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Kære Regnskovsvenner
Klimaændringerne rammer hele jorden, men denne gang ser det ud til at Amazonas har det normalt. Kristi fra Norge
har lige været i Paracuni med Steve og en gruppe på fem. Der er en indianerfamilie, der har fået noget land af
regeringen, for at de vil vende tilbage til deres gamle levevis. Så de går rundt i bastskørter og fjer, og de vil have at
resten af beboerne i Paracuni skal gøre det samme. Det nægter de selvfølgelig. Intet ungt menneske vil tilbage til
stenalderen. Der er en ældre mand i en landsby som har udråbt sig selv som høvding over Paracuni, og han vil
bestemme, hvem der skal ind og ud af Paracuni. Der sagde Steve, at det kunne han godt holde op med, for vi var der
før ham. Så der er rigtig gang i den i Paracuni. Hvad det ender med, kan man jo kun gætte sig til. Bortset fra det var
alt fint. Sandra Marius's kone venter sit syvende barn, som skal fødes på hospitalet grundet livsfare. Hun er datter af
Donna Silva, som fik 24 børn, som vi alle husker. De håber jo snart, at vi kommer på besøg, men det er der lange
udsigter til, da jeg har så mange opgaver rundt om på jorden.
13 elever har ytret ønske om at komme til Marues for at studere, og det er jo fint, for Steve har jo det store hus, der
er gået ind i fonden, og det kan sagtens huse de mange elever. Disse 13 elever må da arbejde selv, for at studere om
aftenen, for selv at købe sin mad og betale regninger, hvis ikke vores Brasilianske fond kan klare det. Det er vi
heldigvis ikke blandet ind i, da vi ikke har økonomi til det. Den elev vi har tager eksamen til december, og vi vil sørge
for, at hun kan fuldende sit studie til næste år. Vi kan ikke love noget, vi ikke er sikre på, at vi kan holde. Hvis vi får
penge til overs, går de til ambulanceture.
Der er mange hilsner fra Paracuni. De glemmer aldrig den hjælp, vi har givet dem, da det har forandret deres
tilværelse og hjulpet dem ind i det 20'ende århundrede.

Rejsen til Balkan
Vi er lige kommet hjem fra 14 dage i Balkan, hvor vi var 13 personer afsted. Vi var igennem otte lande på 14 dage.
Det var en meget koncentreret rejse. Vi kørte igennem Kroatien, Albanien, Montenegro, Makedonien, Slovenien,
Serbien, Kosovo og Bosnien-Hercegovina. Jeg traf mange store mennesker i hierakiet som hører til Balkan, som jeg
arbejdede med. Der var byer til helt ned under 10 m under jorden fra gammel tid som skulle renses ud. Massegrave
og slagfelter samt fængsler og torturkamre overalt som skulle renses ud. Det lyder overdrevet, men det er det ikke.
Men derudover en utrolig smuk og spændende tur. Det forhenværende Jugoslavien er jo kendt for at være et af
verdens smukkeste steder. Og det er jeg bestemt enig i. Vi kom til utrolige naturlige paradiser, hvor vandet var
turkis, klart og rent. Vi havde dog ikke så meget tid til at svømme rundt i det, da programmet var meget
komprimeret. Vi nåede alt, hvad vi skulle. Vi boede på mange skønne steder ud til vandet, og få fra kommunist-tiden
– de var ikke gode. Landene var utroligt forskellige, og ligeledes folket og maden. Da vi havde fået risotto for syvende
gang, nægtede vi pure. Jeg nægtede allerede tredje gang. En kulinarisk oplevelse var, da vi spiste på et gammelt
hotel der gik fem generationer tilbage. Ejeren bød os velkommen med vidunderlig champagne, hvor proppen blev
taget af med et sværd fra Napoleons hær. Efter det blev vi vist rundt i alt det familien havde samlet af rejsebøger og
kogebøger fra 200 år tilbage, plus malerier og tegninger af begivenheder. Så alle der var på vej fra Europa til Zagreb
skulle forbi denne vej. De havde derfor bespist og huset to paver, mange monarkier og os. Vi blev sat tilbage til den
tid fra gamle dage og fik også menu fra den tid. Et andet højdepunkt var oppe på et bjerg på en borg, hvor vi fik en
gammel familie-menu, helt igennem vidunderlig. Så vi havde mange smukke oplevelser på turen og utallige grænser
krydset. Vejret var perfekt. Vi kørte 4.500 km i alt i bus. Et stort arbejde var gjort af Kasper fra "Over alle Bjerge" og
vi var begge glade og tilfredse over, at rejsen blev en succes og fungerede så perfekt.

Kommende rejser
Næste spændende rejse med den åndelige verden går til Bhutan "Dragens land" den 28. september til 12. oktober.
Dette er også med Kasper som arrangør fra "Over alle Bjerge". Det bliver et eventyr at komme til et land, der ellers

har været lukket i så mange århundrede. Det ligger for foden af Himalaya, så det kan kun blive en kæmpe
naturoplevelse. Kulturen er jo helt speciel med utallige klostre og seværdigheder. Vi er blevet kaldet af den åndelige
verden til at tage til Bhutan og skal udføre en stor opgave der. Så hvis nogle også føler sig kaldet, er der er stadig
plads på denne rejse. Kontakt Kasper for info og tilmelding. Dette bliver en "once in a lifetime" oplevelse.
Rejseprogram for 2019 og 2020 bliver mere uddybet i næste nyhedsbrev.

Intergalaktiske møder i Ställdalen
De kosmiske lysfestdage fredag den 17. august kl. 16.00 til søndag efter lunch.
Fredag den 7. september kl. 16.00 til søndag den 9. september efter lunch.
Fredag den 21. september kl. 16.00 til søndag den 23. september efter lunch.

Andre arrangementer
Intergalaktisk møde i Son, Norge
Den 27. oktober fra kl. 10.00-17.00. Tilmelding: May/Elisabeth på 0047 99560546.

Foredrag i Unitarernes kirke
Mandag den 26. november kl. 19.00-21.30.

Juleretreat i Ställdalen
Fredag den 28. december kl 10.00 til søndag den 30. december efter lunch.

På eventyrligt gensyn, Marina

Steve hilser alle og håber på snarligt gensyn.

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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