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

Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
Vandaag publiceren wij de e-mails, die via associazionelorber@alice.it binnengekomen zijn.
In de eerste uitgave van het tijdschrift op bladzijde 6 hebben wij de verklaring voor diegenen
aangekondigd, die NIET aan de existentie van leven in andere werelden geloven, die nu volgt.
Uiteindelijk publiceren wij ook de wens van de verantwoordelijken voor dit tijdschrift, want hij
verzoekt jullie allen, aan de grandioze NAVERTELLING van het werk van Lorber mee te werken,
om ze dan in de beste voor iedereen begrijpelijke schrift te veranderen, om de TALRIJKE
mensen, die naar de waarheid zoeken, het monumentale en essentiële Woord dichterbij te
brengen, dat de Heer de mensheid via Zijn schrijver Jakob Lorber geopenbaard heeft.
In de volgende uitgave nr. 3 zullen wij daarentegen de PERSOONLIJKE INTERPRETATIES
van
de
wereldwijde
Lorber-profs
publiceren,
die
het
thema
van
de
„ORGANTRANSPLANTATIES" aangaan, omdat er twee diverse meningen bestaan over dit
thema. De ene groep zegt, dat TRANSPLANTATIES “goddelijk” zijn, de andere groep menen
anderzijds, deze waren ‘hels’’. Er volgt een discussie, waar iedereen aan kan deelnemen.

toegestuurde e-mails associazionelorber@alice.it
(Wij willen jullie verzoeken, je e-mails met een foto erbij op te sturen)

1) Silvia Ohse uit DUITSLAND:
Mijn weg tot Jezus
De geschiedenis van Himmelsfreunde.de
(door Silvia Ohse)
Ik werd in 1962 geboren en ben in een katholieke familie en doorgaans in een katholieke
omgeving opgegroeid. In mijn jeugd bestond er de zondagse godsdienst, de herinnering aan de
meimaand van Maria, rozenkrans en een oma, die er goed op gelet heeft, dat men dat alles
regelmatig meemaakt! Doch als jeugdige ging dit alles verloren, langzaam en slepend. Ik werd
onverschillig, begon af te glijden in de wereldse geest en werd zo zoals vele anderen. Lange tijd
leefde ik, zonder naar de zin van het leven of naar een God te vragen, en leidde zelfs een wild
huwelijk.
De ommekeer in mijn leven kwam met mijn huwelijk in 1998: Mijn man was gelovig. En hij had
geleidelijk, steeds weer - hardnekkig en geduldig - geprobeerd, uit een materialist een mens te
maken, die zich voor het geestelijke interesseert. Ik verzeker u: hij had zijn lieve moeite ermee!
Maar uiteindelijk heeft hij het gered en zijn levensdoel bereikt. (vandaag kijkt hij wel vanuit zijn
hemelse thuis naar buiten, wat ik nog steeds aan het doen ben!).
Maar ook als ik eindelijk „wakker geworden“ was, ben ik nog ettelijke dwaalwegen gegaan!
New Age, zelfs het Schamanisme interesseerde mij – ik was op zoek.
In het jaar 2007 had ik dan een belevenis, dat voor altijd onvergetelijk zal blijven. Mij is Jezus
Zelf tegengekomen. En dat, hoewel ik geestelijk nog in het new age-gebeuren onderweg was!
Daarbij kan ik slechts aan de Bijbeltekst herinnert worden, waar beschreven staat: Hij heeft ons
liefgehad, als wij noch Zijn vijanden waren. Precies zo was het bij mij. Toen had ik mijn plaats
van herkomst gevonden. Eindelijk!
Sindsdien wilde ik de goede boodschap verbreiden, en nadat ik door goddelijke beschikking
geleerd had , zelf webs op het internet te ontwikkelen, bracht ik het Evangelie via deze weg in
de openbaarheid.
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2007: Openbaarmaking van www.himmelsfreunde.de – dit was eerst een bladzijde, op welke
men een nieuwsbrief over de “heilige” en “zalige” gratis kon betrekken. (destijds had ik een
„katholieke fase“, zoals ik het vandaag noemen zou.)
In het jaar 2008 ontdekte ik de ‘Werken van Jezus‘ via Lorber (als ik het begrip gebruiken mag,
die Wilfried Schlätz bestempeld had, veel dank hiervoor aan Wilfried!) Ik las en las las en werd
steeds meer overtuigd, hier het echte Woord van God voor mij te hebben.
Begin 2010 begon dan de nieuwsbrief voor de Nieuwe Openbaring, gelijktijdig gaf ik een
Bijbelnieuwsbrief uit voor die lezers, die mij niet tot Lorber wilden volgen (vandaag kan men deze
gratis betrekken onder www.Jesus-Christus-Gott.de en ook de vroegere publicaties in het
archief nalezen.)
Omdat ik alle publicaties van de nieuwsbrieven ook in het archief opsloeg, werd die webbladzijde
spoedig zeer omvangrijk, en schreef ik twee nieuwe webbladzijden:
www.1000-Tore-zu-Gott.de is in 2011 ontstaan en bevat een index voor trefwoorden voor
thema’s uit de Nieuwe Openbaring en de Bijbel.
www.JesusistGott.de, eveneens uit het jaar 2011, bevat linken tot verschillende vrienden van
de Nieuwe Openbaring in het Duitstalige gebied en internationaal.
2012 bewaarde ik de vroegere archiefartikelen (de „heilige“ gebeurtenissen) op de website
www.Jesus-Christus-Gott.de, waarop men vandaag de Bijbelnieuwsbrief kan betrekken.
In hetzelfde jaar hield ik mij bezig met de „Messiaanse Joden“, die Jezus als hun Messias
erkennen en toch hun joodse identiteit behouden. Voor hen schreef ik de website www.Jesus-istJahwe.de. Want Jezus wil het liefst allen redden, en zomede natuurlijk ook het joodse volk!
2013 volgde een project, dat ik vandaag nog niet als afgesloten beschouw: www.Das-wahreChristentum.de. Wie hieraan zou willen deelnemen, is hierbij van harte uitgenodigd! Deze
passage was nog zeer vatbaar voor verbetering, en wanneer u daaraan zou willen meewerken,
lees het dan alsjeblieft hier: http://www.das-wahre-christentum.de/geplante-themen.htm,
welke ideeën en thema’s aangaande mijn mening hierover dan nog zou kunnen ontbreken.
Tenslotte stelde ik in 2013 nog een boekenshop ter beschikking, waar men de Werken van de
Nieuwe Openbaring kan bestellen, onder www.Lorber-Mayerhofer-Swedenborg.de.
U ziet: Het internet is simpel mijn medium en ik heb beslist nog een paar projecten in het
achterhoofd, die ik spoedig zou willen realiseren… Misschien geeft mij onze Vader Jezus spoedig
de tijd en de middelen ervoor – wanneer het Zijn wil is!
Tot slot wil ik de Vriend danken, die wij allen liefhebben: Jezus, onze Vriend en onze Broeder, de
liefdevolle hemelse Vader, de Schepper en Onderhouder van al het leven. Dank voor de oneindige
genade, die Jezus ons allen geschonken heeft in Zijn Nieuwe Woord. Hij moge ons zegenen,
daarmee ons leven slaagt en wij aan het einde weer tot Hem naar huis mogen terugkeren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Isabel Ramos uit BRAZILIË:
Hallo, mijn naam is Isabel. Ik leef in Brazilië en ken al de werken van Lorber sinds
acht jaren, in het bijzonder “Het Grote Johannes Evangelie”. Een vriend uit Portugal
heeft mij op uw tijdschrift opmerkzaam gemaakt en ook ik zou deze graag willen
ontvangen. Wat moet ik daarvoor doen? Zusterlijke groeten!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Renate Modreger uit DUITSLAND:
Beste Lorbervrienden in Italië, eerst dank je voor het initiatief, om Lorber internationaal
in het leven te roepen. Eveneens dank ervoor, dat wij jullie een beetje mochten leren
kennen. Mag ik mij kort voorstellen: ik heet Renate Modreger en ben tot de ‘werken van
Lorber’ voor ongeveer 29 jaren geleid geworden.
Nadat ik enkele jaren voorheen voor de eerste maal "zoekende" was met het wetende
eindresultaat, dat wij allen slechts één Schepper hebben en Jezus Christus de sleutel tot allen is.
In deze tijd had ik een groot vurig verlangen in de leertijd van Jezus teruggeplaatst te worden,
omdat mij duidelijk was, dat de Bijbel de leer niet volledig kan weergeven.
En zie daar, als eerste werd ik tot het Grote Johannes Evangelie geleid. Bij het lezen voelde ik
zo’n groot geluksgevoel, verbonden met het weten, dat ik aan de Bron was aangekomen, en het
zoeken een einde had.
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Sindsdien begeleiden mij de ‚Werken van Lorber‘ en Jezus is mijn Liefde, mijn Leven, mijn
Leraar, mijn Vriend en Heiland geworden.
Gedurende al deze tijd was steeds mijn innigste streven, dat wat Jezus mij/ons leert, dat in
mijn leven om te zetten. Ik speurde, hoe HIJ mij veranderde en nog altijd verandert en wens mij
aan het einde van dit aardeleven naar huis te mogen komen.
Maken jullie je geen zorgen, als enkele leden van jullie bijeenkomst in Rimini met verschillende
meningen resp. uitspraken naar huis gaan. Dat heeft slechts met de verschillende
rijpheidtoestanden van de individuele zielen te maken. Dat is ook hier niet anders.
Intussen kan ik hier zeer gelaten mee omgaan, Jezus leidt ook deze zielen naar huis, en
wanneer het ook iets langer duurt en omwegen nodig zijn.
Ik zelf heb ook de ervaring gemaakt, wanneer ik herhaaldelijke keren het Grote Evangelie las,
mij de teksten daaruit plotseling nieuw en anders begrijpelijk werden.
Andere teksten, die bij het voormalige lezen belangrijk voor mij waren, kwamen op de
achtergrond. Het werkelijk belangrijke is, dat wij "daders" van de Woorden van Jezus worden,
het lezen alleen van de Schriften verandert ons niet.
Jullie allen de zegen van Jezus, ik verheug mij al zeer, meer te horen.
Hartelijke groeten, Renate Modreger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Elisabeth aus DUITSLAND:
Beste Giuseppe,
het is bewonderenswaardig, hoe de Italiaanse Lorbergroep voor Jezus werkzaam is.
Jezus zegen voor jullie werk en lieve groeten,
Elisabeth
Zuster- en broederontmoeting onder Lorber-vriendinnen en -vrienden – er bestaat slechts
één waarheid
(door Elisabeth)
Steeds weer zijn er op verschillende plaatsen ontmoetingen van Lorber-vriendinnen en –
vrienden, die in de Nieuwe Openbaring met wederzijdse uitwisseling dieper ingaan op thema’s, die
dat mogelijk moeten maken.
Lezingen worden gehouden, thema’s – waarbij zo nu zeer heftig wordt gediscussieerd, er
bestaan deelnemers, die met vragen komen, andere weer met hun voorgeformuleerde meningen
en allen keren met verschillende, ja soms zelfs met zeer tegengestelde meningen naar huis terug.
Het resultaat is ontevredenheid en verlangen naar een betere verstandhouding onder elkaar.
Wat te doen?
Zolang samenkomsten onder egodrang in plaats van ware zusterlijke en broederlijke liefde
plaatsvinden, waar onder betweterij en eigenwijsheid, waarbij de ene zich over de andere verheft en
probeert, de eigen mening als enig ware de andere eroverheen te stulpen of elders met eigen
interesse op de voorgrond willen staan, dan zullen dergelijke ontmoetingen tot geen gelukkig
resultaat leiden.
Alleen daar, waar men in het bewustzijn zich nog steeds als een reiziger op de weg bevindt, in
ware actieve naastenliefde, en wederzijdse tolerantie en respect en onder dat enige gezichtspunt
elkaar ontmoet, en zijn eigen uitspraken en ervaringen als impulsen, - misschien met mogelijke
hulp ter beschikking stelt, - dan zal zo’n samenkomst voor allen nuttig zijn.
“Moeilijk evenwel is het wel, lief te hebben de eeuwige Liefde en de Broeder, wanneer het hart
vol is van de wereld. Wat van nut heeft dan nog het lezen van duizend en duizend nog zovele
waarheidsvolle boeken? Zullen zij iemand tot het leven opwekken?” (Ste.01_004,20+22)
Uiteindelijk kan alleen Jezus Zelf een ieder in de waarheid leiden (Bisschop Martinus – Hemel en
Hel (BM.01_050,22-23). En er bestaat „slechts één waarheid“: God is deze eeuwige waarheid,
[…wat] de al-enige Liefde is!
Maar kan het beste en zuiverste verstand misschien ook een andere verhouding vinden?
Neen, wij weten immers dat alle werken van het menselijke verstand uit louter versplintering
bestaan en tenslotte tot vernietiging leiden. Wij zijn zoekende, tastende plannenmakers, die al
bouwend alles dicht bouwen en kapot maken; wij willen steeds iets nieuws, steeds iets beters en
volmaakters; en vergeten daarbij, terwijl we zo geheel en al bezig zijn en al dat, - wij onszelf nooit
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kunnen overtreffen en dus al onze werken niets anders kunnen zijn dan alleen, wat er aan ten
grondslag ligt: ons verstand! Wij zien onmiddellijk de dwaasheden van anderen; maar wij zijn niet
in staat de eigen dwaasheden te zien, die veel groter zijn. En dat komt allemaal, doordat wij nog
nooit een volle waarheid hebben gezien. […] “ (De Huishouding van God - HGt.02_220,05-10).
Moge Jezus ons Zijn zegen geven, om ons niet langer met het voornemen, de andere door onze
eigen „ENE“ waarheid te overtuigen, maar ons door wederzijdse uitwisseling, hen enige impulsen
te geven voor de verdere levensweg, want wie ‚de zaak echter vanuit de geest der waarheid
beschouwt, zal onder elke vorm de waarheid vinden en de weg en het leven.“ (Geestelijke Zon GS.02_124,18).
Elisabeth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Egídio Ribeiro Silva uit PORTUGAL:
Beste vrienden, broeders en zusters,
ik veroorloof mij om jullie ons informatieblad als
bijlage van april 2015 mee te sturen.
Onze vereniging heeft het doel, het Evangelie
van Christus te verkondigen, de naastenliefde en
het werk te verbreiden, dat aan de profeet Jakob
Lorber geopenbaard werd. Het spijt ons zeer, dat
wij dit informatieblad niet in de Italiaanse taal
kunnen toezenden. Broederlijke groeten,
Egídio Ribeiro Silva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Wilfried Schlätz uit DUITSLAND:

Jakob Lorber Internationaal (3) – (JLI)
Het Jezuswerk door Jakob Lorber (JL) als "Zijn nieuwe en zuiver teruggegeven leer uit
de Hemelen“ [9.GEJ 94,5] is geen mathematisch leerboek, dat met hulp van het
wereldse hoofdverstand [Hemel en Hel - 1.RB 35,2] kan begrepen worden. Want het
Jezuswerk door JL geopenbaard, is in eerste instantie een psychische [zielsmatige],
geestelijke, hemelse en Goddelijke, dat met hulp van het wereldse hoofdverstand nooit
doorzien en begrepen kan worden:
[Hemel en Hel1 - RB.01_035,02] “Kijk, ieder mens heeft een tweevoudig kenvermogen: een
uiterlijk, dat is het hoofd- of eigenlijke uiterlijke zielsverstand. Met dit kenvermogen is het goddelijk
wezen nooit te vatten en te begrijpen, omdat het alleen aan de ziel werd gegeven om de geest in
haar voorlopig van de godheid te scheiden en de godheid een tijdlang voor de geest verborgen te
houden. Wil een ziel nu met dit uitsluitend negatieve vermogen God zoeken en vinden, dan
verwijdert ze zich steeds meer van haar doel naarmate ze dit hardnekkiger langs deze weg blijft
najagen.”
Zo lang de vrienden van de „Werken van Jezus“ door JL dit werk slechts met hun wereldlijke
hoofdverstand lezen en zich daaruit eigene, subjectieve en meer of minder onjuiste begrippen over
de ziel, geest, goddelijke vonk, wedergeboorte, God, Jezus, enz. maken, zullen we over deze zelf
gemaakte begrippen strijden. Eerst wanneer zij door een actief christendom de geheel zuivere
geest (Aarde en Maan 53,12; 56,10; 5812; Drie dagen in de tempel 21,19) = hun hogere Ik (5.GJE
232,11) = hun oerlevenskiem (4.GJE 35,2-9) = hun geest in het hiernamaals (6.GJE 133,4 en 7.
GJE 69,7) in hun ziel geleidelijk opwekken, zullen ze geleidelijk tot de eeuwige ware
basisbegrippen komen, waarover er dan geen strijd bestaat.
[GJE.01_113,13] Ik wil Mijn leer echter zo geven, dat niemand slechts door het evangelie te lezen
of door er naar te luisteren de kern van de levende waarheld bereiken kan, maar deze alleen kan
bereiken door Mijn leer toe te passen, en door de toepassing zal Mijn licht in iedere mens steeds
helderder gaan schijnen!'
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WETENSCHAPPELIJKE "BEWIJZEN",
DAT IN ANDERE WERELDEN LEVEN EXISTEERT
Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
Wanneer jullie op een dag iemand ontmoet, die tot jullie zegt: “Het was dwaas van
Lorber te beweren, dat in alle werelden leven bestaat“, dan kunnen jullie degene,
die slechts aan de wetenschap geloofd, het antwoord van de onderzoeker Giuseppe
Vesco (rechts foto) geven, die in het tijdschrift nr. 147/ 2010 van de Italiaanse
vereniging gepubliceerd werd. Aanschouwen we ons dit antwoord:
---------------------------------------------------------------------------------------------

« Mijn beste vriend,
wanneer voor jou op de Maan, op Saturnus of op andere planeten geen leven bestaat (omdat je
aan de wetenschap gelooft, die deze mogelijkheid bestrijdt), dan moet je weten, dat ik aan dat
geloof, wat de Heer zegt: “leven existeert op elke planeet en ook op elke Zon!“
Deze woorden baseren zich niet alleen op een puur geloof, maar ik geloof daaraan, omdat onze
Heer precies heeft verklaard, dat de „PHYSIEKE OPBOUW“ van het levend wezen (of het schepsel,
om het begrijpelijker uit te drukken) van planeet tot planeet en van Zon tot Zon VERSCHILLEND is.
Bovendien heeft Hij bevestigd, dat de VORM van het menselijk wezen op de planeten en Zonnen
daarentegen gelijk is, slechts met het verschil, dat ze kleiner of groter kunnen zijn, respectievelijk
doorzichtig, lichtend, onvergankelijk, enz.
En daarom kan men uit deze verklaring van de Heer de conclusie trekken, dat niet alleen op
onze Aarde, maar ook op andere planeten en zonnen fysieke lichamen in menselijke gestalte
existeren en dat deze schepsels zichtbaar en speurbaar zijn, maar uit verschillende materie
bestaan, zoals ook de lucht, het water en de bodem van een iedere planeet en Zon verschillend
zijn”.
Om dit natuurlijk juist te kunnen begrijpen, moet men zelf nadenken en niet met het hoofd de
wetenschappers overdenken, want deze hebben een “ingeperkte geest, die het hen onmogelijk
maakt, over de eigen rand van het bord te kijken.
Daadwerkelijk meen wetenschappers, “er bestaat geen leven in andere werelden”, omdat er bijv.
op andere planeten geen lucht bestaat, er is alleen gas beschikbaar, of omdat daar temperaturen
van -100 graden of +100 graden Celsius heersen, om slechts enkele van deze onzinnige redenen
te noemen, waaraan echter bijna alle mensen op Aarde geloven. Ze geloven klakkeloos slechts
daarom hieraan, omdat ZE NIET WETEN, dat «het leven in iedere wereld op de bijzondere
materiële structuur nu eenmaal zich op elke wereld baseert.
Om die reden hier nu desbetreffend twee teksten uit de Openbaringen, die uit het werk van de
Nieuwe Openbaring werden ontnomen:

[GJE.06_157,21] ‘Zei IK: “Precies zulke natuurlijke mensen als bijvoorbeeld in het hoge

noorden van deze Aarde [op de Maan], maar natuurlijk vanwege de heel andere dag en
nachtomstandigheden van die Maan enigszins anders georganiseerd. [de mensen van de
Maan] zijn iets anders georganiseerd [dan wij van de Aarde].
[Natuurlijke Zon - NS.01_009,06] [...] Op de Aarde bestaat er evenwel geen materie, die in
het sterke zonlicht kon bestaan; maar wat daar de materie van de zon aangaat, zo bestaat deze
al weer volgens andere wetten als die van een onvolkomen planeet. En zo bestaat ook de
materie van een zonnemensenlichaam uit vele andere stoffen als de materie van jullie
lichamen, en is daarom bestendig , zelfs onder de aller-intensiefste stralen, nadat ze in zekere
zin meer geestelijk en zomede ook omdat het onvergelijkelijk eenvoudiger is als dat van jullie.
Onder zulke voorwaarden kunnen daarom de zonnemensen wel helemaal bestaan en zich op
hun leven verheugen en datzelfde tot nuttige diensten gebruiken.
“Het bewijs ervoor, dat de wetenschappers aan deze zijde op het dwaalspoor zijn, ligt precies
voor hun ogen en in hun nieuwste ontdekkingen over het bestaan van het leven onder
“onmogelijke” voorwaarden van de omringende wereld.”
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Nu ja, wanneer de wetenschappers vele jaren lang beweerd hebben, dat „leven onder bepaalde,
extreme milieuvoorwaarden onmogelijk is», dan moeten zij deze bewering vandaag herroepen,
omdat ze zelf op plaatsen leven ontdekt hebben, waar zij voorheen ervan zeker waren, dat dit
onmogelijk was.
Trouwens hebben deze wetenschappers zich niet aan de mensheid met de woorden gericht:
“vergeef ons onze blindheid en aangematigde zekerheid!” Zij beperken zich alleen op de woorden:
“wij hadden nooit gedacht, onder zulke extreme milieuvoorwaarden leven aan te treffen!”
Wat een schande! Hoeveel waanzinnige theorieën hebben ons de wetenschap als
onweerlegbare en zekere waarheid verkocht.
VRAAG: “Maar waar vonden zij nu leven, waarover zij zelf zodanig van ontdaan en ongelovig
waren?
ANTWOORD: "zij vonden het precies in die omgevingen, die zij voordien sinds tientallen jaren
met absolute zekerheid hadden afgesloten!“
Zien wij ons deze wetenschappelijke ontdekkingen eens aan, die alle wetenschappers van de
wereld verbijsteren en sprakeloos maakten en de voorafgaande theorieën teniet maken.
De wetenschap heeft micro-organismen (zeer kleine diertjes uit de Aarde) ontdekt, die bij zeer
hoge en zeer lage temperaturen, onder hoge en lage druk, in volledige duisternis in de
zeegrondvesten van de oceanen of in zure- en alkalihoudende omgevingen leven. Uiteindelijk
heeft men micro-organismen ontdekt – onthoudt dit wel – die in de ijskoude, luchtledige kosmos
hebben overleefd, wiens naam [microscopische] “beerdiertjes” luidt. Hier enkele van de nieuwste
ontdekkingen:
http://www.lescienze.it/news/2008/09/10/news/come_vivere_nello_spazio_aperto-578408/
Zeitschrift WISSENSCHAFT
(Scientific American)
De beerdiertjes leven ook in het koude, luchtledige heelal
Het onderzoekingswerk van Ingemar Jönsson van de universiteit in de Zweedse
Kristianstad resulteerde, dat beerdiertjes (zeer kleine, wervelloze nietige diertjes, die
tussen 0,1 en 1,5 millimeter groot zijn) in ijskoud, luchtledig heelal, zonder
zuurstof hebben overleefd en daar blootgesteld waren aan de uv-straling van
zonne- en kosmische stralen. Deze ontdekking bracht de wetenschappers in
grote verbazing.
http://www.amoreepsiche.it/
De wetenschapper van het project "Census of Marine Life", waaraan 344
onderzoekers uit 34 naties betrokken zijn, hebben 17.650 diersoorten geteld, welke in
een zeediepte van 200 meter leven, waar geen licht meer doorheendringt en de
dieren in duisternis op een onherbergzame plaats leven. Verdere 5722 soorten
werden in meer dan op 1000 meter diepte geteld.
[AANTEKENING: Elke lezer kan eveneens op het internet de micro-organismen vinden,
die bij zeer hoge en zeer lage temperaturen en ook bij hoge en lage druk of in zure- en
alkalischhoudend milieu leven.]
Met behulp van de beide boven beschreven voorbeelden zal elke lezer wel begrijpen, dat men
NIET volledig aan de wetenschap geloven moet, want voortdurend worden theorieën verworpen,
die decennia lang als absoluut voor waar werden uitgegeven. In plaats daarvan zou men dat, wat
de wetenschappers elke dag publiceren, met „voorzichtigheid“ genieten, omdat hun theorieën bijna
altijd „bekrompen“ en herhaaldelijk “voorbijgaand en onjuist” zijn.
VRAAG: “Bestaat er nog iemand, die naar het boven gepubliceerde bewijs van de
„onevenwichtigheid“ van de wetenschappelijke theorieën, altijd nog VOLKOMEN aan de
wetenschap geloofd en ze als referentiebasis neemt?”
Men moest de wetenschap dus niet zo volkomen vertrouwen, want ze hebben ontdekt, dat het
fysieke lichaam van de mensen in andere werelden een gelijkende structuur hebben, evenzo onze
micro-organismen op de Aarde, in het bijzonder hier de “beerdiertjes!”
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Mijn beste vriend, jij die uitsluitend aan de wetenschap geloofd en NIET aan Lorber, ik weet
precies, dat de Waarheid van de Heer over de “tijdelijke en de zich veranderende” theorieën, die
de wetenschappers dagelijks verkondigen, steeds zegevieren zal. Daarom wens ik je, de tijd te
vinden, om het gezamenlijke bundelwerk van Lorber te lezen, omdat het geen werk is van
geloven, maar een werk, waarin de wijsheid van God huist, die ver over de wetenschappelijke
theorieën staat, die zich “bekrompen” opstellen, en die men wetenschappers noemt.
Beste groeten en veel dank voor alles»».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOG EEN DWALING VAN DE WETENSCHAPPERS
Velen van jullie zullen zich waarschijnlijk herinneren, dat de wetenschap tientallen jaren beweren,
dat er «op de Maan GEEN water zou zijn»! Vandaag de dag kan men op internet de volgende
verklaringen van de wetenschappers lezen: “Op de Maan bestaat er water!”

ONGELOOFLIJK, MAAR WAAR ! DE GROOTSTE BOODSCHAP IN HET JAAR 2014
Welnu, dit NIEUWSTE bericht uit het jaar 2014 zal jullie allen in verbazing brengen! Zie de
website:
http://archivio.panorama.it/scienza/spazio/Acqua-sulla-Luna-dopo-quarant-anni-forse-risolto-il-mistero-della-sua-origine

(2014) Wetenschappers hebben de theorie opgesteld, dat de
Maan van de Aarde afstamt!
Ze hebben zelfs een tekening vervaardigd!
Hier de foto (rechts), waarop men de Maan (blauwe kogel)
ziet, hoe hij uit de Aarde (oranjekleurige kogel) treedt)

Bekijken jullie nu de in het jaar 2007 gepubliceerde tekening in het Italiaanse tijdschrift nr. 113.
Deze tekening werd aan de hand van de volgende Openbaringen van de Heer aan Jakob Lorber
gegeven:

[Aarde en Maan - Er.01_013,09] Het belangrijkste kind dat op
deze wijze is voortgebracht, is de Maan, die het oudste kind is
van deze tellurische (aardse) vrouw.
[Aarde en Maan - 01_013,11,12] Waar vandaan en waaruit
worden deze kinderen dan uit de Aarde geboren? De Aarde heeft
zeer veel van zulke geboortekanalen. Het hoofdgeboortekanaal
bevindt zich in het midden van de Stille Oceaan, niet ver van de
evenaar in de streek van de eilandengroep der zogenaamde
Tahiti en Otahaiti; van deze plaats uit werd eens de Maan van de
Aarde gescheiden en daarna een nogal grote hoeveelheid van nog
bestaande kometen. Dat is dus een hoofdgeboortekanaal van de
Aarde. Andere geboortekanalen zijn vele zeeën, moerassen en
holen in de bergen, waaruit niet zelden zulke kleine planeetjes
door zo’n polaire kracht nog heel hoog weggeslingerd worden.

HOERA! HOE AANGENAAM! GRANDIOOS !

De Wetenschap "kopiert" het werk van Lorber ! ! !
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VERDERVERBREIDING VAN LORBER OVER DE WERELD
VAN 1864 TOT VANDAAG IN HET JAAR 2015:

VOLDOENDE «GOEDE WIL» – “ALLESBEHALVE RESULTATEN”
WIE VANDAAG DE DAG het werk van Jakob Lorber in de wereld VERSPREIDEN zal:

1) Nationale Verenigingen en groepen organiseren jaarlijkse en
maandelijkse samenkomsten en houden via een tijdschrift met
elkaar contact.
(voorbeeld rechts, de “Lorber-Genootschap e.V.” bij een 7daagse ontmoeting);
2) Nationale Internetwebs, die door verenigingen, groepen, profs
en ook door afzonderlijke aanhangers ter beschikking gesteld
worden. Op vele internetsites vindt men “kosteloze boeken“ van
de gebundelde werken van Lorber, forums, lexica, enz.
(rechts een voorbeeld van een website uit Australië)
3) Film op YouTube met verscheidene foto’s, waarop teksten
verschijnen, die de belangrijkste thema’s samenvatten.
(rechts een voorbeeld van een Engelse website)
4) Film op YouTube, waarop de gezichten van mensen
verschijnen, die zojuist de belangrijkste thema’s lezen.
(rechts een voorbeeld van een Duitse website)

5) Film op YouTube, waarop slechts een thema wordt verklaard,
waarbij zich bewegende plaatjes met de moderne 2D-grafiek
getoond worden.
(rechts een voorbeeld van een Italiaanse webseite)
6) Film op YouTube, waarin argumenten verklaart en mechanische
prototypen getoond worden, die zich bewegen.
(rechts een voorbeeld van een Italiaanse website)
Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
Aan allen deze “prijzenswaardige“ initiatieven van verenigingen, groepen, profs en afzonderlijke
aanhangers hebben slechts weinig opkomst. De getelde oproepen van de verschillende
internetsites reiken van een “een paar honderd” tot “tienduizend".
HET RESULTAAT: Met deze initiatieven bereikt men slechts GERINGE VERDERVERBREIDING
VRAAG: "Weten jullie, wat men moet doen, om Lorber NOG MEER ALS NU te verbreiden?
Volgens de president der Italiaanse Vereniging is het ANTWOORD daarop volgend:

“Lorber moest via een samenvattende navertelling van het werk “DE NIEUWE
OPENBARING“ meer verbreidt worden, dat als een gedrukt boek met
kleurenplaatjes en ook als E-book kan worden verdeeld.
Deze navertelling kan later ook in een film worden omgezet, dat voor iedereen
gratis op YouTube ter beschikking staat!“
Het RESULTAAT: “Waarschijnlijk zullen meer dan honderd miljoen mensen op de gehele wereld
de navertelling lezen en die FILM bekijken!”
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Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
VANDAAG is het tijdstip gekomen, op zijn minst de NIEUWE OPENBARING na te vertellen,
alvorens de oudere Lorber profs op de wereld onze planeet gaan verlaten.
Deze NAVERTELLING zal door veel afbeeldingen begeleid zijn, zodat ze beter is te begrijpen.
Opdat jullie begrijpen, HOE deze samenvattende navertelling gerealiseerd moet worden,
vraag ik jullie, de 6 "ontwerpen" te lezen, waarvan ik geprobeerd heb, ze in de Italiaanse taal te
vervaardigen. 6 voorbeelden van deze afgedraaide filmen (in Duitse, Engelse en Italiaanse taal)
vinden jullie – vanaf MAI 2015 – op de internet-website: www.jakoblorber.it – Jakob Lorber
International – Ciak-Film.
Deze 6 filmen zijn slechts een voorbeeld tot beter begrip van de initiatieven, met die wij een
samenvatting met kleurige foto’s van het totale werk van Lorber weergeven en ze dan als een
ENKELE boek drukken, dat tot “dragende zuilen” voor de verbreiding der NIEUWE
OPENBARING OP DE GEHELE WERELD ZAL WORDEN.
NU, in de maand april 2015, VRAAG ik alle Lorber-profs, iets van hun tijd te offeren, om de
vertellende samenvatting van het werk van Lorber te schrijven en bij elke zin naar de bron of
referenties te verwijzen, zodat iedere lezer controleren kan, of de interpretatie van de profs in
overeenstemming staan met het Woord van de Heer, dat Hij Lorber verkondigde. (voorbeeld
voor een bronvermelding: [Huishouding van God = HG.01_002,01]).
De "geschreven" samenvattingen zal dan in het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL
gepubliceerd worden, zodat wij daarover aansluitend kunnen discussiëren. Nadat wij alles
hebben opgehelderd, zullen wij een wereldwijde samenkomst organiseren, waarbij de
hoofdsamenvatting aan de hand van een afsluitende discussie tussen de profs volledig gemaakt
wordt.
Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de hele wereld,
Het samenvattende boek met kleurige foto’s moet de volgende 7 fasen bevatten:
1) VAN GOD TOT LUCIFER
Wie is God en wat is Zijn behoefte, om wezens te scheppen, die Hem gelijkend zien, zoals de
schepping van het eerste spirituele wezen: Lucifer.
2) VAN LUCIFER TOT ADAM
De rebellie Lucifer, de strijd met de andere geesten, zijn condensatie in een kosmische mens
en dientengevolge de schepping van de universums met hun materiële werelden tot aan de
menswording van Adam toe.
3) VAN ADAM TOT NOAH
Van de schepping van het eerste mensenpaar Adam en Eva, hun verdere ontwikkeling door
de goddelijke opvoeding tot aan de zondvloed en Noach toe.
4) VAN NOACH TOT MOSES
Van het nieuwe verbond met Noach tot aan Mozes toe, de grootste der profeten.
5) VAN MOZES TOT JEZUS
Van Mozes dood tot aan de komst van de Messias op de Aarde, de geschiedenis van het
Jezuskind van Maria en Jozef, tot aan het dertigste levensjaar van Jezus.
6) VAN JEZUS TOT AAN HET EINDE VAN HET 2e MILLENNIUM (VANDAAG)
Van de verbreiding der goddelijke leer Jezus vanaf het 30e tot 33e levensjaar tot aan het
kruis toe. Van Zijn opstanding tot de daaropvolgende vervalsing van Zijn leer. De geboorte
van de valse kerken, de verschillende religies der volkeren tot vandaag toe, of het einde van
het 2e millennium rond ongeveer 2030, met afsluiting van de “fase der reiniging der
mensheid”.
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7) VANAF HET “NIEUWE TIJDPERK” (ROND 2030) TOT AAN HET TOEKOMSTIGE LEVEN
AAN GENEZIJDE’
Het nieuwe tijdperk op de gelouterde Aarde (dat ongeveer in het jaar 2030 begint) bestaat uit
mensen van goede wil uit het hart, welke Jezus als hun ‘heerser’ zullen hebben. “WIE“ zijn die
creaturen, die – na de dood van het fysieke lichaam – in de materiële of spirituele of in de helse of
hemelse werelden overgaan? Welk leven verwacht de volkeren, die het NIET gelukt is, een “kind
van God” op de Aarde te worden? “Wie” zal heerser worden over een wereld, een Zon of zelfs
een heel universum? Wat voor wonderbaarlijk leven zal een waar “kind van God“ krijgen, dat het
verdient heeft, om eeuwig met zijn Schepper, Vader, Broeder en Vriend samen te leven?
OPMERKING: In de fase nr. 6 zullen ook volgende thema’s inhoudelijk zijn: "Waarom bestaat er
alleen op de planeet Aarde het absolute goede en het absolute boze met overeenkomsten zoals
lijden, ziektes, ongelukken en verdriet?“; "Wie" waren de menselijke wezens, alvorens zij op de
Aarde tot mensen geworden waren? Wat is de «zelfformatie», die het mogelijk maakt, een schepsel
in een kind van God te veranderen? Waarom ieder Mensch "trinitarisch" is, d.w.z., hij heeft een
lichaam, een ziel en een geest. Waarom komen mensen invalide (met handicaps) op de wereld?
"Wie" zijn deze schepsels? Waarom laat God de bezetenheid van de duivel toe en bij "wie" laat Hij
ze toe, etc. etc.
Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,

Als het ons lukt, de geest van de Lorber-profs op de Aarde te verenigen, dan krijgen wij
met zekerheid een wonderbaarlijke samenvatting, waardoor ALLE mensen eindelijk zullen
ervaren, WIE HUN GOD IS, hoe oneindig wijs Hij is, hoe groot Zijn liefde is en ook Zijn
behoefte, door iemand geliefd te worden.
En wanneer zij de grootsheid van zijn project begrepen hebben, dan willen zij het
gezamenlijke werk van Lorber lezen, dat uit 14.000 bladzijden bestaat.
Dan kunnen ook wij zeggen, dat wij daaraan meegewerkt hebben, deze monumentale,
goddelijke woorden te verbreiden, die God de gehele mensheid heeft geschonken.
Deze woorden hebben ons vrienden en vriendinnen van Lorber een „nieuw leven“
geschonken, want in het andere geval hadden wij die waarheid NIET onderscheiden en
waren in de duisternis gebleven, zoals vandaag miljarden van mensen in het donker tasten.
Wij hadden op onze Aarde NOOIT de weg naar de spirituele wedergeboorte kunnen
bewandelen of waren niet reeds KINDEREN VAN GOD geworden.
IK VERZOEK ALLE LORBER PROFS NOG EENS, WAT VAN HUN TIJD TE BESTEDEN, OM
DE VERTELLENDE SAMENVATTING VAN DE WERKEN LORBER TE SCHRIJVEN.
Moge de Heer Jezus Christus jullie en onze monumentale werk zegenen!
Josef & Jesus (zijn volgelingen sinds 1995)
Venedig, 15. April 2015

“KASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAAL (APRIL 2015
VEEL DANK aan de volgelingen: Anton Städele.
Aanbiedingen € 105,00

Vergoedingen vertalingen € 311,10

IBAN

KASSE

–

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

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