Nyt fra Marina

Ställdalen, april 2018

Kære Regnskovsvenner
Den hellige Frans af Assisi vil gerne bede os om, med dette første nyhedsbrev i år, at bruge vores kærlighed og
empati til jorden og al skabelse. Det behøves mere end nogen sinde, på alle fronter. Mennesker står overfor et valg,
hvordan de vil leve i fremtiden, i pagt med helheden. Hvis mennesket vælger at fortsætte med at være adskilt fra
skabelsen, det vil sige, naturen, dyrene og dem selv, vil situationen være så kritisk, at den disharmoni kan blive alt
ødelæggende - det er menneskets valg. Vi i den åndelige verden venter spændt på, hvad menneskeheden vælger.
Det vil være meget forskelligt, kontrasterne vil være store.
Energierne er nu så høje, at dem der vælger det positive vil føle kærlighed og livsglæde som er healing i sig selv, og
andre vil bare se problemer og disharmoni i deres hverdag og efterfølgende sygdom. Jeg ved, at dette er hårde ord,
men det må til, for at menneskene skal vågne op og se resultatet af deres handlinger, men også de store chancer de
har fået i denne tid. Jeg er ikke kun skytshelgen for Italien. Jeg er også skytshelgen i Brasilien og derfor er denne
meddelelse fra mig. Jeg hilser Jer i kærlighed og lys. Jeres broder Frans.
Klimaændringerne gør, at vejret er ekstremt rundt om på kloden og også i junglen. Men befolkningen i junglen har så
stærk en tro på Gud, at de tilpasser sig til næsten hvad som helst. Det har mennesket på jordens overflade altid gjort,
det er bare det, at med den overbefolkning der er for tiden på jordens overflade, ligner det til tider kaos, til lands, til
vands og i luften.
Vi har dette år til at forme vores fremtid, derfor er vores åndelige arbejde i år en ren maraton. Vi skal arbejde på hele
kloden med krystalliseringer, sammenkoblingen med Agartha, sammenkoble pyramider over og under jorden,
forstærke alle kraftpunkter på jorden sammen med englehierakiet, rumfolk og lysarbejderne på jorden. I øjeblikket
er der mange stærke sjæle, der går over på den anden side for at støtte os i dette arbejde. Denne støtte er
uvurderlig, da de stadig har forbindelse med os på den fysiske jord. Samarbejdet er så tæt som aldrig før med
landenes hierakier, skytsånder og naturriget.
Elson, hans familie i junglen og jeg har mistet et familiemedlem, Donna Petoka. Hun var en stor shaman og vi ærer
hendes minde. Elson og hans familie i junglen har jo altid kontakt med rumfolket, den åndelige verden og naturriget.
Alle der har været med i junglen kan huske vores eget modertræ og Elsons modertræ i hans jungle, som rene
Avarenergier (Evi træet i Avatar).
Når vi er på åndeligt arbejde på jorden og her på stedet, var arbejdet 90 %, nu er det 100 %. Synkroniseringen af hele
skabelsen er perfekt. Det er utroligt at være med til at opleve. Vi oplevede det på vores første rejser udenlands til
Marokko og Italien, hvor vi var 14 af sted til Italien. Men det er også sådan, at vi alle var enige om, at det er umuligt
at genfortælle i ord, hvad vi oplevede. Jeg har aldrig i mit liv været ude for noget lignende, og det siger ikke så lidt.
Elson og familien og alle i projektet, hilser og takker med hele deres hjerte for vores støtte gennem tiderne, som nu
er på 28'ende år. Vi huser i Maues for øjeblikket en elev som hedder Julia, samt de lærere der læser på fakultetet i
Maues i deres fritid, da de hverken får hjælp og støtte af borgmesteren. Han har nemlig tømt kommunens
pengekasse og er blevet politianmeldt og er stukket af. Hvis de fanger ham, kan han komme i fængsel sammen med
guvernøren af Amazonas, som har tømt statskassen. Under disse situationer er det også sværere for os på grund af
utallige lovændringer. Vi må hele tiden finde på nye veje for at kunne hjælpe. Men som sagt, så er alt beskyttet af
den åndelige verden.
På eventyrligt gensyn, Marina

Intergalaktiske møder i 2018
Stockholm: Den 15/4 fra kl. 10-17. Tilmelding på tlf.nr.: 08 51 01 10 25.
Ställdalen: Den 27-29/4 fra fredag kl. 16 til søndag efter lunch.
Jylland: Den 17/6 fra kl. 10-17. Tilmelding på tlf.nr.: 98 16 60 52.
Retreat i Norge på Storhaugen: Den 31/7-4/8. Tilmelding til Marina.
Sylling i Norge: Den 5/8 fra kl. 11-17. Evt. tilmelding til Marina.
Ställdalen: Kosmiske lysfestdage. Den 17-19/8 fra fredag kl. 16 til søndag efter lunch.
Ställdalen: Den 7-9/9 fra fredag kl. 16 til søndag efter lunch.
Ställdalen: Den 21-23/9 fra fredag kl. 16 til søndag efter lunch.
Soon i Norge: Den 27/10 kl. 10-17. Tilmelding på tlf.nr.: 0047 99 56 05 46.
Unitarernes kirke: Det årlige juleforedrag. Den 26/11 kl. 19-21.30.
Ställdalen: Juleretreat. Den 28-30/12 fra fredag kl. 10 til søndag efter lunch.

Rejser i 2018
Den store Balkan Oddyssé, et af verdens smukkeste steder. Den 10/7 - 24/7.
Et intenst åndeligt arbejde i 8 lande.
Program og tilmelding: Kasper, e-mail: kasper@overallebjerge.dk eller Marina.
Den eventyrlige Bhutan rejse. Den 28/9 - 12/10.
Program og tilmelding: Kasper, e-mail: kasper@overallebjerge.dk eller Marina.

Rejser i 2019
Stort gensyn med Peru og Bolivia d. 30/3 - 15/4. Deadline for tilmelding: April 2018 på grund af hotel-reservationer
på Machu Picchu og på Soløen i Titicacasøen.
Japan kalder igen i november: Yderligere program følger.
Jeg afholder et retreat udenfor Assisi på et gammelt solkult sted hos Silent retreat center hos Maya Devi og Shintai.
Den 1/8 - 8/8, incl. 2 dage i Firenze.
Tilmelding til alle rejser til Marina på tlf. 0046 58 02 06 24.

Medlemskontingent
Meddelelse til de af vores medlemmer som modtager Newsletter pr. e-mail: Overfør venligst medlemskontingentet
på 250 kr., når det er tid for den årlige fornyelse, til en af nedenstående banker:
Dansk Nordea Bank: 2104 8473957680.
Svensk postgirokonto: 145 0887-3
Norsk Nordea Bank: 6021 0719175.
Finland, Aktia Bank: 405510-2155879

NØDRÅB! og en lille forklaring
Der er kommet flere indbetalinger uden navn på. Jeg bruger meget tid i telefonen med både bank og giro
i håb om at finde ud af, hvem der har indbetalt til WRO. Dette er umuligt med nogle af indbetalingerne.
Det betyder, at jeg ikke kan skrive navn og medlemsnr. på personerne, der har givet et beløb til det gode formål.
Kærlig hilsen, Juanita, kasserer
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