E-mail : associazionelorber@alice.it

Queridos amigos de Lorber de todo o mundo,
o momento é propício para criar o jornal “Jakob Lorber International”, a fim de
reunir OS AMIGOS E AMIGOS DE LORBER PLANETA INTEIRO.
Amigos e amigos Lorber em todo o mundo podem enviar seu e-mail, que será traduzido
e publicado em seguida - na língua de cada nação - em um jornal mensal intitulada
JAKOB LORBER INTERNATIONAL, que serão enviadas para o e endereço de e-mail
previamente comunicada por aqueles que querem se libertar.
APENAS SO amigos e amigos de Lorber WORLDWIDE estarão em contacto uns com os
outros e decidir implementar as iniciativas TODOS JUNTOS para divulgar o Opera A
NOVA REVELAÇÃO que o Senhor comunicou a Seu escriba Jakob Lorber.
APENAS SO amigos e amigos de Lorber WORLDWIDE saberá como amigos e amigos
de Lorber muitos no mundo: italiano, alemão, britânico, holandês, swiss, austrian,
espanhol, francês, brasileiro, americano, russo etc.
APENAS SO amigos e amigos de Lorber WORLDWIDE vai falar uns com os outros para
compreender melhor esta obra divina monumental e maravilhoso, com a ajuda de
"especialistas no mundo" e qualquer "renascer no espírito”.
Agora chegou o momento para criar o jornal Jakob Lorber International, a fim de
permanecer em contato com cada um de nós. CADA MÊS todos podem ler o jornal
JAKOB LORBER INTERNATIONAL POSSUIR na linguagem, com a notícia de que são
recebidos de amigos e amigos em todo o mundo Lorber.
O PRIMEIRO número será enviado no mês de MARÇO de 2015, para comemorar o mês
em que Lorber começou a escrever: 15 de março de 1840. (ver HiG.03_49.03.19,01).
Já agora, cada um de Vocês pode enviar seus pensamentos - na sua própria língua
- a esta iniciativa e lhe peço para enviar um máximo de meia página. Obrigado.
Se alguns desejos generosos para colaborar nesta iniciativa que financiam a tradu-ções
em diferentes línguas, ele pode enviar uma oferta através do seguinte transferência
bancária:

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

BANCO : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
As ofertas serão usados para pagar os tradutores dos E-mails que vêm de todo o mundo
em diferentes idiomas e, em seguida, todos podem ler sua "OWN" linguagem.
Obrigado a quem divulgar esta iniciativa a outros amigos e amigas enviando este
arquivo.
Muitas felicidades para todos a partir de
Giuseppe Vesco
(Giuseppe Vesco, presidente da italiana Jakob Lorber : http://www.jakoblorber.it )

Veneza, 21 jan 2015
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