n. 06. 15-08-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
Nós publicamos o e-mail que veio a associazionelorber@alice.it.
Siga a interpretação do Wilfried Schlätz sobre a "nação" onde será a SEGUNDA VINDA
IMINENTE DE JESUS NA TERRA.
Finalmente, haverá um apelo para enviar as ofertas, caso contrário, esta iniciativa de "reunir os
amigos e os amigos de Lorber ao redor do mundo" terão de fechar tão cedo quanto a 7ª edição do.
Esperamos pela sua generosidade.

E-mail para chegar associazionelorber@alice.it
(Nós convidamos você a enviar um e-mail com sua foto)
1) Wilfried ......... de HOLANDA:
Caro Joseph,
Estou extremamente satisfeito de que o jornal JAKOB LORBER agora também pode
ser publicado na língua holandesa.
Então, peço-lhe que me envie agora o jornal - se possível - não mais em alemão, mas holandesa.
Atenciosamente e obrigado!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Innocenzo Pisano de ITÀLIA:
Queridos amigos,
Eu gostaria de informar que com o evangélico pomada eu curei fibrilação atrial no
coração de meu pai, como evidenciado pelas faixas (arquivos anexados)
eletrocardiograma que o departamento de emergência do hospital liberado.
Os fatos: meu pai desmaiou e sala de emergência teve um eletrocardiograma atrial, mas depois
de pomada apenas três aplicações evangélico, preparado por mim, repetiu o eletrocardiograma
eo coração foi novamente ajustado para a surpresa dos médicos.
Nota muito importante: o vinho eo óleo devem ser orgânicos, ou seja, não contêm sulfitos ou
outros aditivos, e ainda mais importante não deve ter sido expostos a poluentes de radiação, tais
como telefones celulares. Isto também se aplica para aqueles que usam telefones móveis (melhor
usar o fone de ouvido). Que atingiu o renascimento espiritual pode ser visto como a aura do
petróleo ou do vinho poluído são manchado escuro, bloqueando a cura dos doentes.
Infelizmente, em nosso tempo, temos muitos poluentes que comemos sem sabê-lo.
Eu escrevo isso apenas para provar que todo o medicamento de Nosso Pai Celestial dado a
Lorber, é eficaz e ele sempre funciona, basta respeitar a natureza e não misturá-lo com as coisas
fora da natureza que bloqueá-lo.
A paz esteja com você no Nome do Senhor.
seu amigo Innocent refere arcano descrito no livro dons do Céu, vol.2, cap. 332 - 13. abril 1844.
------------------------------Resposta de José:
seu amigo Innocent refere arcano descrito no livro dons do Céu, vol.2, cap. 332 - 13.
abril 1844.
Qualquer pessoa que queira receber os arquivos de dois eletrocardiogramas, pode
pedir-lhes para associazionelorber@alice.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3) Bernhard .............. de Romania:

JAKOB LORBER INTERNATIONAL n.05
Procriação divino / Procriação satânico
Estas imagens ruins que você usou são muito drástica e são muito semelhantes
aos da Igreja Católica do século 19.
Na verdade, eu tenho vergonha de ver esse absurdo em conexão com Lorber.
Basta pensar em quantos dos 7,5 bilhões de pessoas que estão atualmente vivos foram
concebidos em nome de Jesus. A porcentagem é provavelmente algo como 0,0000000000 ...
por mil.
A grande maioria das pessoas estão tão na sua opinião "gerado satânico" e ter o olhar que
você representa nestas imagens terríveis?
A maioria de todas as pessoas que viveram e que vivem na Terra, incluindo a mim, é tipo,
portanto, um ato de luxúria dos nossos pais.
Mostrar a essas pessoas tão gerados como monstros satânicos, é-me totalmente errado.
Estúpido, arrogante, completamente irrealista e até mesmo completamente contraproducente.
Eu não sei onde você bazzichiate, mas eu só vejo pessoas ao meu redor que alguns foram
"gerados satânico", mas ainda tem uma beleza interior e exterior. Distante destes monstros,
que você acha que você vê lá.
Bernhard
Ajudar os doentes sem ajuda
A aplicação prática do
A cura espiritual e eliopatia.
------------------------------Resposta de José:
Caro Bernhard,
Primeiro eu informá-lo que você enviou três cartas, mas devido aos custos elevados de tradução
será publicado "um em todos os jornais." Nesta sua primeira carta, eu digo que eu sinto muito por
você "vergonha do Senhor", como as imagens de que vocês são muito escandalizou a
"representação visual de suas próprias palavras."
Esta carta o seu senhor disse que neste mundo são TODAS gerado na luxúria, mas, no entanto,
"você vê-los todos belo dentro e de fora"!
Infelizmente, o Senhor vê-los mais horrendo, assim como eles foram atraídos no documento
anterior, que você chamou "estúpido" e assim por diante.
Isso é na verdade o que o Senhor diz a todos aqueles que procriar filhos para seu próprio
prazer sexual e não para o propósito divino, e que está a criar o futuro "filhos de Deus".
Sorte sua "ver tudo bonito", enquanto o Senhor "vê tudo HORRÍVEL".
E a prova de que tudo é HORRÍVEL é o retorno iminente de Jesus na Terra, no entanto,
precedida por etapa de purificação da humanidade, ou seja, a eliminação desses BILHÕES de
"monstros" que você vê em vez todos os "anjos".
----------------------------------------------------------------------------------------(Do livro Dons do Céu, vol. 1, 21 ch. A 08 de junho de 1840),
Sobre parentalidade

Oh Senhor, como eles devem ser educados crianças, para que se tornem actos de ser
chamado Seus filhos um dia?
1. Agora, portanto, escrever! - Essa é uma boa pergunta, bem colocado, para o qual eu quero
dar-lhe uma resposta firme e completa. Mas se eu lhe dou isso de uma luz adequada, você
olha para se tornar pastores fiéis de seu pequeno rebanho, eles receberam das terras baixas
para suportar a altura de toda a humildade, e assim por diante o caminho de toda a vida, por
fogo brilhante Meu Amor.
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Mas vai custar muito esforço, e esse esforço terá de expiar o seu prazer carnal, o que
muitas vezes você praticou com suas esposas, para que seu filho foi dado o vestido
de uma prostituta e um monumento em Jerusalém foi destruída, e uma ampla e
profunda tumba sob os escombros de Babel.
2. Porque você vê, se você nasceu de novo pelo Espírito do Meu Amor, então a virgem
que pediram a esposa teria sido capaz de purificar antes de rios de água viva, que teria
resultado do seu ser com abundância infinita. E assim o seu tempo teria sido um
casamento celestial, e seus filhos (procriados no prazer dos anjos, que é uma verdadeira
união de amor com sabedoria), então, as crianças dos céus e já teria metade renascer.
Neles, a semente espiritual iria brotar em breve tornar-se um fruto da nova terra que é
colocado nos grandes jardins da Nova Jerusalém. E a educação se tornaria para você
uma grande alegria na presença de seu Santo Padre.
3. Mas agora desde que você tenha contraído o seu casamento na escuridão do

mundo para fazer as obras de morte e gerar frutos do Inferno, que são seus
queridos filhos mimados, por isso é difícil de remover o veneno para ninhada de
cobras. E isso não pode acontecer em qualquer outra forma, exceto com a mortificação total
da carne e da captura completa da vontade, porque a vontade obstinada de tais
crianças é puramente infernal ou satânico, uma vez que não existe sequer uma
faísca que foi do céu.
4. No entanto, se você sentir que eu digo muito aqui, então eu respondo: Examine a sua ninhada,

e você não vai encontrar nada, mas: o egoísmo, inveja, ira, preguiça, falta de

vontade de tudo sério e decidiu uma aversão secreta para todas as coisas
divinas, a que apenas castigos ou recompensas sensíveis [mundana] pode ser induzido a
aprender de alguma forma, algumas frases enxutas por catecismos rígidos.
5. E agora, se você encontrou isso em seus filhos, você diz, e reconhecer abertamente que
agora eu dizer-lhe isto apenas para meu imenso amor pela salvação de seus filhos e vós [que]

os seus filhos são verdadeiros filhos do Inferno!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Abaixo está uma descrição do que "difícil" Save the Children ALMA procriado
PARA SEU PRAZER SEXUAL E NÃO PARA O CÉU)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Do livro Dons do Céu, vol. 1, cap. 23-17 junho 1840),
Responder

13. E veja, ao mesmo tempo, também do Inferno são lugares Já durante a procriação

[naturais], especialmente se este foi definido para cumprimento pecaminosa
puramente animal, uma quantidade de bolhas de amor no ventre do inferno,
e os partidos sexual. Essas bolhas então, com meu amor, são também dado à luz em torno do
mesmo tempo. Como as lagartas na primavera, quando o calor do sol, por isso este ninhada
com a fonte de calor do Meu Amor Divino [é trazido] no espírito humano.
14. Você vê, portanto, são então também as tentações, porque cada um desses seres
nascidos do Inferno é incessantemente tenta intervir de qualquer maneira possível na vida
da alma.
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Portanto, se o homem se opõe fortemente às bestas de sua própria vontade, com o novo
amor nascido de Deus, então eles estão espalhando o caos em todos os órgãos da alma, e
você é colocado firmemente como pólipos retrolavagem onde o espírito deve fluir na alma,
e assim evitar que a alma para receber a vida do espírito, e assim a vida do Amor Divino
através do espírito. Agora, quando o espírito vê que não pode se expandir para acomodar-se
uma abundância de vida nova que vem de Deus, ela recua para trás em sua bolha
embalagem; e muito mais em que se retira como Meu Amor, que é Deus aqui nos homens.
15. E uma vez que fez esse homem, ele torna-se novamente puramente natural e
extremamente sensual, e também perdeu, porque eles sabem que tal coisa teve
lugar nele. Na verdade, esses bestas começam seduzir calmamente sentidos do homem
agradavelmente, e assim gradualmente capturá-lo completamente, de modo que o

homem, tudo o que é do espírito, nada mais absolutamente sabe, vê, ouve,
gostos e cheiros e sente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Abaixo está uma descrição do que precisa ser feito para salvar este ser procriado para o
PRAZER SEXUAL PRÓPRIO E NÃO PARA O CÉU).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caro Bernhard,
se você vive em seu mundo de fantasia ", ele vê tudo de bom", mas eu vivo no mundo real e do
mal que ocorrem todos os dias nos monstros ".
Exorto os leitores a ser "cada vez mais em guarda", porque cada um de nós poderia acontecer
a ser abordado por monstros, que também poderia ser nossos vizinhos ou pessoas tranquilas e
boas, mas – por dentro – eram demônios de nascimento , principalmente devido à
procriação do inferno, ou para o prazer sexual.

Exemplo N° 1:
A nepaleses 38 anos foi preso no distrito de Dang,
acusado de canibalismo. Ele matou uma mulher e
depois comeu os órgãos internos.

Exemplo N° 2: Faces de serial killers que já mataram centenas de pessoas:
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Exemplo N ° 3:
Andrei Chikatilo foi definitivamente o serial killer mais
cruel Rússia: assassinado 55 crianças, meninas e
mulheres, ele foi esfaqueado, ele perfurou os olhos,
cortaram-lhe os dedos mordido, rasgou os corações
e engoliu seus mamilos.

Exemplo N ° 4:
Os fanáticos do ISIS queimar vivos os seus
inimigos, enquanto na Síria os demônios
mulheres ISIS squartano.
(Nota: a imagem de uma mulher desmembrado
não é publicado porque era demasiado horrível).

No mundo acontecem todos os dias o pior monstruosidade, bem como
assassinatos, estupros de mulheres e crianças (pedofilia), etc., etc., etc.
As pessoas que cometem tal monstruosidade, parecia pessoas
exteriormente calmas e boas, enquanto que por dentro eram demônios.
Bem-aventurados Bernhard, que "vê tudo bonito dentro e fora."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Hein e Christine Badenhorst de ÀFRICA DO SUL:
Olá José,
estamos muito felizes de se reunir com os amigos de Jakob Lorber em todo o
mundo!
O Jornal Lorber é uma ótima idéia e nós gostaríamos de receber a cada mês.
Somos Sul Africano e falar africâner. Você tem alguém que resulta em Afrikaans?
Caso contrário, estamos mais do que dispostos a ajudar neste processo. Não há palavras que
possam descrever a nossa gratidão e amor por Yeshua por nos dar a sua palavra através de
Jakob. Fiel à sua palavra de amor, o ITS semeou sementes de amor em nossos corações e brotou
e cresceu em belos campos cheios de fruta e águas de paz, descanso e, movimento fantástico
mais maravilhoso! Alegramo-nos com os anjos e cada irmão e irmã neste mundo na Luz!
YAHWESHUA, a nova revelação, dá vida a todos aqueles que ingerem com todo seu coração!
Obrigado por entrar em contato com a gente na carne. Estamos em contato através do Seu
Espírito e iremos enviar-lhe amor, paz e bênçãos!
Por favor, ter a gentileza de enviar todos os documentos anteriores (o primeiro jornal).
------------------------------Resposta de José:
Graças a Christine Hein e as amáveis palavras, por todos os leitores de JAKOB LORBER
INTERNATIONAL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

5) Gerd Gutemann de ALEMANHA:
Caro José,
Obrigado por enviar o relatório mais recente.
Sobre a sexualidade, gostaria integração / expansão adiar minhas composições prolongados
intitulado: "(Não) Liberdade Sexual - E 'permitido que eles gostam"
Não há como publicado praticamente tudo pode ser encontrado em Lorber sobre o assunto, sob
http://www.j-lorber.de/sex/index.htm.
Você pode usar todos os textos reunidos lá para o seu livro no programa sobre este tema.
Devido à rápida islamização da Europa iminente, seria importante para a minha mente ceder de
forma diferenciada ao assunto do Islã a partir do ponto de vista das novas revelações de Jesus.
Desde Islam afirma ser capaz de contar com a revelação literal de Deus através de Maomé e ao
mesmo tempo ignorar / rejeitam a Bíblia e do Novo Testamento estão acampados acusações de
muitas distorções, a revelação literal de Jesus-Jeová dar provavelmente a melhor resposta
apropriado para todas as doutrinas distorcidas no Islã e os consequentes efeitos do inferno.
Embora Lorber não é mencionado muito diretamente a Alá, Maomé ou o Islã, há novas
revelações apropriadas para quase todas as declarações no Alcorão, mas que na maior parte
contradizê-los. Em particular, a revelação do Novo põe assim de forma inequívoca e directamente
claro quem é, na realidade, sob o nome de Deus e que Deus não é, portanto, de qualquer forma
idêntica a Jesus-Senhor, como ele ainda é amplamente acreditavam.
Comecei a publicar sob http://www.j-lorber.de/islam/index.htm argumentou continuamente tais
comparações entre o Islã e novas revelações.
Muitas felicidades.
------------------------------Resposta de José:
Caro Gerd,
obrigado pela sua cooperação. Espero aprender um pouco "de alemão e, assim, ser capaz de ler o
seu site.
Espero também que em seu novo "local islâmico" (http://www.j-lorber.de/islam/index.htm), não
há aquelas revelações que o Senhor tenha comunicado ao Lorber sobre Maomé eo Islã, como Você
colocaria em risco todas as Localizações Mundiais Lorber, começando com a mãe alemã Verlag
Lorber.
Na verdade Friedrich Zluhan tinha "proibido" a propagação do livro doze horas e a "terceira parte"
do livro da terra, para evitar a morte de amigos e amigos de Lorber em todo o mundo por dois
poderosos "As seitas religiosas".
Veja por exemplo o assassinato de jornalistas franceses da "Charlie Hebdo", porque tinha feito o
divertimento de Maomé com os seus desenhos.
Se eu fosse o dono do Lorber Verlag, eu PROIBIRIA ALL de "tratar o assunto locais ISLÃO
Lorber", caso contrário, os fanáticos matar o "lorberiani" ISIS, como estão agora matando "cristãos".
Caro Gerd, por favor, não escreva nada no Islã Sites Lorber, porque é como atirar uma pedra em
uma colméia cheia de abelhas venenosas. E os jornalistas de "Charlie Hebdo" compreenderam tarde
demais.
Queremos difundir o trabalho de Lorber nova revelação em paz e segurança.
Muito obrigado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Elisabeth Annau de ALEMANHA:
Caro José,
Em JLI 04, página 13, você, ter muitos amigos e amigos se manifestou contra o
resumo em imagens nova revelação de que era sua intenção, com um
grande "PARE!" você declarou que "o resumo do livro não aparecer" no jornal ".
Agora estou completamente surpreso que JLI 05 no entanto aparece um primeiro extrato deste
livro. Mas não é só isso. Fiquei bastante surpreso ao ver que a minha contribuição sobre o tema da
sexualidade, o que eu tenho enviado apenas para um intercâmbio entre nós, irmãos espirituais para
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JLI 05, em última análise, serve o propósito de me não quer dar forma ao livro-Summary , contra o
qual eu já havia expressado em JLI 04 (par. 5, página 5)! Eu me dissociar novamente e formalmente
com este livro e eu não quero que as minhas contribuições e artigos voltados para os meus irmãos
espirituais são utilizados no seu processamento e, em seguida, eu apareço como um co-criador.
Peço-lhe agora a fazer uma clareza substancial sobre o que deve finalmente servir o JLI: para a
troca mútua entre amigos e amigos Lorber sobre as questões que estão a tratar, ou como uma
capacidade de processamento do livro que está em suas intenções e seu financiamento desta
forma.
Atenciosamente.
------------------------------Resposta de José:
Cara Elisabeth,
o grande " PARE!" RESUMO NÃO publicar-BOOK no Jornal serão respeitados, após a
publicação do exemplo sexualidade ONLY.
Em relação a muitos que não querem esta publicação, deve esclarecer que - no máximo - são
apenas 10 amigos e os amigos que disseram que eram contra, enquanto o outro 190 não falei.
Neste Jornal nenhuma. 06 queria publicar imagens na "segunda e última parte" do resumo sobre
a sexualidade, mas sua carta tirou o meu desejo, e, portanto, não postar alguma coisa.
Eu esperaria que 190 leitores e leitores que escreveram para associazionelorber@lice.it não
diz: "José, que todos nós queremos o Livro-Summary é feita e publicada no Jornal".
Mas se esses 190 leitores e leitores silenciosa não tenho escrito para o Jornal, significa que
preferem ler apenas as palavras, como aqueles que agora se seguem e que se relacionam com
a luta que Jesus fez para lutar contra o seu desejo sexual:

[JJ.01_300,10-13] O desejo das mulheres Ele [Jesus] que eu lutei com o trabalho, muitas vezes
pesado, com uma dieta frugal, oração e assistir homens sábios. Sim - neste ponto ele teve que lutar
tão terrivelmente intensa, uma vez que a sua aparência eo som de Sua Palavra foram extremamente
desafiadora, que é por isso que as cinco meninas bonitas de Quirino estavam no amor até a morte
dele, e disputavam -los sobre como agradá-lo mais. A Gostava mas esse amor; mas ele tinha, no
entanto, sempre digo a cada um: “Noli me tangere!“ ("Não Me toque!".)

I, Joseph, foi em vez convencido de que a maioria prefere ler as palavras ao lado
de imagens. (Veja este exemplo, que será publicado em um futuro livro Resumo :)
[IG / 300 / 10-13] O desejo das mulheres Ele
[Jesus] que eu lutei com o trabalho, muitas
vezes pesado, com uma dieta frugal, oração
e assistir homens sábios.
Sim - neste ponto ele teve que lutar tão
terrivelmente intensa, uma vez que a sua
aparência eo som de Sua Palavra foram
extremamente desafiadora, que é por isso que
as cinco meninas bonitas de Quirino estavam
no amor até a morte dele, e disputavam -los
sobre como agradá-lo mais.
A Gostava mas esse amor; mas ele tinha, no
entanto, sempre digo a cada um: "Noli Me
Tangere". (Não me toque!)
7

Mas, considerando que mais de 190 leitores e leitores de 200 total não disse nada,
então este jornal não será publicado nada mais Resumo futuro-Book.
Caro Elisabeth, em vez sobre a sua contribuição sobre o tema da sexualidade, eu tenho
que dizer que foi útil, mas incompleta. De fato, se você fosse o único a escrever para este
jornal, teria ensinado a todos os leitores que "o sexo sem filhos procriar é pecado", mas
em vez disso, devido a 2 outros estudiosos em todo o mundo A revelação foi
encontrado que "permite sexo sem procriar e sem pecado ".
E 'agora oportuno publicar esta revelação:
[GEJ.02_210,17] E se, como acontece muitas vezes, o Inferno com essas almas já bem,
isto é o seu corpo, que de vez em quando ainda me sinto muito claramente as suas
necessidades, então estes almas vão para baixo por um curto período de tempo em
seu próprio Inferno; Em outras palavras, eles concordar com o pedido do corpo e seus
espíritos. Mas tais almas não podem agora ser mais completamente impuro, e são apenas
enquanto permanecerem na lama pútrida espírito do seu corpo; mas eles não podem durar
muito tempo nestas condições e, em seguida, em breve regressar ao seu antigo estado
de completa pureza, que são, em seguida, novamente tão bem, como se eles não
eram impuros nunca. Mas nessas ocasiões eles estabeleceram em sua paz e inferno
para que um determinado período de tempo e pode, então, movimentar ainda mais
perturbada e reforçada em função do seu espírito.

Como você pode ver, a maioria dos estudiosos participar neste jornal, e mais
completa e confiável é que o tema é publicado.
Se não houvesse este jornal, você teria continuado a dizer ao seu encontro: "Você
tem que ter sexo para procriar crianças só, caso contrário é pecado".
Agora, no entanto, você descobriu que você ensinou algo errado.
E, no entanto, você ainda está em oposição a um resumo do papel-nos imagens, e
que é um livro que iria lançar luz sobre vários temas, uma luz que muitos ainda estão
tentando Reunião de Peritos pedem em todo o mundo.
É por isso que eu queria "unir todos os estudiosos do mundo para fazer uma
obra-prima", e que é um livro-resumo para explicar muitas coisas que muitos ainda
não compreenderam.
Mas eu vejo que este sumário não afeta quase ninguém, e então "deixar que os
nossos especialistas muito idosos vai levar para as graves coisas que eles
realizados após 50 anos de estudos e deixar a inúmeros outros no escuro."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Wilfried Schlätz de ALEMANHA:

O retorno pessoal de Jesus

(JLI-8)

1. Por favor, leia o capítulo inteiro intensamente GVG / 9/94!
2. [GEJ.09_094,06] Quando, desta forma [de impressão; Internet], meu ensino serão
distribuídos entre os homens que estão de boa vontade e fé ativa, e pelo menos um terço
dos homens [das obras de Jesus por Jakob Lorber] teremos notícias [é ⅓ de 7,5 bilhões
primeira ou ⅓ de 3 bilhões desde a Grande limpeza até mais da metade (dons do Céu /
3/483/104)], vou vir aqui e lá pessoalmente e corporal visível [em um material auxiliar
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corpo, assim como Raphael, de acordo com a GVG / 8/137] para aqueles que eu mais amo
e terá o maior desejo para o meu retorno, e também terá a plena fé e vida.
[GEJ.09_094,09] Mas nesta terra, de onde eu venho perseguido como um criminoso, de
lugar para lugar, os judeus do templo e naquele tempo será pisada pelos pagãos mais
ignorante, eu não vou aparecer novamente , pessoalmente, para instruir e consolar os
fracos,; mas em países em outras partes do mundo, que agora são habitadas por pagãos,
que eu vou encontrado um novo reino, um reino de paz, harmonia, amor e fé viva, e não
haverá medo de morte do corpo entre os homens que andarão em Minha Luz e que vão
ficar em constante comunicação e relacionamento com os anjos do céu. Ora aqui está uma
resposta certa para a pergunta "
[GEJ.09_094,10] O escriba disse: "Ásia, o antigo berço de homens e muitas bênçãos de
Deus, portanto, não vai mais a sorte de vê-lo e ouvi-lo em seu retorno sobre esta Terra?
Isso realmente é uma notícia feliz para esta parte do mundo "
[GEJ.09_094,11] Eu disse que: "A Terra mina é em todos os lugares e eu sei de onde o
meu retorno será absolutamente mais eficaz para toda a Terra! Mas naquele tempo as
pessoas vão entender de uma extremidade da terra o mais rápido, à medida que desce um
flash de uma nuvem, ..... então também a notícia da minha volta pessoal pode ser
transmitida facilmente, em um tempo muito curto, toda a Terra, e mesmo assim na Ásia.
[GEJ.09_094,14] Voltar no Ocidente há um grande país [a oeste de Israel, pois, para
além do Mediterrâneo, e, especialmente, através do Atlântico!],, que é cercado por todos os
lados pela grande World Ocean e nenhuma parte dele está unido com o mundo antigo
acima do mar [ele só pode lidar = América do Norte e América do Sul!]. A partir desse
país, os homens se sentem grandes coisas em primeiro lugar, e estes vão surgir na Europa
Ocidental, e deve resultar em uma irradiação de luz e controirraggiamento. As luzes do
céu se reunirá, irá reconhecer e apoiar.
Jesus, portanto, aparecer em um material auxiliar corpo como uma vez Raphael fica no
Norte ou América do Sul visto pessoalmente como jovem (cerca de 33), ou seja, ensinar e
confortou a derreter fraco e um novo Reino, e de fato nos lugares onde sua aparência
equipe, materialmente visível para toda a Terra terá a máxima eficácia. E essa aparência
pessoal de Jesus serão distribuídos por todos os meios de comunicação (TV, Internet)
distribuídos por toda a superfície da Terra! Em seguida, ele segue até a sua aparência
pessoal na Europa Ocidental!
Muito poucas pessoas reconhecê-lo e acreditar nele! Mas os amigos de Sua NOVA
REVELAÇÃO por Jakob Lorber reconhecê-lo imediatamente por Suas Palavras e Ações!
------------------------------Resposta de José:
Caro Wilfried,
de acordo com sua interpretação, o iminente retorno de Jesus deve acontecer na América.
Meu palpite, escrito no livro "Fim do Mundo em 2031", publicado em 2009, é igual ao seu, e eu
escrevi que eu "América".
Eu também considerada a AUSTRÁLIA, em um web site está escrito: "A Austrália, também
chamado de "Novo Mundo", é o único país do mundo a ser inteiramente rodeada do Oceano
Pacífico." Eu não acredito no entanto que esta informação está correta, já que em outros locais, há
também o Oceano Índico.
No entanto, esperamos ainda estar vivo, quando é que esse grande EVENTO.
Agradecemos a sua colaboração.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"AS" – "ONDE" – "QUEM" VAI VIVER
O IMINENTE
"NOVA ERA" PAZ E AMOR ?
Nós convidamos estudiosos para apresentar a sua "interpretação" em relação a
seguinte importante e Revelations descrevendo "AS" – "ONDE" – "QUEM" VAI
VIVER 'IMINENTE EM "NOVA ERA" PAZ E AMOR.
Desejando a todos para fazer parte desta nova era, nós também publicar duas
pinturas, 28, o místico austríaca Maria Maddalena Hafenscheer, que comunicou em
imagens que evento.
Obrigado em avanço de estudiosos que enviam seus pontos de vista, que serão
publicados no próximo 7 de jornal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Do livro O EVANGELHO DE JOÃO GRANDE, vol.8, cap.46)
O julgamento do paganismo

1. Nesta altura interveio Meus velhos discípulos, dizendo: "Senhor e Mestre, Você
prometeu-nos para nos dizer algo ainda mais detalhadas a este respeito, fazê-lo agora, pois,
dado que esta seria precisamente a melhor oportunidade!"
2. Eu disse: "A melhor oportunidade para fazer isso, eu sei melhor do que ninguém quando
ele tem que ser; e eu já anunciaram muitas coisas que definitivamente vai acontecer,
porque, por um lado, eu não tenho que mudar qualquer coisa no livre arbítrio dos homens, e
você, de sua parte, você não é capaz de fazê-lo!
3. No entanto, com o Meu nascimento já começou em todos os lugares julgamento dos
pagãos. Agora ele continua em maior medida e continuará até que haja plena luz entre os
homens nesta terra, por quase dois mil anos!
4. No entanto, como você está agora, para o leste, você verá todos os tipos de sobreposição
de nuvens no céu, como se para impedir o nascimento do sol, assim também contra o
grande aumento do Sol espiritual e eterna da Verdade, que virá um dia, cobrir uma grande
massa de obstáculos de todos os tipos, ele começará a se acumular e causar uma série de
prejuízos entre os homens. Mas esses obstáculos não poderão, no entanto, impedir que a
grande subida final do Sol da Verdade.
5. Você primeiro tem visto brilhar no céu ainda muitas estrelas bonitas e para o oeste você
viu as estrelas cintilantes no meio da noite. Você vê, estas estrelas, como bons mensageiros,
mensageiros precederam sou ainda visível, e trabalhou durante a noite. E esta é agora a sua
missão!
6. Mas quando o horizonte de manhã vai subir mensageiros espirituais manhã ainda mais
claro, este será um sinal para eles que em breve seguirão o grande e geral Vida Sol e
Verdade. Sua luz clara será um julgamento inflexível em cada mentira e do engano e
mentiras, com todos os seus seguidores e adoradores e também com sua grande pompa
mundana, que será jogado nas profundezas do desprezo, de ira justa e esquecimento.
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Na verdade, desde então, homens esclarecidos não lembro mais do engano e do
Julgamento durou tanto tempo.
7. Como se pode agora já bem observar que as nuvens negras que estavam ameaçando
assim antes de começar a ter bordas brilhando ouro, bem como naqueles momentos em que
você vai notar como os homens, que pouco antes ainda eram verdadeiros inimigos da Luz
da Verdade , serão mais claramente iluminado de todos os lados pelos raios da Luz da
Verdade e, em seguida, rilucendo si mesmos, eles se tornaram inimigos da velha mentira. E
tal brilho do Sol da Verdade dos Céus, que está se aproximando de sua plena ascensão,
assim como Meu sinal Filho do Homem para todos os homens verdadeira na Terra, e será o
começo do fim do grande julgamento sobre a prostituta nova Babel.
8. E assim os amantes da Verdade e me alegro muito louvor, porque eu já enviei-lhes o
sinal de eu me levantar para o céu o Dia interior Espírito! Mas os inimigos da verdade
começará choro e muito ranger de dentes, e tentar, tanto quanto possível, para se esconder
em cantos escuros com seus fiéis que, portanto, tornam-se menos, que, no entanto, não irá
ajudá-los em nada, porque assim que o completa Sol da Verdade deve levantar-se, iluminase todos os furos no fundo, cantos e cavernas, no entanto obscurecer que possam ser, de
modo que os inimigos da Luz já não terá qualquer abrigo em toda a Terra!
9. Eu mesmo, no entanto, que a verdade eterna, eu estarei ao sol e, através de sua luz, eu
estarei com homens como Soberano e Guia de sua vida e seu destino temporais, espiritual e
eterna.
10. Com o que eu tenho mostrado agora, de acordo com a verdade completa e
compreensível, as grandes Apreciação do novo e do antigo paganismo, e isso foi para você.
Mas mais tarde eu vou dar aos homens para um quadro, que você pode também ser
transmitida, mas não sem uma explicação real. Agora, no entanto, continuamos a assistir a
cena de manhã".

(a partir do livro O EVANGELHO DE JOÃO GRANDE, vol.8, cap.47)
O futuro de Roma e do Anticristo

1. Depois de um quarto de hora, durante o qual todos nós continuamos a contemplar a
manhã cenas com muito cuidado, eu me virei novamente a todos os presentes, dizendo:
"Agora você prestar atenção ao que ainda aparece imagem antes completo nascer do sol! Na
verdade, eu quero que você, também, para ver com seus próprios olhos como tudo vai
ocorrer nos últimos dias do novo paganismo! "
2. E, em seguida, todos olharam para o Leste, com atenção redobrada; havia ainda uma
meia hora antes de o sol se levantou completamente, de modo que várias imagens poderia
ter desenvolvido antes que os olhos dos discípulos que estavam perto de nós.
3. Em primeiro lugar ele viu uma névoa espessa inteiramente preto de longe horizonte;
quando esse nevoeiro tinha atingido cerca de sete vezes a altura das montanhas distantes no
horizonte, tornou-se tão brilhante porque foi de repente atravessada por numerosas
relâmpago, que ele fez assumir o público que não imperversasse uma terrível tempestade.
4. Mas eu disse: 'Não se preocupe, porque ninguém, exceto nós pode ver algo deste
aparição "
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5. Depois disso, ele continuou a observar calmamente o que estava se formando.
6. E aqui, na névoa top preto e inflamado pela muitos relâmpago apareceu uma grande
cidade!
7. E eu disse: "Olhe para a foto da nova Babel!"
8. Nessa visão, Agricola disse: "Mas isso tem uma semelhança considerável para a nossa
Roma! Só que eu vejo um monte de ruínas em torno dele, no entanto, na parte central da
cidade, próximo das antigas construções bem conhecidas por mim, há um grande número de
novos edifícios e templos, cujas pontas são adornados, curiosamente, com atravessa. O que
significa isso? "
9. eu o referido I: "Veja-se, isto é a diminuição do antigo paganismo e, ao mesmo tempo
que o início da nova! Já em cerca de cinco ou 600 anos, contando a partir de agora, esta
cidade vai ter completamente este aspecto! No entanto continuar a observar a aparência! "
10. E mais uma vez todos voltaram sua atenção para a visão cujas cenas seguiram umas às
outras rapidamente; e eis que eles podiam ver as grandes migrações de povos e de muitas
batalhas e guerras terríveis; no centro da cidade, viu ficar algo como uma montanha em que
ele era um, grande trono alto como dourado brilhante.
No trono sentou-se uma régua na cabeça com uma tríplice coroa e segurando um cetro
cujo pico foi adornado com uma cruz tripla. Da sua boca saíam inúmeras flechas, e seus
olhos e seu peito emanava tantos flashes de raiva e máxima orgulho. E antes dele se
apresentaram reis, muitos dos quais se curvou profundamente diante dele. E ele parecia tão
gentilmente aqueles que se curvaram diante dele, e confirmou seu poder. Mas aqueles que
se curvaram diante dele, foram cruelmente perseguidos e reduziu a dor de suas flechas e
relâmpagos.
11. E Agricola disse: "Isto certamente não oferecem uma boa visão dos futuros
governantes da nova Babel e tem toda a aparência de que seu poder será ainda maior e
ainda mais cruel do que é agora. Na verdade agora eles estão condenados à crucificação
apenas os piores criminosos e isso só com uma cruz simples. Mas ele leva isso em um triplo
em seu dominador mão e usa mesmo contra todos os outros reis! Senhor e Mestre, explicar
isso, pelo menos um pouco '! "
12. Eu disse: "Isto não representa um determinado rei de muitos países e povos, mas
apenas a personalidade visível do Anticristo! A cruz tripla em vez indica Meu ensino, que,
triplamente falsificado, será imposta aos reis e seu povo, a palavra falsa, falsa na verdade e
viver na falsa aplicação.
13. O rei, no entanto, que não se curvam diante dele e ele amaldiçoa são aqueles que
permanecem mais ou menos na verdade da velha doutrina. Eles são, mas alcançado com
suas flechas e seu raio, mas que, no entanto não pode infligir danos significativos. Mas
agora eles continuam a observar a visão; através dele, mas eu posso mostrar-lhe apenas os
principais momentos! "
14. E agora eles olharam novamente com mais cuidado.
15. "E aqui se reúnem, com suas legiões de guerra, muitos reis que mesmo antes havia
uma profunda reverência diante do trono, e ir contra ele! Você vê essa batalha tão feroz e
seu alto trono já afundando um pouco para as profundezas da cidade. Você vê apenas
alguns reis, apenas "pro forma" (na aparência), curvar-se diante dele, enquanto que por
muitos outros reis, corte dele, estão agora relançada muitos dardos e relâmpago contra ele.
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Mas agora ele não pode ver quase nada; e isso vai acontecer desde o ano de 1000-1500,
1.601 mil e setecentos.
16. Mas agora, veja! Ele tenta se recuperar de novo, cercado por gangues de negros, e
alguns rei tendem mãos para ajudá-lo; mas observaram, aqueles que fazer o que
rapidamente tornou-se totalmente impotente e seu povo rasgar suas coroas na cabeça e dar
um forte rei! E veja! Agora, seus sumidouros trono e reis corrida forte e dividi-lo em partes,
e assim cai para ele todo o seu poder, sua altura e tamanho! É verdade que ele continua a
jogar em torno dele setas e raios fracos, mas eles não faz mal a ninguém, porque para a
maioria costas para ele e machucá-lo e suas hordas das trevas e cansado".

(Do livro O EVANGELHO DE JOÃO GRANDE, vol.8, cap.48)
O Reino dos mil anos.
Em caso de nascimento da "nova" Terra espiritual.

1. (Mantenha o Senhor) "Mas você vê agora como o sol começa a permear tudo com sua
luz, e você vê as hordas das trevas para escapar de todas as partes, exceto na direção de
onde vem o sol! Antes de sua luz diminui e agora tudo afunda no reino do esquecimento.
2. Mas agora, veja lá novamente, e como você avistar as nuvens brilhantes irá formar uma
nova terra! O que sempre as nuvens estão brilhando? São associações de todos os homens
que estão iluminados pela verdade divina. E veja, agora, estas associações estão se
aproximando um do outro mais de perto, e, assim, formar uma grande associação. E você
vê, esta é precisamente a nova Terra, acima do qual se encontra um novo céu cheio de luz e
clareza!
3. Mas, com isso, você não tem a opinião de que esta Terra Natural vai passar [naquela
época] e é transformado em uma nova Terra, ele vai apenas homens para formar entre eles
em meu nome uma nova Terra espiritual, como verdadeiros irmãos e irmãs, através da plena
aceitação da Verdade Divina em seus corações.
4. Nesta nova terra, em seguida, eu estarei lá e eu me reinará Entre meus, e eles vão
participar, e eu não nunca perder de vista.
5. Mas olhe agora, ao lado, até mesmo a velha terra! Você vê agora como a nova Terra,
pairando no flui cada vez mais intensa, as luzes se apagam na velha Terra e queimar, de
modo que parece ser tudo em chamas! Você vê que há muitos mortos de seus túmulos como
a luz, e assim que eles também são cobertas com a roupa da verdade, e depois também subir
ao Reino da nova Terra.
6. Ao mesmo tempo, você percebe mesmo como um mesmo grande, escuro, os esforços
também vai usar o vestido de luz acima de seu terno preto, a fim de formar novamente, com
este e com isso, um novo anticristico paganismo, para seu próprio lucro e sede de poder.
Mas eu me explodir sobre eles Minha Ira, que é o fogo da minha verdade, e os Meus anjos
da nova Terra lançar sobre eles como com espadas flamejantes, e afetam uns aos outros
esforço obscuro, obrigando-os a fugir para o abismo eo aniquilação total.
7. Isso, então, é o julgamento muito mais recente e maior, que terá lugar mil anos mais
tarde. Desta vez será chamado Meu reino de mil anos na terra, e através deste último
acórdão, será mais uma vez, por um curto período de tempo, uma interrupção da guerra;
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mas a vitória será rápida e total de todos os tempos futuros. A partir de então eles vão
formar a partir dos Céus e da Terra um só pastor e um só rebanho. Pastor eu vou ser como
de costume, e as ovelhas serão formados por homens na terra, em plena parceria com a
bem-aventurada é meu céu.
8. Na verdade, a última vez que eu disse, como eles fizeram nos primeiros dias de homens
nesta terra, vamos entreter novamente visivelmente com os homens da Terra. Mas antes que
isso aconteça, até mesmo o natural da Terra vai passar por enormes mudanças. Grandes
regiões e reinos, que agora estão ainda abrangidos pela grande e profundo do mar, será
levantado em solo fértil, e muitas montanhas, agora ainda muito elevado, será reduzido, e
com a parte superior quebrados serão preenchidos muitos poços e vales profundos, e forma
terra fértil.
9. E porque os homens naqueles dias haverá mais ansioso e ávido de tesouros e
passageiros terrestres serão capazes de viver na Terra, muito feliz e bem equipados, até
mesmo uma centena de milhares de vezes mais homens que vivem lá agora. Ao mesmo
tempo, no entanto, mesmo todas as doenças malignas que infestam a carne fortemente,
desaparecer da Terra naquele momento. Os homens podem alcançar uma idade avançada e
sereno e fazer muita coisa boa, e ninguém poderá ter medo da morte do corpo, porque ele
vê na frente dele na vida eterna da alma parece clara.
10. A principal coisa em fazer o bem será composto de que o tempo na educação das
crianças e do fato de que a forte, com todo o amor e com toda a sua força, vai apoiar os
idosos, fisicamente mais fraca.
11. Na nova terra será casamentos felizes também concluiu, no entanto, de acordo com
meu pedido, bem como no céu, e as crianças também serão gerados em grande número, mas
não por pura luxúria, mas pela seriedade real do amor, e isso até que o fim de todos os
tempos da Terra.
12. E agora, você tem uma imagem verdadeira, você também pode entender muito
facilmente e bem, o Julgamento Final de todas as nações, toda a Terra. "

(Do livro O EVANGELHO DE JOÃO GRANDE, vol.8, cap.49)
A missão dos filhos de Deus na vida futura.
A duração da Terra.

1. Nesta altura os discípulos perguntaram-me: "Senhor e Mestre! Nós poderíamos ver e
ouvir tudo isso a partir do espírito Estados e partes em que a troca? E quanto tempo vai
continuar a existir mesmo o feliz da Terra até o fim completo do seu dia? "
2. Eu disse: "Quanto a sua primeira pergunta, é claro já dizendo que, dos céus, não apenas
ver, ouvir e perceber tudo claramente, mas você vai ser, em todos os tempos, os principais
guias, no entanto, não só na nova Terra, mas em toda a grande homem cósmico, bem como
sobre todas as infinitamente numerosas comunidades de todos os céus que para sempre não
têm limites em qualquer lugar.
3. E é por isso que eu digo a você uma vez que nenhum homem jamais viu, ou ouviu, e
nunca em qualquer sentido humano foi percebido que Deus tem preparado para aqueles que
realmente amam!
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4. Eu poderia dizer-lhe agora, e até mesmo mostrar-lhe o que o Pai preparou para você,
mas agora você não está em uma posição de ser capaz de suportar tais coisas ainda. Mas
quando o Espírito da Verdade cada vida que descerá sobre vós, e sereis renascer Nele, Ele
irá guiá-lo e levantá-lo em todas as entranhas da Minha Luz. Só então você pode entender e
penetrar Que grandes palavras que eu disse a você agora e, por seu intermédio, a todos os
homens!
5. Mas o que dizer de sua segunda pergunta, isso é realmente ainda muito tolo, uma vez
que a sua aritmética não tem absolutamente nenhum número que pode determinar a
multidão de terra enorme que vai gastar anos, até o fim dos tempos na Terra, e até mesmo
se isso fosse possível, de alguma forma, ele não pode ter qualquer importância para aqueles
que continuam a viver no Espírito para a eternidade.
6. Eu digo: "Nenhum anjo no céu sabe o tempo e hora marcada, somente o Pai sabe? Na
verdade, toda a criação é o Seu grande pensamento, que não é um pensamento da época,
mas um pensamento eterno, como seu portador Todo-Poderoso que o detém. " No entanto,
eu mostrei para você, não há muito tempo, que o fim virá o tempo em que tudo o que é
material será transformado em um puramente espiritual, e continuará a existir por si mesmo.
Então você já não tenho que lhe dizer algo ainda mais a este respeito.
7. Procure e olhar um pouco a natureza bela manhã do dia e como o sol, que está ficando
mais forte, espalha todos os vapores e névoas da Terra; e aprender do que no futuro isso
será espiritualmente o seu trabalho, em vez de pedir notícias com tanta vivacidade das
coisas por um longo tempo não cobrem!
8. É onde você tem que curar eu já mencionei, e também muito frequentemente; o resto
não tem que se preocupar! Ou certamente, eu digo-lhe que é mesmo inútil e fútil - que
forneceu vós permanecerdes em mim, vividamente, em fé e amor - você curiate do que você
vai comer, beber ou colocar em seu corpo no dia seguinte!
9. Você não recebe cem mercado pardais por um asse? Como pequena é a sua consequente
valor para os homens, e ainda o Pai no céu cuida deles e vesti-los bem! Mas você, como
homens, varrete certamente mais pardais!
10. Observe-se, aqui, essas flores silvestres e estes lírios! Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu tão belamente como eles são! Bem, aqueles que cuidam de suas roupas? Portanto,
todo o cuidado deste tipo é em vão de sua parte, e ainda mais vã é toda a sua atenção para o
final do tempo integral da Terra vai acontecer em um futuro muito, muito distante. Tudo o
que eu entendi? "
11. Todo o confirmou, com exceção de Judas Iscariotes. Ele acreditava não ter muito claro
o que eu havia previsto na montanha sobre o Julgamento Final dos pagãos.
12. Mas eu lhe disse: 'Então, por favor entre em contato com aqueles a quem estava claro!
O que os romanos, como os pagãos, inclusive, deve ser compreensível para você, como um
judeu velho e discípulo ".
13. Ao ouvir estas palavras, ele não disse mais nada, pois ele entendeu por que eu havia
lhe dado essa resposta; e assim ela se retirou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A "NOVA ERA" NASCIDO NA LUZ

Explicação dos símbolos da imagem N° 25
(Pintado pelo místico austríaca Maria Maddalena Hafenscheer em 1960)

Grupo pela cruz: aumento da Cruz. Ele recebe altas honras.
- Antes da cruz: Mulher como um penitente = deposição de frescura, orgulho e
vaidade.
Grupo esquerda:
- Mulheres e Crianças (brincando) = modéstia educação.
- Molten = linha está novamente em mãos.
- Homens que trabalham = retornar ao primitivo, são construídas casas simples
(reconstrução).
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- Grupo enterrando ouro e jóias = materialismo está enterrado (materialismo
encontrado seu fim).

Direita:
- As ruínas são apagadas, o material reutilizado.
- Cabana com frame = é tecida novamente com a mão.

Esquerda:
- Um cavalo guirlandas = um cavalo é atingido e, cheio de alegria, guirlandas.
Os cavalos serão raros.
- um lareira = É um pão caseiro (abençoada) e distribuído.
- Dois principais figuras dos pães para distribuição.
- A terceira figura (masculino) = Monaco abençoa o pão.
- Celeiro com ovelhas (à direita) = Haverá alguns animais (de criação de animais
de pequeno porte).
- Figuras com malas = começaram a fugir da cidade.

Direita:
- Três figuras masculinas em um poço e um monte de terra = cadáveres estão
enterrados.
- Grupo com carruagem, puxada por pessoas que chegam = artesãos e são
recebidos com júbilo. A embarcação será necessária.
- No canto superior direito: a madeira é pescado da água para a construção
original de barcos e casas.

Esquerda:
- Os campos são cultivadas novamente. Homens são colocados na frente de
grades, arados.

Alta no firmamento:
Cristo abençoa homens e seu trabalho.
Ele abençoa a terra e tudo o que cresce lá.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O MUNDO ESTÁ PELO AMOR VENCEU

18

Explicação dos símbolos da imagem N° 10
(Pintado pelo mística austríaca Maria Maddalena Hafenscheer em 1952)

abaixo:
metade do globo no fogo = Tudo tem intrallazzato com o pecado está destinado
a auto-destruição.
figuras alcançou = Aqueles que são de boa vontade são salvas e levantado por
seus espíritos guardiões (anjos).

top:
O globo da terra = a Terra sobe purificados a partir da névoa.
coração = Love luz radiante ganhou.
anjo com ampulheta = O curso final de uma era.
anjo com sinos = O som dos sinos para acolher uma nova era. Sinos de alegria
e paz.
a figura de Cristo e de Maria = Mãe Maria segura na mão esquerda a chave de
ouro para a nova época e com a mão direita recebe o cetro das mãos de Jesus
Cristo.
o manto de Cristo e Maria = A Terra será envolvida e protegida por "ELES" Love.
grinalda de rosas em forma de "M" = poderia indicar anunciar a regência de
Maria Mãe Terra purificada.
(Outra interpretação = Anúncio da Regência de Maria na Terra purificada)

NOTA de mistica: Esta minha descrição está incompleta. No futuro, será dado um
muito mais claro por aquele que virá. Sejamos conteúdo [por enquanto] do presente.
Maria Madalena Hafenscheer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós.
José & Jesus (seu membro desde 1995)

Veneza, 15 de Agosto de 2015

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

ATENÇÃO !
Fora de 200 leitores, apenas 11 fizeram uma oferta, em menos
de 6 meses de operação.
Se você não chegar outras Ofertas, devemos fechar esta
iniciativa, que servirá para "dialogar com todos os amigos e os
amigos de Lorber em todo o mundo."
A sua contribuição para os custos de tradução para segurar
a vida diária na JAKOB LORBER INTERNATIONAL,
envio de uma pequena Oferta:

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

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

“CAIXA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (Agosto 2015)
OBRIGADO aos adeptos: Karlheinz Vockenberg.

Oferece € 843,00

Encargos traduções € 979,86
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CAIXA € – 136,86

