n. 02. 15-04-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
publicar o e-mail que me veio à associazionelorber@alice.it.
Em seguida, siga a explicação italiano - promessa em n.01 jornal anterior, p.6 - sobre
aqueles que não acreditam na existência de vida em outros MUNDOS.
Finalmente, vamos publicar o desejo da pessoa responsável por este jornal que é convidar
todos vocês a colaborar na construção de um Sumário grande ópera Lorber e, em seguida,
transformá-lo em melhores meios para dar a conhecer aos populares muitos buscadores
da verdade a Palavra monumental e vital que o Senhor comunicou à humanidade por Jakob
Lorber.
Na próxima n.03 papel publicar interpretações e não PESSOAIS de especialistas mundiais
Lorber relativas ao "órgão", uma vez que há DUAS conclusões diferentes, e que aqueles que
dizem que o TRANSPLANTE é "divino", e que diz que são "inferno". Seguido por um debate
que será aberto a todos.

E- mail para chegar associazionelorber@alice.it
(Nós convidamos você a enviar um e-mail com sua foto)
1) Silvia Ohse da ALEMANHA:
Meu caminho para Jesus
A história da Himmelsfreunde.de
(Silvia Ohse)
I nasceu em 1962 e cresceu em uma família católica e em uma área de maioria católica. Na
minha infância, havia um culto de domingo, o "pequeno" Flores em maio, rosários e uma avó que
tem observado cuidadosamente que participa regularmente em tudo!
Mas, como um adolescente de tudo isso foi perdido, de forma lenta e insidiosamente. Tornei-me
indiferente, eu comecei a deriva na direção do mundo e tornou-se como muitos outros. Por muito
tempo eu vivi sem buscar o sentido da vida ou um Deus, e até mesmo viveu em concubinato.
O ponto de viragem na minha vida foi com o meu casamento em 1998: Meu marido era um
crente. E pouco a pouco, uma e outra vez - persistente e paciente - tem tentado fazer uma uma
pessoa materialista que estava interessado no espiritual. Posso assegurar-lhe que ele tinha seu
trabalho cortado! Mas no final, tem feito e alcançado o objetivo de sua vida (hoje certamente olha
do seu lar celestial que eu ainda faço).
No entanto, embora, no final, eu estava "acordado" Tenho viajado caminhos diferentes errado!
New Age, mesmo xamanismo me interessou - Eu estava procurando).
Em 2007, tive uma experiência que vai ser memorável para sempre. O próprio Jesus veio até
mim. E este, embora espiritualmente eu ainda estava na estrada na Nova Era! Tudo o que posso
lembrar é apenas a passagem da Escritura que diz: ". Ele nos amou quando éramos Seus
inimigos" Assim foi comigo.
Então eu encontrei a minha casa. Finalmente!
Desde então, eu queria espalhar a Boa Nova, e depois de aprender através da intervenção
divina configurar sites sozinho, eu difundir o Evangelho desta forma para o público.
2007: Publicação de www.himmelsfreunde.de – este era originalmente um site onde você pode
receber uma newsletter gratuita de "Santo" e "Bem-aventurados". (Naquela época, eu tinha uma
"fase Católica", como eu diria que é hoje.)
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Em 2008 eu descobri a ópera de Jesus através de Lorber (se é que posso usar o conceito de
que cunhou Wilfried Schlätz, muito obrigado a Wilfried!). I ler e ler e eu ficava cada vez mais
convencido de que você tem aqui antes de mim a verdadeira Palavra de Deus.
Então, no início de 2010, começou a newsletter para a Nova Revelação, ao mesmo tempo,
publiquei um boletim da Bíblia para aqueles leitores que não querem seguir até Lorber (agora
você pode recebê-lo de graça em www.Jesus-Christus-Gott.de e também ler publicações
anteriores no arquivo.)
Desde que eu salvo todas as publicações do boletim no arquivo, o local tornou-se rapidamente
muito encorpado, e eu criei dois novos sites:
www.1000-Tore-zu-Gott.de é criado em 2011 e contém um índice para tópicos sobre assuntos
da Nova Revelação e da Bíblia.
www.JesusistGott.de, também a partir de 2011, tem ligações com vários amigos da Nova
Revelação em países de língua alemã e internacional.
Nel Em 2012 eu postei o post anterior do arquivo (as histórias dos "santos") no site
www.Jesus-Christus-Gott.de, onde hoje você pode receber a newsletter gratuita da Bíblia
No mesmo ano, eu cuidava de "judeus messiânicos" que reconhecem Jesus como o Messias e
ainda conservam a sua identidade judaica. Para eles, eu criei o site www.Jesus-ist-Jahwe.de.
De fato, Jesus quer mais do que qualquer coisa para salvar a todos e, em seguida, é claro,
também o povo judeu!
Em 2013, na sequência de um projeto que hoje ainda consideram concluiu: www.Das-wahreChristentum.de. Aqueles que desejam participar, eles são convidados para o coração! Este site
seria muito expansível, e se você quiser colaborar, por favor leia aqui:
http://www.das-wahre-christentum.de/geplante-themen.htm, na minha opinião, ainda
faltam as ideias e tema.
Finalmente, em 2013 eu criei uma livraria onde você pode comprar as obras da Nova
Revelação, sob www.Lorber-Mayerhofer-Swedenborg.de.
Como você pode ver, a Internet é apenas a minha metade e eu tenho muito poucos projetos em
mente que eu quero alcançar em breve ... Talvez, nosso Pai, Jesus em breve vai me dar o tempo
e recursos - se é que é a Sua vontade!
Finalmente, gostaria de agradecer ao meu amigo que todos nós amamos: Jesus, nosso amigo e
irmão, um Pai Celestial amoroso, o criador e sustentador de toda a vida.
Graças à infinita graça que Jesus deu a todos nós em Sua palavra nova. Ele nos abençoe para
que a nossa vida tem sucesso e no final podemos voltar para casa para Ele.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Isabel Ramos do BRASIL:
Olá, meu nome é Isabel, moro no Brasil e já são oito anos que eu conheço das
obras de Lorber, especialmente a Grande Evangelho de João. Um amigo de Portugal
falou-me da sua revista. Estou interessado em recebê-lo. O que devo fazer?
Fraternalmente!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Renate Modreger da ALEMANHA:
Queridos amigos Lorber, na Itália,
em primeiro lugar graças à iniciativa de criar a Lorber International. Graças também
ao fato de que nós podemos sabe.
Resumidamente me apresentar: meu nome é Renate Modreger e já começaram as
obras de Lorber cerca de 29 anos atrás. Já há alguns anos que eu era um
"investigador", com o resultado final consciência de que todos nós apenas um Criador
e que Jesus Cristo é a chave de tudo.
Durante este tempo eu tinha um grande desejo de ser "transferido" no tempo de Jesus, como
ficou claro para mim que a Bíblia não pode ser totalmente ensinando. E, em seguida, a primeira
coisa que foi iniciado para o grande Evangelho de João. Lendo-o, senti uma sensação de
felicidade tão grande devido à consciência de ter chegado à fonte que pôs fim à minha pesquisa.
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Desde então me acompanhar as obras de Lorber e Jesus tornou-se o meu amor, minha vida,
meu senhor e salvador. Em todo esse tempo, o meu esforço foi mais intimista, para realizar na
minha vida que Jesus I / nos ensina. Eu sinto que ele me mudou e eu ainda está mudando e eu
espero que, no final de sua vida terrena, para ser capaz de ir para casa.
Não se preocupe com o fato de que alguns membros de sua reunião em Rimini voltaram para
casa com diferentes opiniões e insights. Isso tem a ver com o diferente grau de maturidade das
almas individuais. Também aqui não é diferente. Nesse meio tempo, eu posso ser muito tranquilo
sobre isso: Jesus vai levar essas almas em casa, mesmo se ele vai tomar as idades e se ele vai
tomar desvios. Eu mesmo já tive a experiência, lendo repetidamente os textos Grande do
Evangelho que me tornaria repente novo e compreensível.
Outros textos que, na minha leitura anterior foi importante para mim por ter terminado em
segundo plano.
O que é realmente importante é que nos tornamos operadores da Palavra de Jesus, a única
leitura dos escritos não muda nós.
A todos vós a bênção de Jesus, eu olho para a frente a ouvir com mais notícias.
Atenciosamente, Renate Modreger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Elisabeth da ALEMANHA:
Caro José,
É admirável como o Grupo de italiano Lorber a ópera para Jesus!
Jesus abençoe o seu trabalho e eu ofereço saudações.
Elisabeth

Fraternal encontro entre amigos e amigos de Lorber – só há uma Verdade
(de Elisabeth)
Continua a haver, em diferentes lugares, reuniões de amigos e amigos de Lorber que se destinam
a tornar possível um aprofundamento da Nova Revelação e de intercâmbios.
Conferências são realizadas, são discutidos temas - frequentemente muito animadamente - há
participantes que chegam com perguntas e outros com as suas opiniões preconcebidas e todo
mundo volta para casa com opiniões muito diferentes, mesmo às vezes até muito misturados.
O resultado é a insatisfação e desejo de uma melhor compreensão mútua.
O que fazer?
Como longas reuniões terão lugar sob a influência do ego em vez do verdadeiro amor fraternal,
onde no meio da certeza de estar certo e conhecer melhor a pessoa quer impor-se, por outro, na
crença de que eles têm a única opinião verdadeira ou até em primeiro plano, há interesses
egoístas de diferentes tipos, essas reuniões não terá nenhum resultado feliz.
Somente quando nos encontraremos no conhecimento de que apenas os peregrinos na estrada,
no verdadeiro amor ativo para outros, a tolerância eo respeito mútuo com a única perspectiva de
fornecer os seus conhecimentos e experiências como estímulos e talvez pode ajudar, então um
reunião semelhante será frutífero para todos.
"É realmente difícil amar o Amor eterno e irmão quando o coração está cheio do mundo. Que
bom é ler milhares e milhares de livros cheios de verdade? Talvez alguém deve agitar a vida?
"(Ste.01_004,20 + 22)
No final, só Jesus pode levar o indivíduo à Verdade (BM.01_050,22-23). E não é "apenas uma
Verdade: Deus é a Verdade eterna, [... que] é o único amor! Ele pode tornar possível um outro o
melhor e mais pura racionalidade? Não, nós sabemos que todas as obras de racionalidade
consistem em mera racionalidade e seu significado é a destruição final. [...] E nesse esforço nos
esquecemos completamente que nunca podemos superar a nós mesmos e, portanto, todas as
nossas obras não pode ser nada além do que lhe está subjacente: nossa racionalidade! Temos
grandes olhos para a loucura dos outros, mas não quer ver o nosso bem maior". (HGt.02_220,05-10).
Jesus nos conceda a Sua bênção para que você não vai se reunir novamente com a intenção de
querer convencer os outros da nossa própria verdade, mas para nos dar o estímulo para a
continuação do caminho da nossa vida através de uma troca mútua, de fato, "que leva-lo no espírito
da verdade, vai encontrar a verdade em todas as formas e o Caminho ea Vida ". (GS.02_124,18).
Elisabeth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

5) Egídio Ribeiro Silva do PORTUGAL:
Prezados amigos e irmãos,
Tomo a liberdade de enviar em anexo o
nosso Boletim Informativo de Abril de
2015.
A nossa associação tem por finalidade a
proclamação do Evangelho de Cristo,
a Caridade e a divulgação da obra revelada
ao profeta Jakob Lorber.
Lamentamos não poder enviar este boletim já traduzido para o italiano.
Saudações fraternais,
Egídio Ribeiro Silva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Wilfried Schlätz da ALEMANHA:

Jakob Lorber International (3) – (JLI)
A ópera de Jesus transmitida por Jakob Lorber (JL) como "Sua Doutrina
dado de volta em uma nova e pura do Céu" [9.GEJ 94,5], não é um livro de
texto matemático que pode ser entendido pelo 'ajudar terreno mentais
intelecto [1.RB 35,2]. Na verdade, a obra de Jesus transmitida através JL
revelou acima elementos animistas, espirituais, celestiais e divinas, que
nunca serão pegos e compreendido com a ajuda do terreno mental,
intelecto.
[RB.01_035,02] Ver, todo homem tem uma faculdade cognitiva dupla: uma é a
faculdade que está fora do intelecto mental ou a alma para fora. Com esta faculdade
cognitiva nunca pode apreender e compreender o Ser Divino, como foi dado à alma
justamente para separar temporariamente do espírito Divindade nela contida,
tenendoglieLa escondido por um tempo. Mas se uma alma quer procurar e encontrar
Deus com esta faculdade não são, é cada vez mais longe do gol, mais teimosamente
quer ir neste caminho
Enquanto os amigos de Jesus "[transmitidos] através JL ler este ópera apenas com o
seu chão intelecto da mente e se eles fazem os seus conceitos, subjetiva e mais ou
menos falsas sobre a alma, o espírito, a centelha divina, o renascimento, sobre Deus,
sobre Jesus, etc., haverá disputas sobre estes conceitos criados por eles mesmos.
Somente quando gradualmente despertar em sua alma - por meio de um ativo fatos
Cristianismo -, o espírito puro (Er 53,12; 56,10; 5812; DTT 21,19) = seu eu superior
(5.GEJ 232,11) = seu germe original de vida (4.GEJ 35,2-9) = o espírito de vida após a
morte (6.GEJ 133,4 es 7.GEJ 69,7), virá gradualmente a conceitos onde fundamentais
eternamente verdade, então não haverá polêmica:
[GEJ.01_113,13] E eu quero apresentar o meu ensino de tal forma que ninguém pode
chegar a entender o que é o fundamento da verdade que dá vida simplesmente por ler
ou ouvir o Evangelho, mas apenas pelo ato de acordo com o meu ensino. Somente a
ação vai se tornar para cada lâmpada. " (Veja. Giov.7,17)
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"TESTES" VIDA CIENTÍFICA EM OUTROS MUNDOS
Queridos amigos de todo o mundo, Lorber
se um dia você vai encontrar alguém que lhe diz, "Lorber era um tolo de dizer que
há vida em todos os MUNDOS", então você pode dar isso a ele – que acredita que
só a ciência – a resposta que você deu o estudioso Giuseppe Vesco (foto à direita),
publicado na revista n.147/2010 do italiano.
Vemos esta resposta.
---------------------------------------------------------------------------------------------

« Querido amigo,
Se não há vida para você, nem a lua, nem em Saturno, nem em outros mundos (e isso é porque
você acredita que a ciência que nega tal possibilidade), você deve saber que eu vou pensar sobre
o que o Senhor disse, que Ele disse que a vida existe em cada planeta e também em cada
Sun!
Mas eu não penso sobre isso por um simples fé, mas acredito que o fato de que o Senhor
explicou que "a CONSTITUIÇÃO FÍSICA (ou SUBSTÂNCIA a entender isso melhor) dos seres
vivos é DIFERENTE de planeta em planeta e do Sol para a Sun , e também sempre disse que,
em vez da FORMA de seres humanos é a mesma em ambos os planetas nos Suns, com a única
diferença que pode ser menor ou maior, ou macio, luz, etéreo etc.
E essa explicação do Senhor, portanto, podemos deduzir que, para além de nossa Terra, há
corpos físicos de forma humana em outros planetas e sóis, e esses humanos são certamente
visíveis e "tátil, mas feito de material diferente, como o fato é diferente 'ar, água e solo de cada
planeta e do Sol”.
Para entender isso, porém, você precisa pensar com o cérebro e não com o de cientistas da
Terra, uma vez que este tem um "limitações mentais" que não lhes permitem ver para além das
nossas próprias costas.
Na verdade, eles dizem que "não há vida em outros mundos" para a razão estúpida que, em tais
mundos, mas não há gás do ar, ou por outro motivo estúpido que, em tais mundos existem
temperaturas de 100 graus Celsius ou 100 graus acima do zero, e assim por razões outras razões
estúpidas, que, no entanto, quase todos os seres terrestres acreditam pelo simples fato de que
NÃO SABEM que "todo o mundo tem a vida de acordo com o particular constituição material
desse mundo».
Isso porque apenas duas Revelações nesta matéria extraída da ópera a NOVA REVELAÇÃO:
((O livro O EVANGELHO DE JOÃO GRANDE)

GEJ.06_157,21 [O Senhor] Eu disse: «Há homens naturais [na Lua] em torno de como há
no extremo norte da Terra, mas, certamente, dada a grande diversidade das relações entre
o dia ea noite em que o satélite, [homens da Lua] tem uma disposição um pouco 'diferente
[dos da Terra]. ».
(O livro THE SUN NATURAL, seção 9)

NS.01_009,06 [O Senhor] 6: "Certamente, na Terra, não importa o que poderia suportar a
intensa luz do sol, mas que sobre a matéria do Sun, ele novamente se baseia em leis
diferentes das de um mundo imperfeito .
E assim também a matéria de o corpo humano é constituído por uma substância solares
muito diferente da matéria do seu corpo, e é, por conseguinte, resistente aos raios UV,
mesmo mais intensa, uma vez que de certa maneira é mais espiritual, e, por conseguinte,
também incomparavelmente mais sua simples. Dadas estas condições, os homens solar
pode, portanto, sem dúvida, existe e se alegrar em suas vidas e usá-lo para fins mais
úteis”.
Mas a prova do fato de que os cientistas estão muito fora da terra, está sob seus olhos e em suas
descobertas recentes no campo da existência de vida em condições ambientais "impossível".
Bem, se há muitos anos, os cientistas disseram que "a vida é impossível em certas condições
extremas", hoje tive que negar, porque eles mesmos descobriram vida exatamente onde antes
eles tinham dito que era impossível.
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Mas agora esses cientistas não disse para a humanidade: "Desculpe nossa cegueira e certeza
presunçoso!" Mas, em vez disse: ". Nós nunca pensou em encontrar vida em tais condições
ambientais extremas!”.
Que pena! Quantas teorias = piadas havia deixado os cientistas para verdades irrefutáveis
e muito seguro!
PERGUNTA: "Mas onde eles encontraram vida, permanecendo-se tão chocado e incrédulo?”
Resposta: "Eles encontraram a sua vida em todas as condições ambientais que tinham governado
com segurança absoluta durante décadas e décadas."
Vamos ver as mais recentes descobertas científicas, que deixaram espantado e incrédulo quase
todos os cientistas do mundo, refutando, assim, todas as suas teorias anteriores.
Na verdade, eles descobriram microorganismos (pequenos animais terrestres) que vivem em
temperaturas muito altas e muito baixas ou altas e baixas pressões, ou na escuridão total
do fundo do oceano, ou em ácido e ambientes alcalinos, e, finalmente, - tomar cuidado descoberto que existem microorganismos que viveram no espaço frio vazio, e seu nome é
"tardigrades". Aqui estão algumas dessas descobertas recentes:
http://www.lescienze.it/news/2008/09/10/news/come_vivere_nello_spazio_aperto-578408/

CIÊNCIAS Revista
(Scientific American)

Os tardigrades também vivem no espaço vazio frio
A partir de pesquisa realizada por Ingemar Jönsson da Universidade Kristianstad
na Suécia mostraram que os tardigrades, minúsculos invertebrados do tamanho
entre 0,1 e 1,5 mm, ter vivido no espaço frio vazio, na ausência de oxigênio, e
resistiu à radiação ultravioleta do sol e os raios cósmicos. Esta descoberta
surpreendeu os cientistas.

http://www.amoreepsiche.it/
Cientistas do Censo da vida marinha, 344 pesquisadores de 34 países diferentes,
registrou 17.650 espécies que vivem abaixo de 200 metros, onde a luz solar não é
filtrado e os animais estão no escuro e em um lugar inóspito, e 5722 sob mil metros.
[NOTA: Cada jogador será capaz de descobrir, através da Internet, até mesmo os
microorganismos que vivem em temperaturas muito altas e muito baixas, altas pressões e
baixos e também em ambientes ácidos e alcalinos].
Desde os dois exemplos acima, cada leitor vai entender que não deve acreditar completamente
à ciência, porque todos os dias são "negativas" das teorias que por décadas foram passadas fora
como verdades absolutas. Em vez disso você deve tomar com "previsão" tudo o que despejar
cientistas diárias, como quase sempre, suas teorias são "limitada" e muitas vezes "passes e
errado".
PERGUNTA: "Há alguém que ainda acredita COMPLETAMENTE à Ciência mantendo como base
de referência, após a demonstração acima publicada de" incoerência "das teorias científicas?".
Bem, não só não tem que acreditar completamente cientistas, mas também será o dia em que
se dirá: "Nós descobrimos que os corpos físicos de homens de outros mundos têm uma
constituição semelhante aos nossos microorganismos terrestres, em particular a de" tardigrades"!”
Caro amigo que você acha que só a Ciência e NÃO Lorber,
Eu sei para um fato que a verdade do Senhor ganhará sempre em comparação com teorias
"fugazes e mutáveis" estabelecidas diariamente pela Science. Então, eu espero que você
encontrar tempo para ler todo o Opera Lorber, uma vez que não é uma obra de fé, mas é uma
obra em que não é a Sabedoria de Deus, que é muito maior do que o Sapienza teorias
científicas pobres cozido de homens "limitados" que são chamados cientistas.
Um abraço e obrigado por tudo».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OUTRO ERRO DE CIENTISTAS
Muitos de vocês vai se lembrar que - há décadas - cientistas disseram que "não há água
na Lua"! Mas agora na Internet são as seguintes afirmações dos cientistas: "Na Lua não
há água!"

INCRÍVEL ... MAS É VERDADE ! GREAT NEWS DE 2014 !
Mas, agora, tudo o que você vai se surpreender com esta notícia recentes de 2014!
Consulte o site:
http://archivio.panorama.it/scienza/spazio/Acqua-sulla-Luna-dopo-quarant-anni-forse-risolto-il-mistero-della-sua-origine

(2014) Os cientistas têm especulado que a Lua está da Terra!
E fizeram bem design!
Aqui está uma foto (à direita), onde você ver a Lua (esfera
azul) que está emergindo da Terra (bola laranja).

E agora olha no âmbito do plano publicado em 2007, na revista italiana 113. Este projeto
foi feito de acordo com a seguinte revelação do Senhor para Jakob Lorber:
(Er.01_013) 9. Bem, uma filha do principal Terra,
procriado, desta forma, é a Lua, e é precisamente a filha
mais velha deste telúrico feminino. 11. Onde e que estas
crianças estão, portanto, nasce da Terra? Aqui, a Terra
tem uma quantidade infinita de canais para a entrega. No
entanto, o principal canal para o nascimento na Terra está
no meio do grande Oceano Pacífico e do mundo, não
muito longe do equador, e precisamente na área do
arquipélago do chamado Tahiti e Otahaiti; É a partir desse
ponto que a Lua estava separado da Terra, e mais tarde
foram separados também uma boa quantidade de
cometas ainda existem. 12. Este é, portanto, um canal
principal para o nascimento da Terra. Outros canais para
o parto são uma série de lagos, pântanos e cavernas nas
montanhas, a partir do qual, não raro, esses planetas são
jogados fora a uma altura considerável através de uma
força pólo.

CHEERS!

QUE BONITO!

INCRÍVEL !

A Ciência está "copiando" a ópera de Lorber ! ! !
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DIVULGAÇÃO DO MUNDO LORBER
De 1864 a 2015 DATA :
TANTO "BOA VONTADE" – "RESULTADOS POUCOS"
COMO É HOJE DIVULGOU a ópera de Jakob Lorber no mundo:

1) Associações e grupos nacionais organizar reuniões anuais,
reuniões mensais e manter contato com um jornal.
(Por exemplo, certa, reunião “Lorber-Gesellschaft eV” de 7
dias);

2) Sites da Internet feito por associações nacionais, grupos,
especialistas e também seguidores de solteiro. Em vários locais
há "livros gratuitos" da obra de Lorber, Fórum, etc. Dicionários.
(Por exemplo, à direita, um site australiano)
3) Filmes no YouTube com várias fotos, em que há inscrições
que resumem as questões mais importantes.
(Por exemplo, à direita, um site em inglês))
4) Filmes no Youtube em que aparecem os rostos das pessoas,
ao lerem as questões mais importantes.
(Por exemplo, à direita, um site em alemanh)

5) Filmes no YouTube que explica um único tema, mostrando
imagens em movimento com modernos gráficos 2D.
(Por exemplo, à direita, um site italiano
6) Filmes no YouTube que explica os tópicos que mostram
protótipos de peças mecânicas em movimento.
(Por exemplo, à direita, um site italiano)
Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
Todas estas iniciativas "louváveis" Associações, Grupos ou seguidores individuais, tem poucos
visitantes. Na verdade pelos contadores dos vários locais em todo o mundo é de "centenas" de
"dezenas de milhares".
RESULTADO: Estas iniciativas produzir DIVULGAÇÃO POUCO.
PERGUNTA: "Você sabe o que podemos fazer para divulgar Lorber muito mais" do tempo?
De acordo com o presidente da italiana Esta é a RESPOSTA:
"Divulgar Lorber através de um Resumo do trabalho a NOVA REVELAÇÃO, a ser
distribuído em um livro impresso com ilustrações em cores e também em formato
eletrônico e eBook.
Este resumo pode então ser transformado em um filme que será dado gratuitamente a
todos via YouTube!”.
RESULTADO. "Muito provavelmente, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo vai ler
este Resumo e irá assistir a este FILME!”.
8

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
HOJE é o tempo para alcançar, pelo menos, Resumo NOVA REVELAÇÃO, antes que os
especialistas mundiais Lorber "idosos deixar este planeta”.
SUMÁRIO Para este será adicionado muitas imagens, de modo a torná-lo mais compreensível.
A fim de entender como será realizado este resumo, eu convido você a ler os 6 "rascunhos" do
Summary que tinha tentado fazer um italiano. Você pode encontrar estes seis exemplos de
Ciak-Film (em Alemão, Inglês e Italiano) – a MAIO 2015 - no www.jakoblorber.it – Jakob
Lorber International – Ciak-Film –.
Estes 6 Ciak-Filmes são apenas um exemplo, para que você possa entender melhor a iniciativa
de fazer um resumo com imagens a cores de toda a Opera Lorber e imprimi-lo em um livro, que
se tornará a "espinha dorsal" de Divulgação mundo NOVA REVELAÇÃO.
AGORA, hoje abril 2015, CONVITE gentilmente todos os Especialistas Lorber para passar
algum 'de seu tempo para escrever um Resumo do trabalho de Lorber, a inserção de
referências a sua cada frase, de modo que cada leitor pode, então, verificar se o' Especialista
interpretação é consistente com a Palavra do Senhor comunicou a Lorber. (Exemplo de uma
referência: [HGt.01_002,01]).
Os Resumos "escritos" será publicado no Jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL, podemos
discutilas e, uma vez liberado, vamos fazer um mundo em que a Reunião será concluída
através de um debate principal resumo final entre os Especialistas.
Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
Livro-Resumo com imagens a cores deve conter os sete passos seguintes:
1) POR DEUS PARA LUCIFER
Quem é Deus, Sua necessidade de criar seres como ele e a criação do primeiro ser
espiritual: Lúcifer.
2) DESDE ADÃO ATÉ LUCIFER
A rebelião de Lúcifer, lutar com outros Espíritos, sua condensação no Homem Cósmico e
consequente criação de universos com os seus mundos materiais até sua encarnação em
Adão.
3) DE ADÃO A NOÉ '
A criação do primeiro casal humano, Adão e Eva, e sua evolução através da educação
divina, para o Dilúvio de Noé.
4) DA NOE 'A MOSE'
A partir da Nova Aliança da aliança com Noé a Moisés, o maior dos profetas.
5) A PARTIR DE MOSES A 'JESUS'
Desde a morte de Moisés a chegada do Messias na Terra, a história do menino Jesus,
Maria e José, para o trigésimo ano de Jesus.
6) A PARTIR DE JESUS NO FINAL DO MILÊNIO II (HOJE)
Pela divulgação do Ensinamento divino de Jesus 30-33 anos, até Sua morte na cruz. Pela
Sua Ressurreição para o tratamento subsequente de Sua Doutrina. O nascimento das
falsas igrejas, as várias religiões dos povos, até à data, ou o fim do segundo milénio, sobre
o ano de 2030, com a conclusão da "Purificação Fase da humanidade”.
7) A "NOVA ERA" (CERCA DE 2030) THE FUTURE AFTERLIFE '
A Nova Era na Terra purificado (a partir de 2030), composto de "bom coração", que terá Jesus
como "Governador". "WHO" são aquelas criaturas que - após a morte do corpo físico variando de material ou de mundos espirituais, ou para o inferno, ou celestial; o que a vida vai
enfrentar as criaturas que não são capazes de tornar-se "filhos de Deus" na Terra; "Quem" vai
se tornar governador de um mundo, de um sol ou mesmo um universo inteiro; que vida
maravilhosa vai ser a de um verdadeiro "filho de Deus" que merecia viver para sempre com o
seu Criador, Pai, Irmão e Amigo.
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NOTA: Na etapa 6, haverá os seguintes temas: "Por que só no planeta Terra é o bem
supremo e mal supremo, com seus sofrimentos, doenças, infortúnios e tristeza"; "Quem"
eram seres humanos antes de ser encarnado na Terra; O que é o '' auto-formação "que se
transforma em uma criatura filho de Deus; porque todo ser humano é "trinitária", que tem
um corpo, uma alma e um espírito; por causa das criaturas do mundo são totalmente
desativado (deficientes): "quem" são eles;? por que Deus permite possessão diabólica e
"quem" permite; etc., etc., etc.

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
se podemos unir as mentes dos Especialistas do mundo Lorber, sairá certamente um
Resumo maravilhoso, pelo qual TODOS os seres humanos vão finalmente saber QUEM o
seu Deus, e qual é Sua infinita Sabedoria, Seu Amor, e também o Sua necessidade de
ser amado por alguém.
E quando eles entendem a magnitude de seu projeto, em seguida, ele vai querer ler toda
a obra de Lorber, composto por mais de 14.000 páginas.
E então, sim, sim, para que possamos todos ser dito ter colaborado para divulgar tais
Palavra divina monumental que Deus deu à humanidade inteira.
Esta Palavra foi dada uma "nova vida" para nós amigos e amigos de Lorber, caso
contrário, NÃO conheceram a Verdade, e que teria sido no escuro como são agora
milhares de milhões de seres humanos, e nunca teria sido capaz de começar, em nossa
Terra, o Way to Renascimento espiritual, ou – melhor ainda – que já teria se tornarem
FILHOS DE DEUS.
PERGUNTO NOVAMENTE E POR FAVOR, OS ESPECIALISTAS WORLD LORBER, SE
PODE DEDICAR ALGUM 'DO SEU TEMPO PARA FAZER A CENA TODA RESUMO
OPERA.
Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e nosso trabalho monumental.
Joseph & Jesus (seu membro desde 1995)

Veneza, 15 de abril de 2015
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