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Kære Regnskovsvenner
Jeg håber, at alle har haft en dejlig sommer.
Desværre er der hændt noget sørgeligt i junglen, da Marios kone Sandra, kaldet Biha, er død i barsel
sammen med barnet. Det skete på hospitalet i Maués. Hun boede hos os i ugerne op til fødslen, så alt skulle
have være sikkert. Men alligevel kom hun hjem til sin mor, som hun altid havde savnet. Hendes mor var
Donna Silva, som fødte 24 børn. Sandra efterlod 6 børn i alle aldre. Sandra var advaret i mange år, at en
graviditet kunne koste hende livet. Men det lytter man ikke på i junglen, da kvindens værdi er at føde børn.
Ære være hendes minde. Og al kærlighed går til hendes efterladte. Vores eneste elev Julia er jo hendes
datter. Det er det, der optager junglen lige nu. Så andre nyheder er, at alt går som det skal, bortset fra
denne store sorg.
Der skal snart være valg og Elson støtter en gammel kandidat, som vi har kendt altid, Alfredo. Alle kan jo
udvikle sig til det bedre. Alt vil være bedre end ham der sidder nu, han snyder og bedrager og venter på en
retssag, da kassen for det meste er tom.
Så kære læsere - alt er som det plejer i Brasilien, men vi håber stadig at forbedringerne er på vej.
Rejsen til Bhutan
Vi rejste med en gruppe på 10 til Bhutan med en mellemlanding i Indien. Ved flyvningen til Bhutan, på
udrejse og hjemrejse, fløj vi forbi Himalaya-bjergkæden med verdens højeste bjerge. Jeg havde min brors
kikkert med, og følte at jeg kunne røre ved toppen af Mount Everest. Der var ingen mennesker på toppen,
udover mig, følte jeg. Ja, disse to oplevelser kan man jo ikke beskrive.
Vi ankom til Bhutan og fortsatte da arbejdet med Apuerne (bjergånderne). De er noget af det stærkeste,
man kan arbejde med. De har en utrolig kærlighedsforbindelse med os. Bhutan er jordens livmoder. Det er
subtropisk bjergland, der først fik veje, biler og tv, efter 1960. Bjergene er fyldt med klostre, som i gamle
dage også tjente som fort. Klosterene er beboet af munke. Alt er rent og smukt og naturen er overdådig
smuk. Vi kørte på hylder i bjergene og så derfor naturen fra alle sider, mest oppefra, da vejene er anlagt i
bjergene. Dalene er fyldt med rismarker og vejret var dejligt.
2 dage efter kom vi til Bhutans midte, hvor vi boede på et pragtfuldt hotel på det ene bjerg, templet på det
andet bjerg og diamant-energien i midten. Diamant-strålen blev forbundet med det 13. univers og hele
vejen gennem jorden. Det udviklede sig til en ny dna for menneskeheden til det nye univers. Nogle af de
nye dna blev delt ud til dem, der var rede til det, flere tildeles ved en ny rejse til stedet, hvor der skal være
en workshop i 2 dage i marts 2020. Til den tid er der også nogen, der skal overtage arbejdet, da vi skal have
andre opgaver. Hvis nogen føler sig kaldet i den kommende tid, kan de kontakte mig. Vi besøgte mange
klostre, energi-steder, og mange byer og vi arbejdede hver dag med nye ting.
Den sidste dag kom vi til Paro, hvor vi skulle besøge the "Tigernest", som er en af de 10 helligste steder i
den del af verdenen. 5 kunne gå hele vejen op, jeg og 4 andre stoppede halvvejs. Vi skulle nemlig arbejde.
De andre der nåede derop, fik den store oplevelse, men kunne ikke meditere pga. turister. Jeg blev hentet
derop af et rumskib. Jeg sad alene i det inderste rum med en rimpochi. Vi havde alle enorme oplevelser, ja
mange af os græd faktisk hver dag, da styrken, oplevelserne og opgaverne, var enormt stærke. Alt er svært

at forklare i detaljer, da det meste var ubeskriveligt smukt og stærkt. Vi glæder os til den næste rejse dertil i
marts 2020.
Dette år har været et marathonår, med rejser næsten hver eneste måned. Udviklingen på jorden går
hurtigere og hurtigere og store dele af jorden er allerede knyttet til Agharta og det nye univers. Da vi nu har
arbejdet med Himalaya, som er det mandlige punkt på jorden, rejser vi i marts til det kvindelige punkt på
jorden, Peru/Bolivia, marts/april 2019, derved har vi forstærket 8 tallet (evigheden). Skæringspunktet som
er Ægypten, forstærkes i juni/juli 2019, med en rejse dertil. Dem der føler sig kaldet til at være med, kan
kontakte mig inden kl. 12 om aftenen, da jeg er ude om dagen.
Alle opfordres til at meditere i julen, hvor slutningen af en cyklus og begyndelsen af en ny cyklus
manifesteres med de indstrømmende Kristus-energier på jorden.
Foredrag i Unitarernes kirke
Mandag d. 26. november kl. 19-21.30.
Juleretreat i Ställdalen
Fredag d. 28. december kl. 10 til søndag den 30. december efter lunch.
Intergalaktiske møder 2019
Søndag d. 10. februar hos Lis Kais i Ålborg fra kl. 10-17.
Påskeretreat i Ställdalen fredag d. 19. april kl. 10 til søndag d. 21. april efter lunch.
Fredag d. 17. maj i Ställdalen kl. 16 til søndag d. 19. maj efter lunch.
Fredag d. 7. juni i Ställdalen kl. 16 til søndag d. 9. juni efter lunch.
Fredag d. 19. juli i Ställdalen kl. 16 til søndag d. 21. juli efter lunch.
Søndag d. 11. august i Sylling i Norge kl. 11-17, ubekræftet.
Kosmiske lysfestdage fredag d. 16. august kl. 16 til søndag d. 18. august efter lunch.
Fredag d. 4. oktober i Ställdalen kl. 16 til søndag d. 6. oktober efter lunch.
Juleretreat fra lørdag d. 28. december kl. 10 til mandag d. 30. december efter lunch.

Rejser 2019
28. marts til 16. april: Peru og Bolivia. 27. juni til 7. juli: Ægypten.
1. august til 8. august: Asissi. 9. november til 23. november: Japan.
Jeg ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt nytår, med de stærkeste energier nogensinde sender jeg
hermed taknemmelige julehilsner fra Amazonas.
På eventyrligt gensyn, Marina
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