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Kære Regnskovsvenner
Klimaændringerne og verden er vendt op og ned.
I skrivende stund sidder vi i midten af Sverige i 10' varme. Det ene scenarie afløser det andet.
I Maues i regnskoven er der mange tusinde lærere og funktionærer, der er uden arbejde. Det vil sige, at
Elsons butik er uden kunder. Så han har i 2 måneder været i junglen for at tappe Cobaiba. Dette bliver
eksporteret til Manaus og Europa. Han er en overlever.
Vi har for tiden 2 lærere boende i huset i Maues, som benytter tiden til at studere på fakultetet.
Eleven Julia, vi havde boende, er blevet gift med en mand uden arbejde, han er en god mand. De bliver
hjulpet af hans familie. Borgmesteren er ikke til at finde, men han er jo også bare en ung mand først i
tyverne. Han blev valgt ind på grund af sit navn. Han er nevø til den borgmester, som fungerede, da jeg
boede derude. Men ak, den unge mand er værre end nogen anden.
Mord og kriminalitet hærger i Maues som aldrig før. Et lyspunkt er, at vores fonds projekter fungerer rigtig
godt. Bl.a. en modergruppe i Manaus, som består af enlige mødre fra regnskoven, de er flyttet til storbyen
med deres børn for at overleve. De får penge hver måned fra husleje-indtægter fra vores gamle hus i
Maues. De har købt en industri bageovn og har lejet et lille lokale, hvor de bager brød. Brødet bliver solgt af
de enlige mødre med de mange børn på gadehjørnerne i Manaus. Da de ved, at det er os, WRO, der står
bag denne mulighed de har fået for at opretholde livet for dem selv og deres børn, er de meget
taknemmelige.
Det er jo det, WRO har stået for hele tiden, hjælp til selvhjælp. At give lokalbefolkningen mulighed for at
hjælpe sig selv. Når dette projekt er blevet helt selvkørende, vil vores gamle hus i Maues have en
modergruppe kørende der.
Sidste år arbejdede vi jo intenst med hele Jorden for at sammenkoble Agharta-energierne, som vi blev skilt
fra for længe siden, med vores energier. Vi kan ikke komme videre uden den sammenkobling. Og videre
skal vi. Vi må holde tidsplanen for en hver pris. Det nye krystallinske 13. univers kan kun opnås ved denne
sammenkobling med Agharta. I år er verdenssituationen så ustabil, at jeg ikke får afgang fra den åndelige
verden for rejser før meget tæt på afgang. I år er det vigtigt, at vi hele tiden holder en paradisisk energi fra
plejaderne. Så alle de mennesker på Jorden der vil leve i fred og kærlighed med hinanden, kan mærke
denne energi og leve i den. Derved får menneskene en mulighed for at gå igennem de store portalåbninger, der kommer i 2020. Dem der ikke vil ændre deres liv og fortsat vil leve et egoistisk liv og berige
sig selv på andre menneskers bekostning, vil sandsynligvis opleve scenarie på scenarie på verdensplan.
Jeg vil gerne takke alle Jer, der har støttet WRO i nu gennem 28 år. Uden Jer havde det ikke været muligt, at
WRO havde eksisteret i dag og fortsat hjælper befolkningen i en af verdens største regnskove.
På optimistisk gensyn
Marina

Intergalaktiske møder i 2019
Påske retreat i Ställdalen
Fra fredag d. 19.4. kl. 10 til søndag d. 21.4. efter lunch.
Da der er fuldmåne-meditation torsdag d. 18-4 kl. 19, er alle velkomne til at deltage.

Intergalaktisk møde i Stockholm
Søndag d. 28.4. fra kl. 10 - 17. Tilmelding til jordstrålingscentret.

Intergalaktisk møde i Ställdalen
Fra fredag d. 17.5. kl. 16 til søndag efter lunch.

Intergalaktisk møde i Ställdalen
Fra fredag d. 19.7. kl. 16 til søndag d. 21.7. efter lunch.

Intergalaktisk møde i Sylling i Norge
Søndag d. 11.8. fra kl. 11 - 17. Tilmelding til Marina, ring gerne indtil kl. 24.

Kosmiske lysfest dage i Ställdalen
Fra fredag d. 16.8. kl. 16 til søndag d. 18.8. efter lunch.

Intergalaktisk møde i Ställdalen
Fra fredag d. 20.9. kl. 16 til søndag d. 22.9. efter lunch.

Intergalaktisk møde i Ställdalen
Fra fredag d. 4.10. kl. 16 til søndag d. 6.10. efter lunch.
Julemøde i Unitarernes kirke
Onsdag d. 27.11. kl. 19 - 21.30.

Juleretreat i Ställdalen
Fra lørdag d. 28.12. kl. 10 til mandag d. 30.12. efter lunch.

Rejser 2019
Peru og Bolivia
Afgang d. 29.3.
Hjemkomst d. 16.4.
Rejsen er lukket for tilgang.

Ægypten
Mulig afgang d. 1.7.
Mulig hjemkomst d. 14.7.

Rom/Asissi
Afgang d. 1.8.
Hjemkomst d. 10.8.

Japan
Afgang d. 10.11.
Hjemkomst d. 25.11.

Rejser 2020
Da det er 2 omfattende rejser, bedes alle interesserede tilmelde sig allerede nu på grund af arrangementets
størrelse.
Indien/Nepal, Bhutan
Afgang ca. d. 23.3.
Hjemkomst d. 7.4.

Rejsen til Bhutan, som er jordens livmoder, drejer sig specielt om frigivelsen af de nye krystallinske dna'er
til det 13. univers. Dette arbejde udføres bl.a. på et 2 dages retreat ved den store dna-stråle i midten af
Bhutan. Nogen af rejsedeltagerne vil da videreføre dette arbejde, da jeg bagefter overgår til andet arbejde.

Mongoliet
Afgang d. 1.7.
Hjemkomst ca. d. 17.7.
I moder jords solarplexus manifesteres hendes krystallinske indre central-sol i Gobiørkenen. Derefter tager
vi til de gyldne hellige bjerge, Altai. Vi bor dels i mongolernes jurtis, sammen med mongolernes ørne og i
telt og på hotel. Vi overværer Nadam-festivalen sammen med lokalbefolkningen. Dette er den årlige
hyldest til Djengis Khan.
På eventyrligt gensyn
Marina

Referat fra WRO´s generalforsamling 6. februar 2019
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens beretning
4) Godkendelse af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
1. Valg af dirigent:
Ileana Schrøder blev valgt

2. Valg af referent
Ileana Schrøder blev valgt

3. Formandens beretning
Anette startede med at minde os om, at Frans af Assisi i første Newsletter bad os om at bruge vores
kærlighed og empati til jorden og al skabelse. Han siger at menneskeheden står over for et valg om hvordan
de vil leve i fremtiden: de som vælger det positive vil føle kærlighed og livsglæde, som virker healende.
Menneskene skal vågne op og se resultaterne af deres handlinger… Den fulde beretning kan man finde i
Newsletter fra den 1. april 2018.
Klimaændringerne bevirker, at vejret arter sig ekstremt alle steder på jorden, junglen er ingen undtagelse.
Befolkningen derude har heldigvis en klippefast tro på gud, som gør at de tilpasser sig de opståede
situationer.
Dødsfald: Elson og hans familie mistede et familiemedlem, donna Petoka, som var en stor shaman. Elson og
hans familie er altid i kontakt med naturriget, den åndelige verden og rumfolket.
Sandra (Biha), som var Marios kone er død i barsel på hospitalet i Maués, Julia vores tidligere elev samt
hendes 5 søskende er døtre af Sandra. Æret være Sandra og Donna Petoka's minde.
Elever: Julia gik til eksamen i december og dumpede. Nu er Julia flyttet til junglen for at passe sine nu
moderløse brødre.
I Maués giver vi i vintermånederne (januar-marts) husly til de lærere, som læser på fakultet i deres fritid. Da
borgmesteren har tømt kassen, kan de ikke længere få støtte fra kommunen.
13 elever har ytret ønske om at studere i Maués. Steve har det store hus, som har plads til alle. Huset
indgår i Fonden. Vi håber at Fonden kan støtte eleverne, ellers må de arbejde og studere om aften, så de
kan få mad og betale regningerne. I skrivende stund kender vi ikke til udfaldet, men det er jo heller ikke i
vores regi, dog er vi naturligvis interesserede.
Økonomi: Vores forening WRO kan ikke påtage sig flere udgifter, da økonomien har det trangt. Skulle vi
have pengene tilovers, går de til ambulancebåden. Vi er nu ikke længere momspligtige. Gennem tiden har
vi oplevet mange mærkværdige hændelser, f.eks. banken som brændte, og hyppige ændringer af regler og
love, som ofte har gjort det svært at navigere. Nuet er ingen undtagelse, nye love er igen kommet til, så i
den grad er det besværliggjort at hjælpe.
Elson og alle i projektet takker af hjertet for WRO's støtte gennem tiderne, nu 28 år.
Vi i bestyrelsen takker også alle medlemmer og donatorer af vores hjerter.
4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag at behandle.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
Formanden og alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg og blev valgt.

7. Valg af revisor og suppleant
Karen Nikolaisen og Annemarie Blumensaat modtog genvalg og blev valgt.

8. eventuelt
Marina fortalte om den øjeblikkelige situation.

WRO bestyrelse 2019
Formand:

Anette Ravnsdal, Edvard Griegs Gade 5, 3.th., 2100
Kbh. Ø, tlf. 50 98 81 18, anette@ravnsdal.dk

Næstformand: Benny de Molade, Nyrupvej 15, 4296 Nyrup,
tlf. 60 60 62 08, wro@paradis.dk
Kasserer:

Juanita Albæk, Vibekegade 13, 1.tv., 2100 Kbh. Ø,
tlf. 60 61 34 19, juanita@webspeed.dk

Medlem:

Ileana Schrøder, Vestavej 4, 2770 Kastrup,
tlf. 32 51 31 16, ileana.schroder@mail.dk

Medlem:

Patrik Sandström, Lillåkersvägen 40, 18159 Lidingö,
tlf. 87 31 73 31, 86 72 60 54, patrik.sandstrom@iogt.se

Medlem:

Randi Lindsay, Sorgenfrigata 5, 0367 Oslo,
tlf. 0047 93 02 10 37.

Medlem:

Lene Christensen, Skolvägen 6, 71472 Ställdalen,
tlf. 22 52 39 82, christensen.lene@yahoo.dk

Revisorer: Karin Nikolajsen, karinnikolajsen@yahoo.dk
Suppleant: Anne Marie Blumensaadt.
Præsident for WRO: Marina Munk

