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Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
Ongeveer 40 vrienden en vriendinnen uit de meest verschillende landen, zouden met elkaar willen
communiceren en meningen, ideeën en informaties uitwisselen, om deze monumentale en
wonderbaarlijk Werk van God, onze Heer, Schepper, Vriend en Broeder Jezus, te begrijpen.
Van onschatbare waarde is Zijn manier, hoe Hij Zich aan de mensheid wendt, waardoor Zijn schepsels
uit vrije wil tot “Zijn kinderen” worden, want de Heer Zelf toonde, dat Hij het nodig had, in een
wonderbaarlijk en liefdevolle gemeenschap onder Zijn levende schepsels Zich op te houden.
Ervaren wij dus iets meer over de Italiaanse groep, terwijl wij intussen hopen, dat de voorzitter en/of
groepsleider uit andere naties hun verhalen uit eigen land toesturen, die dan in de volgende uitgave van
het tijdschrift “Jakob Lorber Internationaal” gepubliceerd worden.
Dankzij dit initiatief zijn wij opmerkzaam geworden, dat in Italië een ‚boek met uittreksels‘ (uit het Werk
van Lorber) op de markt gekomen is, dat de volgende titel heeft: ”HET EINDE VAN DE WERELD” tot
2031 – Hoe men zichzelf voor deze apocalyps redden kan. In Duitsland bestaat er zelfs een website
namens “JESUS 2030” (JESUS2030), welke initiatoren het “EINDE VAN DE WERELD” in juist ieder
jaar voorspeld hebben. (Met het “EINDE DER WERELD” is bedoeld “DOODT AL HET BOZE en het
AANBREKEN VAN EEN NIEUW TIJDPERK met GOEDE mensen”
Zowel in het boek als ook op de website staat de volgende Openbaring:

Sprak Jezus van Nazareth, als Hij ongeveer 30 jaar oud was:)
[GEJ.06_174,07] [...] Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het
grote gericht op Aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste
gericht op deze aarde zijn.
[GEJ.06_174,08] Pas daarna zal het paradijs op aarde komen, en wolf en lam zullen vreedzaam in één
stal wonen en met elkaar uit één schotel eten.
Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld, in de hoop, dat WIJ allen het
verdienen, in het komende "paradijs op Aarde” te leven (Heer! Wij sluiten beide ogen; ontvang ook
ONS, vrienden en vriendinnen van Lorber, die nog zondaren zijn, op de komende hemelse en
paradijselijke Aarde!). We maken onderling eerst wat contact, alvorens we het gaan hebben over de
wonderbaarlijkste, belangrijkste en existentiële THEMA’S en ze beter leren te begrijpen met de hulp
van Lorber-profs uit elk land. We leren eerst de “GROEP UIT ITALIË” kennen..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOE ONTSTONDEN DE WERELDWIJDE LORBER-GROEPEN ?
WAT DEDEN ZE EN WAT DOEN ZE VANDAAG ?
– LEREN WIJ EERST DE "GROEP UIT ITALIË" KENNEN –
Hoe het Werk van Lorber en HET TEAM VAN DE UITGEVERIJ, die zich bezighouden met de
wereldverbreiding, in Italië zijn ontstaan (samenstelling):
– 1924: Piacentini Salvatore uit Triest begon, het Werk van Lorber op schrift handmatig te vertalen,
waarvoor hij ongeveer 10 jaar nodig had. Hij vertaalde bijna het complete Werk;
– 1967: een team uit Triest, die geïnteresseerd waren en door Paronit Egidio werden geleid,
begonnen het manuscript van Piacentini over te typen, doordat ze verschillende dunne
bladen in de typemachine schoven en tussen elk blad carbonpapier legden. Het duurde
jaren, om een paar kopieën van het gezamenlijke Werk te vervaardigen. Battistella Clara
vertaalde enkele meerdere verzamelwerken;
– 1985: Zanella Quinto uit Belluno begon ermee, de eerste fotokopieën met een kopiemachine te
fabriceren. Hij verbracht zijn tijd maanden lang in zijn eentje door, en daarmee EEN
gezamenlijk Werk, bestaande uit 10.000 fotokopieën, te verveelvoudigen. Da Ros Pietro
uit Padua “verbrandde” 4 kopiemachines, om 200 Werken van Lorber te verveelvoudigen
en te verdelen, waarvoor hij jaren nodig had. Baron Nazareno uit San Donà di Piave
bewerkte de fotokopieën van het Werk en verdeelde deze onder de weinige volgelingen.
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– 1995:

–

–

–

–

–

–

Vesco Giuseppe uit Venetië stichtte in het hotel Hotel Agape in Mailand, samen met
Magnani Ermanno uit Mailand de Italiaanse groep “VRIENDEN VAN LORBER”. Bij de
oprichting waren 30 vrienden uit geheel Italïe zoals de houder van de Lorber-uitgeverij,
Zluhan Friedrich, en zijn zoon Manuel aanwezig. Van toen af aan verscheen een
maandelijkse krant en men begon ermee, het Werk van Lorber met fotokopieën op
grotere schaal te verbreiden, want in slechts een week kan men de volledige Werken
verveelvoudigen en verdelen;
1998: De VERENIGING JAKOB LORBER met verblijfplaats in
Venetië wordt gesticht (foto rechts). De leden van de
Stichting: Pazzini Alfio, Celli Andrea, Fabbri Ilario, Denti
Massimo en Magnani Ermanno kiezen Vesco Giuseppe
als hun president (foto rechts). Ongeveer 70 leden,
vertalers en medewerkers werken 20 jaar hieraan, om het gezamenlijke Werk “DE
NIEUWE OPENBARINGEN” te voltooien en in 36 boekwerken preparen;
2000: De uitgeverij "DE NIEUWE OPENBARING“ met zitting in Venetië, wordt gesticht en wordt
door de vereniging gefinancieerd. De uitgeverij kan nu op een dag haar vele boeken
verder verbreiden
2001: De VERENIGING JAKOB LORBER stelt de website
http://www.jakoblorber.it. ter beschikking;
Dank zij deze website is het Werk van Lorber zeer
gevraagd en melden zich geïnteresseerden aan en
wetenschappers, waaruit een deel van hen lid worden
van de Vereniging en hulp aanbieden;
2006: De VERENIGING JAKOB LORBER nodigt vrienden en vriendinnen uit over de gehele
wereld tot een „ontmoeting in Venetië“ om een FILM over het Werk "DE NIEUWE
OPENBARING" te draaien. Er nemen 21
geïnteresseerden deel aan, welke uit de
volgende landen komen: Italië, Oostenrijk,
Duitsland, Holland, Zwitserland, Slovenië en
Brazilië (foto rechts). Verder ondersteunen 30
Lorberianer uit de hele wereld het initiatief,
kunnen daaraan echter niet deelnemen.
Er wordt besloten, welke titel de film moet hebben: WAAROM ZIJN WIJ HIER, en dan
eindigt trouwens het initiatief na korte tijd, omdat het aan financiële middelen ontbreekt.
De president van de Vereniging verwerkelijkt nog enkele filmopnames, maar hij houdt
trouwens bij de zesde band op, omdat voor een samenvatting van de Lorber Werken, dat
terug te vertalen is naar een film, daarvoor een team van internationale profs nodig is.
2008: De VERENIGUNG JAKOB LORBER geeft Frosio
Damiano (foto rechts) de toestemming, om de uitgeverij
“JEZUS’ De NIEUWE OPENBARING” met zitting in
Bergamo te stichten (foto rechts), die de vorige huisuitgeverij vervangen moest. In de overeenkomst is er
voor gezorgd, dat de vereniging de “al-enige verantwoording” voor de Werken van Lorber
zal blijven houden, terwijl de uitgeverij ook boeken drukken kan van andere mystici;
2008: Opening van de "LORBER-TENTOONSTELLING" in de vergadering van de vereniging met
3 wetenschappelijke prototypen, welke op aanwijzing van de Heer gebouwd werden: ZON,
MAAN, NEPTUNUS. (onderste foto)

Op grond daarvan volgde de SPHINX. Omdat de prototypen erg duur zijn, werden de
“kortdurende filmpjes“ de voorkeur gegeven, die minder duur zijn: UNIVERSUM, SPHINX en
ADEM DER AARDE;
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– 2009: Een team Italianen reist naar Oostenrijk, om het graf van Lorber, de heuvel
Reinerkogel, waarop Jezus in het jaar 1850 in spirituele vorm verscheen, en de berg
Koralpe te bezoeken, om de „witte stenen" van een planeet te bezichtigen, die voor
ongeveer 6000 jaar geleden vernietigd werd en zich in de omloopbaan tussen Mars en
Jupiter bevond. Al dit gebeuren geschiedde onder leiding van de Oostenrijkse vrienden
Jaritz Gerhard en Groinig-Golja Burgunde. Dat was de mooiste excursie voor al
degenen, die de NIEUWE OPENBARING bestudeerd hebben.

– 2011: De radiozender “RADIO GAMMA 5” nodigt de president
van de Lorber-Vereniging uit, om over Jakob Lorber te
spreken. In een twee-urige zending sprak de president
ook over de catastrofale toekomst, welke de mensheid
staat te wachten, en bemiddelde bovendien de
‘boodschap van hoop’ aan de "goede" mensen, die een
deel van het komende nieuwe tijdperk van vrede en van
de liefde tot onze Heer Jezus zullen worden.
– 2012: De uitgeverij "JEZUS DE NIEUWE OPENBARING“ presenteert het Werk van Lorber op
de INTERNATIONALE BOEKENBEURS in Turin (foto onder);

– 2012: Ing. Anziano Gennaro uit Caserta begint met het
werkzaamheden
aan
de
"LORBERENCYCLOPEDIE”, dat hij op de website
http://www.newera.org publiceert.
– 2012: De uitgeverij "JEZUS DE NIEUWE OPENBARING“
begint met de verslaggever Pasetti Luciano uit
Bergamo in een esoterische boekenwinkel in Mailand
met een van besprekingen over het werk "DE
NIEUWE OPENBARING". Ook in 2015 vond in de
maand februari een conferentie plaats in het
"CULTUURCENTRUM ALBERO” in Modena.”
– 2012: De president van de vereniging „overtuigde“ twee
handelaren, de boeken van Lorber op de
"antiquiteitenmarkt" in de provincies Padua, Treviso
en Verona te verkopen. Die vereniging schonk de
handelaren de boeken, die zij voor 3,00 Euro per
stuk verkochten. Het doel moest de VERDERE
VERBREIDING zijn.
Foto rechts: markt in Portobuffolè (TREVISO)
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– 2012: De VERENIGING JAKOB LORBER ondertekent een verdrag met de uitgeverij "DE RING VAN
DE MAAN" uit Verona over de verkoop van 9 boeken met uittreksels uit het werk van Lorber.
(foto onder). De beide auteuren (Manzoni Vincenzo en Vesco Giuseppe) sponsoren de
vereniging ‚de Verlosser’ in de verkoop.

– 2013: Een nieuwe vriendin uit het Piemont, Ferraresi Stefania, die juist ermee begonnen was, om
Lorber te lezen, draagt een etalage vol met tabakswaren aan, behalve de boeken van Lorber.
Het bedrijf bevindt zich in het historisch centrum op het grote plein van Vercelli. (onderste foto);

– 2013: De VERENIGING JAKOB LORBER draagt het totale Werk "DE
NIEUWE OPENBARING" over op eBooks (elektronische boeken),
die op de online-platform SIMPLICISSIMUS worden verkocht
worden. De verandering in eBooks wordt kosteloos overgenomen
door ing. Galimberti Dario uit Mailand. Tussen 2013 en 2014 werd
er via 500 eBooks verkocht.
– 2014: De uitgeverij "JEZUS DE NIEUWE OPENBARING" sponsort 1400 boeken van Lorber
aan 250 gevangenissen;
– 2015 : Van 1995 tot 2015 hebben veel leden zich teruggetrokken, maar precies zovele leden zijn
erbij gekomen. In amper 20 jaren lag het getal van het ledenaantal en sympathisanten van
Lorber in doorsnee bij 70 in geheel Italië. Dank zij hun giften werden daardoor de website,
de maandelijkse krant, de herzieningen, computers, printers enz. gefinancieerd. In Italië
werden tienduizenden van Lorbers boeken verkocht. Op de Website www.jakoblorber.it
kan het totale Werk in 36 gratis PDF-boeken gedownload worden (hoge navraag).
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DIVERSEN
Op de website www.jakoblorber.it – Università di Dio – FILMATI, zijn er 6 korte filmpjes te
beluisteren met de volgende titels: DE ZON IS EEN REFLECTOR VAN HET LICHT - WAAROM
DE MAAN HETZELFDE GEZICHT LAAT ZIEN - DE "EIGENAARDIGE" MANEN VAN NEPTUNUS
– HET DOOR GOD GESCHAPEN UNIVERSUM – DE "GEHEIMEN" VAN DE SPHINX ONTHULD
- DE OORZAAK VAN EB EN VLOED.

Op de website www.jakoblorber.it – Università di Dio – SCHEDE, staan er 9 kleurige
fotokaarten met de volgende titels klaar: LICHAAM – ZIEL – GEEST – HET LOSLATEN VAN DE
ZIEL BIJ DE DOOD – VOEDING – DE KOSMISCHE MENS – KOSMISCHE GLOBUS OF
UNIVERSUM – DE LEVENSCYKLUS – DE MAAN IS BEWOOND.

Op de website www.jakoblorber.it – Libri gratuiti – SATURNO (pdf), zijn 49 kleurige tekeningen
van planten, dieren, enz. te vinden. (Enkele voorbeelden, zie onder:)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMENKOMST IN ITALIË
Ieder jaar vindt er een nationale bijeenkomst plaats, soms een tweede. Bij deze meeting wordt er over
diverse thema’s gediscussieerd, maar jammer genoeg heeft iedere deelnemer het over zijn eigen visie,
dat gebaseerd is op al zijn herinneringen, wat hij heeft gelezen in de literatuur van Lorber; aan het einde
keren dan ALLE deelnemers weer terug naar huis met DIVERSE en vaak tegengestelde meningen.
Pas in dit jaar heeft de president de Duitse vriend Schlätz Wilfried vriendelijk verzocht, om op de
conference van 14 tot 15 maart in Rimini deel te nemen, en van hem te ‘leren’, HOE de spirituele
ontmoetingen georganiseerd moeten worden en op welke wijze men slechts met ÉÉN waarheid naar
huis terugkeert, en niet met verschillende hypothesen, zoals het in Italië sinds jaren het geval was.
Vandaag de dag vinden de samenkomsten in Rimini plaats, omdat de stad niet slechts een strategisch
punt voor Noord- en Zuid-Italië is, maar ook omdat er in Rimini een groep van geëngageerde vrienden
van Lorber bestaat, die zeer goed kunnen opschieten met de organisatie van de samenkomst, voor een
geschikt hotel. Pazzini Alfio is de leider van dit team.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de hele wereld,
Terwijl wij op de berichten van de voorzitters en/of de groepsleiders uit andere landen wachten
(hopen), en om deze dan in de volgende uitgave van het tijdschrift JAKOB LORBER
INTERNATIONAAL te publiceren, opdat wij elkaar beter leren kennen, en alvorens wij beginnen met
een constructieve "wereldwijde" dialoog op te nemen, wil ik jullie allen een broederlijke groet sturen.
Josef & Jesus (zijn aanhangers sinds 1995)
Venetië, 15. maart 2015
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"NEWS" VAN JAKOB LORBER INTERNATIONAAL
In het volgende journaal nr. 02 zullen wij de namen van de vrienden en vriendinnen van Lorber
bekendmaken, die zich bereid verklaard hebben, om GRATIS te vertalen. Hier de nieuwe e-mails, die
uit drie naties zijn binnengekomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Romano uit ITALIË:
Veel dank voor jullie wonderbaarlijke initiatieven, ik wil graag het wereldtijdschrift ontvangen.
Een dikke omarming.
2) Adriaan uit HOLAND:
Beste Giuseppe, ja, ik ben erg benieuwd maar dit nieuwe tijdschrift! God zegene je!
3) Wilfried uit DUITSLAND:
Jakob Lorber International (2) - (JLI)
1. Er zijn vrienden van de Nieuwe Openbaring van Jezus via Lorber, die hun vertrouwen op de kennis
van de huidige astronomie en astrofysica gezet hebben en daarom geloven, dat er bijvoorbeeld op de
achterkant van de Maan, op Saturnus, op Uranus en vooral op onze fysieke zichtbare zon noch
planten noch materiële dieren of mensen kunnen bestaan.
2. Jezus door JL: [GEJ.04_105,01] - De Heer: "Kijk, zoals de mensen nu door eigenliefde, zelfzucht,

hoogmoed en de daaruit voortvloeiende heerszucht dermate materialistisch worden dat zij zich daarvan
gedurende vele duizenden jaren niet volledig zullen kunnen bevrijden, - evenzo waren er eens
oorspronkelijk geschapen geesten die ook door de hun gegeven prikkel te egoïstisch, zelfzuchtig,
hoogmoedig en uiteindelijk heerszuchtig werden, en het gevolg daarvan was dat zij veranderden in pure
materie.
3. Deze gevallenen en in de materie gevangenen geesten kunnen slechts op de trapleider van
mineralen, planten, dieren en mensen door de natuurlijke zielenontwikkeling verlost worden.
4. Daarom moet de inwendige resp. de uitwendige oppervlaktes van al deze uitgerijpte wereldlichamen
zoals de oercentrale Zon (OCZ), de al-enige Zon over alle Zonnen (AZZ), het Al-Zonnen-systeem
(AZ), het gebied van de Zonnen (GZ), het planetaire-zonnen-systeem (PS), de planeten, de Manen en
de Manen van de Maan, zoals bij de beide grootste Saturnusringen, die met materiële planten, dieren
en mensen bewoonbaar zijn, omdat er anders voor de gevangen en gevallen oergeesten in de
huidige wereldlichamen geen verlossing zou bestaan.
5. Daarom zou er in de "bewijzen", de hypothesen en de acceptaties van de huidige astrofysica en
astronomie, foutieve gedachten aanwezig zijn, die nog uitvoerig onderzocht en doorbesproken
moeten worden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTWOORD van Giuseppe: "Beste Wilfried, een lezer schreef aan onze vereniging: "Ik
geloof de wetenschap, die zegt, dat "Maan en Saturnus niet bewoond zijn”.
Om een "tamelijk overtuigend" antwoord te geven: ik had een discreet wetenschappelijk
onderzoek gedaan, en het resultaat werd 2010 in het Italiaanse tijdschrift van nr. 147
gepubliceerd. Het feit in aanmerking genomen, dat dit antwoord laat zien is, dat de
wetenschappers "vandaag NEE zeggen" en "morgen JA zeggen“ (en dit vanwege
"nieuwe ontdekkingen"), dan zal het de lezers van JAKOB LORBER INTERNATIONAAL
nuttig zijn, voor het geval er op een dag "iemand" tot hen zegt, "Lorber had fantasieromans
geschreven”. En nadat zij de "nieuwe" wetenschappelijke ontdekkingen gelezen zullen
hebben, die door dezelfde wetenschappers meegedeeld worden zijn, dan zullen er veel
“MINDER de wetenschap en er MEER Lorber geloven”. Voor nu publiceer ik slechts die
tekeningen, want het volledige antwoord wordt zojuist op Duits, Engels, en Portugees vertaalt
en zal in het volgende magazine nr. 02 uitgegeven worden.
Dag en veel dank van "g & G”.
“KASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAAL
DANK aan de ondersteuners: Doris Waldach, Peter Pitz, Singer Maria.
Aanbiedingen € 80,00
Vergoedingen vertalingen € 134,20
KASSA – € 54,20

IBAN

IT13R0306936193074000054630

BIC (SWIFT) BCITITMM
BANCA : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
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