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Queridos amigos Lorber de todo o mundo,
cerca de 40 amigos e namoradas Lorber de várias nações querem falar uns com os outros e
trocar ideias, sugestões e explicações para entender melhor a obra monumental e maravilhoso de
Deus, nosso Senhor, Criador, amigo e irmão Jesus.
É um tesouro inestimável no qual Ele se dirige a humanidade para que Suas criaturas tornam-se
espontaneamente "seus filhos", porque ele também tem as nossas próprias necessidades, e que
é viver com os outros seres vivos, em belo e amoroso companheirismo.
Vamos começar a conhecer o grupo italiano, na esperança de que os presidentes e / ou chefes
de grupos de outras nações enviar a história de sua nação para “Jakob Lorber International”
e para que possamos publicá-lo nos próximos Jornais.
Através desta iniciativa, descobrimos que na Itália saiu um "livro-extract" (o trabalho de Lorber),
intitulado: "FIM DO MUNDO" em 2031 - Como se salvar do apocalipse, enquanto na Alemanha
há ainda um site intitulado "JESUS 2030" (JESUS2030), cujos promotores ter planejado o "FIM
DO MUNDO" mais ou menos na mesma data. (Para "FIM DO MUNDO" significa a "morte do BAD
e do nascimento de uma NOVA ERA com o bem").
Tanto no livro que o Site, há a seguinte revelação:
(Ele diz que Jesus de Nazaré, quando ele tinha cerca de 30 anos: [GEJ.06_174,07]

"7. A partir do momento em diante, no entanto, não passar integral até 2000 ano será dado
rédea livre para o grande julgamento; [...].
8. Só nessa altura será restaurado Paraíso na Terra, e o lobo eo cordeiro se viver em paz na
mesma estável e irá alimentar no mesmo cocho".
Queridos amigos de Lorber em todo o mundo, na esperança de que todos nós vamos merecem
viver neste próximo "Paraíso na Terra" (Lord Feche os dois olhos e também colocar US amigos e
amigos de Lorber - ainda pecadores - neste terreno Paraíso Celestial!), vamos começar um
pouco de "conhecer-nos melhor, antes de começar a falar sobre as mais belas, úteis e
importantes TÓPICOS existenciais, e compreendê-los com a ajuda de especialistas Lorber de
cada nação. Vamos começar a conhecer o "grupo italiano”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMO NASCEM GRUPOS MUNDIAIS LORBER?
O QUE VOCÊ TEM FEITO E DO QUE FAZER HOJE?
– BEGIN PARA OUVIR O "GRUPO ITALIANO” –
Como "nasce" o trabalho de Lorber na Itália e no GRUPO de impressão e divulgação. (Resumo
– 1924: Piacentini Salvatore, Trieste, começa a traduzir o manuscrito de Lorber, tendo cerca de
10 anos. O resultado quase todos;
– 1967: um grupo de fãs de Trieste, liderada por Paronit Egidio, começa a typewrite o manuscrito
Piacentini, digitando várias folhas finas com papel carbono imprensado entre uma folha
e outra. Tome anos para fazer algumas cópias de toda a ópera. Clara Battistella
resultar alguns outros volumes;
– 1985: Zanella Quinto, Belluno, começa a fazer as primeiras cópias, usando um único
copiadora. Também levar meses para fotocopiar Um trabalho inteiro é composto por
10.000 cópias. Da Ros Pietro, de Pádua, "queimar" 4 copiadoras para fazer e distribuir
200 obras de Lorber, empregando muitos anos. Baron Nazareno, San Dona di Piave,
fotocopierà Opera e distribuir alguns fãs;
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– 1995: Vesco Giuseppe, de Veneza, juntamente com Magnani Ermanno de Milão, o grupo
italiano cria "AMIGOS DA LORBER" Agape Hotel Milão, na presença de cerca de 30
torcedores de toda a Itália e o titular da Lorber Verlag Zluhan Friedrich e seu filho
Manuel. Desde então, vem um Giornalino trabalho mensal e de Lorber começa a ser
distribuído fotocópias com grande divulgação, uma vez que pode produzir e distribuir
diferentes Obras Completas em uma semana.
– 1998: nascido ASSOCIAÇÃO JAKOB LORBER, com sede em
Veneza (foto à direita). Os Fundadores: Pazzini Alfio,
Celli Andrea, Fabbri Ilario, Denti Massimo, Magnani
Ermanno eleito presidente Vesco Giuseppe (foto à
direita). Em cerca de 20 anos de trabalho de cerca de 70
membros, tradutores e colaboradores, todo o trabalho A
NOVA REVELAÇÃO será concluído e virou em 36 livros;
– 2000: nascido a editora "NOVA REVELAÇÃO", com sede em Veneza e financiado pela
Associação. O Publisher pode distribuir muitos livros em um único dia;
– 2001: a ASSOCIAÇÃO JAKOB LORBER cria o site
http://www.jakoblorber.it
Graças a este site, o trabalho de Lorber é muito
procurada e começam a chegar os entusiastas e
pesquisadores, parte do qual ele se matriculou na
Associação e dá a sua ajuda;
– 2006: ASSOCIAÇÃO JAKOB LORBER convida amigos e namoradas Lorber todo o mundo para
a "Reunião em Veneza" para criar uma obra de arte FILM a nova revelação.
Participar 21 fãs dos seguintes países:
Itália, Áustria, Alemanha, Holanda, Suíça,
Eslovênia e Brasil (foto à direita).
Outros 30 Lorberiani de todo o mundo que
participam na iniciativa, mas não pode
participar. É decidido o título do filme: POR
QUE NÓS ESTAMOS AQUI, mas a iniciativa
termina em um curto espaço de tempo,
devido à falta de financiamento.
O presidente da Associação realiza "draft-Ciak", mas pára no sexto, como fazer um
resumo do Opera Lorber é preciso uma equipe de especialistas internacionais.
– 2008: ASSOCIAÇÃO JAKOB LORBER autorizar Frosio
Damiano (foto à direita) fundou a Editora "JESUS"
The New Revelation ", com sede em Bergamo (foto à
direita), que substitui o anterior. O acordo prevê que a
Associação vai "cobrar apenas" obra de Lorber,
enquanto o Publisher também pode imprimir livros de
outros místicos;
– 2008: inauguração da "MOSTRA DE LORBER", na sede da Associação, com três protótipos
científicos, feitos seguindo as instruções do Senhor: Sol, Lua, Netuno. (Foto abaixo)

Posteriormente também SFINGE. Uma vez que os protótipos são muito caros, são os
preferidos mais barata "curtas": UNIVERSO, SPHINX e RESPIRAÇÃO DA TERRA;
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– 2009: um grupo de italianos ir para a Áustria para visitar o túmulo de Lorber, o monte onde
Jesus Reinerkogel, espiritualmente, colocar os pés em 1850 e Mount Koralpe para ver
as "pedras brancas" do planeta destruído cerca de 6000 anos atrás, que foi localizado na
órbita entre Marte e Júpiter. Tudo isso graças à liderança dos amigos austríacos Jaritz
Gerhard e Groinig-Golja Burgunde. A mais bela viagem para aqueles que estudaram
NOVA REVELAÇÃO..

– 2011: o emitente "RADIO GAMMA 5" convida o presidente da
falando Jakob Lorber. Na transmissão de duas horas, o
presidente explicou também o futuro catastrófico que
aguarda a humanidade, além da "mensagem de
esperança" para as pessoas com "bom" que fará parte
do próxima Novo Era de paz e amor com o nosso
Senhor Jesus.
– 2012: Editora "JESUS The New Revelation” exibe o trabalho do Lorber FEIRA
INTERNACIONAL DO LIVRO Turim. (Foto abaixo);

– 2012: Eng. Anziano Gennaro, Caserta, começa a
realização do "Dicionário LORBER" e publicado
no site http://www.nuovaera.org.

– 2012: Editora "JESUS The New Revelation", começa uma série
de conferências sobre o trabalho a nova revelação em
uma biblioteca esotérica Milan, o relator Pasetti Luciano
de Bergamo. Também este ano, 2015, a fevereiro,
houve uma conferência em Modena, na "CENTRO
CULTURAL DA ÁRVORE”;

– 2012: o presidente de ASSOCIAÇÃO "convincentes" dois
vendedores ambulantes que vendem livros Lorber
em "Antiques Markets" nas províncias de Pádua,
Treviso e Verona. A Associação doa-los para o
mascate, o que lhes vender a Euro 3,00 cada. O
objetivo é a DIVULGAÇÃO.
Foto à direita: Mercado Portobuffolè (TREVISO)
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– 2012: a ASSOCIAÇÃO JAKOB LORBER assinatura do contrato com a editora "Círculo da Lua"
Verona para a venda de excertos de 9 livros de Lorber. (Foto abaixo). Os dois autores
(Manzoni Vincenzo e Vesco Giuseppe) doar os lucros para a Associação.

– 2013: um novo amiga de Piedmont, Ferraresi Stefania, que acaba de começar a leitura Lorber,
dedica uma mostra de sua Tobacco exclusivamente aos livros Lorber.
A loja está localizada no centro histórico da grande praça de Vercelli. (Foto abaixo);

– 2013: a ASSOCIAÇÃO JAKOB LORBER transforma todo o trabalho a
nova revelação em eBook (livro eletrônico), que são distribuídos
pelos SIMPLICISSIMUS plataforma online. A conversão é feita
eBook livre por Ing. Galimberti Dario Milan. Mais de 500 livros
foram vendidos 2013-2014.
– 2014: o Publisher "JESUS The New Revelation doa 1.400 livros Lorber 250 prisões;
– 2015 : desde 1995 a 2015, muitos membros ter se aposentado, mas assim como muitos novos
membros chegaram. Em cerca de 20 anos, os membros e simpatizantes do italiano
Lorber permaneceram, em média, 70 por toda a Itália e é graças a suas ofertas que são
pagos no site, o jornal revisões mensais, computadores, impressoras, etc. Na Itália,
foram vendidos dezenas de milhares de livros Lorber. O sìtio http://www.jakoblorber.it
local há todo o Opera em 36 livros em PDF livres (alta demanda).
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DIVERSAS
O sìtio www.jakoblorber.it – Università di Dio – FILMATI, há seis curta-metragem intitulado:
O SOL E 'A LUZ REFLECTOR - POR QUE A LUA QUE MOSTRA A FACE SAME - A "ÍMPAR" LUAS DE
NETUNO - UNIVERSO CRIADA POR DEUS - I SVELATI "MISTÉRIOS" A ESFINGE - A CAUSA DE ALTA
E BAIXA MARÉ.

O sìtio www.jakoblorber.it – Università di Dio – SCHEDE, há 9 cartões Cor intitulado:
CORPO - SOUL - SPIRIT - LANÇAMENTO DA VIDA À MORTE - POWER - HOMEM CÓSMICO - O
GLOBO COSMIC UNIVERSE - O CICLO DA VIDA - EA LUA VIVIDO.

O sìtio www.jakoblorber.it – Libri gratuiti – SATURNO (pdf), há 49 desenhos coloridos de
plantas, animais e assim por diante. (Alguns exemplos abaixo:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÕES NA ITÁLIA
Todos os anos é realizado um encontro nacional, às vezes 2. Nessas reuniões são discutidos
vários temas, mas - infelizmente - cada participante expressa seu ponto de vista com base no que
você lembre-se de ler a obra de Lorber, e portanto, todos os participantes se eles chegam em
casa com pontos de vista Vari, muitas vezes conflitantes entre si.
Só este ano, 2015, o presidente do amigo alemão perguntou educadamente Schlätz Wilfried
para participar da Reunião de 14 de Março a 15 no Rimini, a fim de "aprender" com ele como
deve ser organizada e voltar para as reuniões espirituais Uma casa com apenas Verdade, e não
com pressupostos diferentes como acontece em Itália durante anos.
Hoje As reuniões são realizadas na cidade de Rimini, pois é um ponto estratégico para o Norte
eo Sul da Itália, além do fato de Rimini é um grupo de amigos Lorber muito bom em organização
de reuniões em um Próximo Hotel. Pazzini Alfio é a empresa-mãe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Queridos amigos Lorber de todo o mundo,
à espera de receber notícias dos presidentes e/ou chefes de Grupos de outras nações, a publicar
na próxima Jornais JAKOB LORBER INTERNATIONAL, e assim conhecer "melhor um pouco
antes de iniciar um diálogo construtivo "universal", saúdo todos vós fraternalmente.
Joseph & Jesus (seu membro desde 1995)
Veneza, 15 marco de 2015
"ÚLTIMAS NOTÍCIAS" DESDE JAKOB LORBER INTERNATIONAL
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Na próxima Jornal n.02 publicar os nomes dos amigos e amigos Lorber que se voluntariaram
para traduzir para LIVRE. Aqui estão os novos e-mails que chegam a partir das três nações.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Romano da ITÁLIA :
Obrigado por sua iniciativa maravilhosa, gostaria de receber o mundo do jornal. Um grande abraço.
2) Adriaan da HOLLAND :
Caro Giuseppe, sim, eu estou muito curioso sobre esta nova revista! Deus te abençoe!
3) Wilfried da ALEMANHA :
Jakob Lorber International (2) - (JLI)
1. Há amigos da revelação do Novo de Jesus por Jakob Lorber que colocam sua confiança no
conhecimento da astronomia e astrofísica e acreditam, portanto, que, por exemplo, na parte de trás
da Lua, Saturno, Urano e, especialmente, em nosso planetário sol não Não pode haver plantas,
materiais ou animais e homens.
2. Jesus de JL: [GEJ.04_105,01] 1. 1. (O Senhor:) "Você vê, da mesma forma que os homens agora, por

causa do amor de si mesmo, por causa do egoísmo, por causa do orgulho e por causa do desejo de
dominação que resulta, que vão torna-se saturado de toda a matéria de tal maneira que vai demorar
muitos milhares de milhares de anos antes que eles possam se livrar dele completamente, então havia
também um dia de espíritos criados desde o início, que também , por causa do estímulo em seu lugar,
eles se tornaram amor oversaturated de si mesmos, muito egoísta, arrogante e finalmente saturada sede
de poder, ea consequência foi que eles foram transformados em matéria mais pura.
3. Esses espíritos caídos e presos no material só pode ser liberado na escala de minerais, plantas,
animais e seres humanos, através do desenvolvimento dos materiais naturais de alma.
4. Assim são habitáveis por plantas, animais e homens as superfícies internas de materiais [e]
respectivamente externas de todos os órgãos em todo o mundo têm vindo a plena maturidade: o
Primordial Central Sun (SCP), o Suns Galácticos Central (SCG), dos Suns Central aglomerados de
estrelas (CPEA), os Suns Central de sistemas planetários (SCSP), o Suns Planetary (SP), os
planetas, luas e luas da lua, assim como os dois grandes anéis de Saturno, pois caso contrário não
haveria liberação para espíritos primordiais caído prisioneiros em seu corpo cósmico.
5. Portanto, há erros de pensamento "evidência", hipóteses e suposições da astrofísica e da
astronomia que ainda têm de ser examinadas e discutidas em detalhe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPOSTA da Giuseppe: «Caro Wilfried, um leitor escreveu para a nossa Associação:"
Eu acredito que a ciência que diz que "a Lua e Saturno não são habitadas”.
Para responder com "bastante convincente", eu tinha feito uma pesquisa científica
feira, eo resultado foi publicado na revista italiana 147 de 2010.
Dado que esta resposta demonstra que os cientistas "dizer NÃO hoje" e "amanhã dizer
SIM” (e isso por causa de "novas descobertas"), então ele vai ser útil para os leitores do
JAKOB LORBER INTERNATIONAL no caso um dia "alguém" dizer -lhes que "Lorber
escreveu fantasias”.
E depois de terem lido as "novas" DESCOBERTAS CIENTÍFICAS comunicadas pelos
próprios cientistas, então muitos "acreditam MENOS que a Ciência e MAIS 'para Lorber”.
Por enquanto, o público só desenhos, como a resposta completa está na tradução em
Alemão, Inglês e Português, e será publicado na próxima Jornal n. 02.
Olá e obrigado por “g&G”.

“CASH” JAKOB LORBER INTERNATIONAL
OBRIGADO a apoiantes: Doris Waldach, Peter Pitz, Singer Maria.
Ofertas € 80,00

IBAN

Encargos traduções € 134,20

CASH – € 54,20

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

BANCO : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
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