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Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer
Jezus, Gegroet! En wij wensen je een zegenrijk leesgenot
toe. G
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Contacten en reacties
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg
van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 14. Reacties worden wederom naar de
binnenkomende volgorde gepubliceerd:

Gerard

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand], wordt in het
volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data – wordt dan
verschoven en wellicht in een navolgende publicatie opgenomen.
================================================================
Hallo Gerard,
Dank voor het decemberbulletin. Voor de maand januari laat ik je de geschenken zien van de ‘heilige drie
koningen’’, dat bij de maand januari past.
De vrijkoop van de Lutheranen beschrijft het boek „Das große Jagen“ von Ludwig Ganghofer. Hij is de
succesrijkste duitstalige auteur naast de beroemde schrijvers Johannes Mario Simmel en Karl May.
In mijn boek „Apostel der Laien“ verklaar ik de geschenken, die Jezus van zijn peetoom bij de besnijding
kreeg. Het is geen toeval, dat bij de inzegening myrte op de kostuumkraag wordt gedragen, dat er in de
kerken wierook wordt verbrand en dat echtparen gouden ringen dragen.
In de homeopathie betekent goud ‘aurum’, en ‘goldmyrte’ heet ‘commiphora myrrha’ en vervolgens
wierook ‘olibamum’. Ik adviseer bij gedoopten meerdere malen gedurende het leven en eens per week
een paar druppels ‘aurum d100’, çommiphora myrrha d100’ of ‘olibanum d100’ in het badwater te doen.

Perzische priesters
1. Na de geboorte van Jezus bezochten Perzische priesters de geboortegrot, zij
aanbaden Jezus als de Koning der Joden, en brachten geschenken voor Hem mee. De
geschenken waren goud, wierook en gouden mirte, welke toebehoren aan de
Burseraceae, de gewassen van de balsemboom.
2. De gouden mirte wordt ook wel als „poort naar de geestelijke wereld‘ aangeduid,
want uit wierook en gouden mirte, wordt een slaapdrank gemaakt, die profetische
dromen opwekt. Om deze reden was het hars van de gouden mirte bij de priesters ook
tijdelijk duurder dan goud.
3. Gouden mirte bevordert de zelfachting en ondersteunt de geestelijke leraars, welke
hen de angst voor discussies wegneemt en deze maakt tot een verantwoordelijk
bewuste vredestichter. Gouden mirte ondersteunt de edele voornemens en laat geen
schuldgevoelens opkomen.
4. Het Romeinse leger heeft altijd de gouden mirte bij de hand, want het is een
voortreffelijk middel bij wonden, zwellingen en pijnen bij verwondingen; het laat de
energie in de energiebanen beter afvloeien, dat de genezing bij alle wonden van soldaten
ondersteunt.
5. Gouden mirte verhinderd depressies en het zorgt ervoor, dat je zegt, wat je denkt.
Vandaar dat er geen angst is voor veroordeling, voor donkerheid, voor kleine ruimtes,
voor een onuitgesproken verraad, en voor de angst om fouten te maken en is door
niemand makkelijk om zich in een angst te verplaatsen.

6. Gouden mirte helpt bij verstrooide mensen, bij hartritmestoringen, bij diarree, bij
suikerstoringen in het bloed, bij huidschimmel, bij ontstekingen, bij lees- en
spellingszwakte en bij paniekaanvallen, om onderdrukte ergernis bloot te leggen en dit
in het bewustzijn te brengen.
7. Wierook stimuleert het bloed en laat de energie gelijkmatig in de energiebanen
doorvloeien. Daardoor worden samenhangen gemakkelijker begrepen, de gedachten
worden helderder en men voelt zich geborgen zoals in een baarmoeder of zoals de Joden
in de schoot van Abraham
8. Wierook wekt het vurig verlangen op naar Gods aanwezigheid en een behoefte naar
waarheid. Het ondersteunt de aanleg tot concentratie en tot helderzienheid, waarbij de
geslachtelijke uitstraling en de aanleg tot besluitvaardigheid aanzienlijk verbeterd
worden.
9. Wierook helpt bij gebrek aan oriëntatie, bij geheugenzwakte, dovigheid, oorsuizen,
brokgevoel in de keel, oogzwakte, inslaapstoringen, hartkloppingen, uitputting,
hartbeklemming, nekstijfheid of nekspanning en wanneer men zich ziek voelt.
10. Wierook heb je nodig als je gedeprimeerd, euphorisch en praatlustig bent, en als je
van uitputting niet meer werken kunt en het tot ongecontroleerde angstsituaties komt,
die schuldgevoelens laten zien, die je lange tijd hebt verdrongen.
11. Wierook wordt in grote hoeveelheden als reukwerk bij Roomse godsdiensten
toegepast, want de goden om Jupiter worden met de wierook tot bedaren gebracht,
omdat wierook helpt, als men over het prediken der priester raakt geïrriteerd en dus zo
handtastelijkheden vermijdt.
12. Bij de Joden is het gebruik van wierook alleen maar door de priersters in de
tempoel toegestaan. Om deze reden verkocht de vader van Jakobus, dus Jozef - de
wierook en de gouden mirte aan een handelaar, nadat hij uit deze een badtoevoeging
voor de kleine Jezus had gemaakt.
13. Goud laat de goddelijke ordening onderscheiden en verdedigen en is pas nodig, als
al bij de geringste tegenspraak, die tot opwinding en toorn kan leiden, de bloeddruk
verhoogd door een teleurgestelde liefde en het kan komen tot een bloedaandrang naar
het hoofd.
14. Goud laat elke opmerking, die tegen de goddelijke ordening ingaat, naar het hart gaan en
er wordt geen ander standpunt meer geaccepteerd; indien absoluut noodzakelijk wordt het
contact met vrienden en familie afgebroken, want goddeloze mensen staan tegen en deze
worden gemeden.
15. Goud laat de mensen edel, wijs, zachtmoedig, grootmoedig, vitaal en moedig worden,
waardoor een hoge sociale positie bereikt kan worden, want goud vergroot het gevoel van
zelfwaarde, maakt de wil sterk en veel mensen succesrijker.
16. Goud helpt de mensen bij angst voor een slecht geweten, want door een
onverwachte ontsteltenis wordt het leven aan het wankelen gebracht en door een

emotionele crisis dreigt er zelfmoord of als men ervan wordt beschuldigd een misdrijf te
begaan hebben, waardoor het geweten in paniek geraakt.
17. Goud helpt God loven, danken en prijzen, wanneer een hartinfarct paal en perk aan iets
stelt, de geliefde partner sterft, verlies van vermogen zich voordoet, bankroet dreigt, de
existentie instort of zelftwijfel en innerlijke verharding zich voordoen.
18. Goud helpt bij hartritmestoringen, gewichtsproblemen, eetluststoringen,
bloedarmoede wegens beschadiging van de bloedvormende organen, oogstoringen,
geelzucht met leverfunctievermindering, uitputtingstoestanden, arteriënverkalking,
bloeddrukschommelingen en misbruik van alcohol.
19. Goud en de balsemboomgewassen wierook en gouden mirte helpen in de
babyleeftijd de angst voor de wereld te overwinnen, want de informatie, die zij
ontvangen en aan de mensen verder doorgegeven, zijn: ‘de waarheid maakt jullie vrij’,
en ‘’ hebben jullie geen vrees’.
Opmerking redactie: Volgens de het boekdeel 2 van de Geestelijke Zon, was in dat land het
gebruikelijk om een nieuwgeboren koningen offeranden te geven, zoals mirre voor het Kind,
goud voor de Koning, die bij hen genoemd werd Mens der mensen, zoals bij zulk een
koninklijk Kind een Kind der Kinderen, en wierook offerde men eveneens aan de
Koningen, omdat de Koning als gezalfde machthebber gezien werd als de godheid op Aarde.
.. Zijn heilige wil is mij als de kostelijkste wierook, Zijn genade het zuiverste en zwaarste
goud, en Zijn liefde de meest kostelijkste mirre! Één van de drie wijze mannen uit het Oosten
nam de gouden bewerkte buidel, waarin 33 pond van de zuiverste wierook waren en deze
werd met de grootste eerbiedigheid gegeven aan Maria… [bron: Geestelijke Zon2-15:19 en
Jeugd van Jezus, hfdst. 30:20 en 31:12] – Opmerking: de 33 pond mogelijk ook als
verwijzing naar de 33 dienstjaren van Jezus! Goud is in de homeopathie bekend als
‘lichtgever’ in de ziel en wordt ook passend, afhankelijk van de constitutie, graag
voorgeschreven. G.
==================================================================

Contacten en reacties
Mariëtte uit Nederland

http://meister-eckhart.ning.com/profile

Dag Gerard,
dank voor het nieuwe bulletin van deze maand. Wat betreft het thema ‘Franz
Schumi’, daarover vond ik de beweringen van Wilfried Schlätz nogal tamelijk heftig. Wat het
werk van Bertha Dudde aangaat, ook bij haar kunnen zeker vergissingen plaatsvinden zoals
over de ziel van Jezus, omdat zij het toen nog niet kon bevatten.
Ik lees, dat Wilfried in het ziekenhuis ligt.. ik zal voor hem bidden.. ik denk dat onze
geestesvrienden hem ook in een gebed zullen gedenken. Bertha Dudde beschrijft de
informatie, wat Jezus over de vraagstelling zegt, of er wel echt UFOS bestaan?! Het antwoord
van Jezus via BD over dit thema is verhelderend: ‘begoochelingen door de tegenstander’ –
UFOS BD 8623 en ‘opheldering over UFOS’ BD 8698.
P.S. had je nog de autobiografie van BD, die ik je een maand of wat geleden heb gestuurd,
wel ontvangen? En tevens nog een verduidelijking van ‘onze Vader’ via Zijn schrijfknecht
Michael in 2007 (toen hij nog met Helga Maria samenwerkte)?
Wat betreft de mededelingen aan Michael Nehmann en Helga Maria - al vanaf 2004 (toen de
liefde en wijsheid nog samenwerkten) [Red.:???] en waarvan ik alleen nog maar die van
Helga lees, vind ik dat heel bijzonder, JUIST omdat dit de actuele woorden van Jezus zijn, en
die ons ook bij de les houden. Er wordt regelmatig via de werken van Lorber versus Dudde,
Swedenborgh, Anita Wolf en Franz Schumi door onze Vader opgehelderd, hoe wij ons
daartoe kunnen gedragen, en waarom deze ons zijn gegeven. Anders zien wij door de bomen
het bos niet meer. Ik heb hier bv. een uitleg van 2004 door Michael over Lorber en Dudde,
ook uit 2006 over Franz Schumi, waarover Jezus zegt, dat hij [FS] enige kleine paarlen van
Zijn liefde ontvangen heeft en waarom.
Helmut zegt, dat het JB een tuimelplaats worden kan van kwezelarij en allerlei aanhangers
van een sekte, en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het is waar dat men bij Lorber de
Heer volledig vinden kan, maar het is niet zo, dat ik hierover niet helemaal zeker van ben
of Lorber wel of niet de grootste profeet zou zijn en uiteindelijk gaat het daarover ook
niet.
Wat Jezus in een berichtgeving in 2004 aan Michael zegt: ‘Wie Lorber als de grootste profeet
eert, die zal Mij in de deemoedige liefde van zijn omgeving nog nauwelijks kunnen erkennen
en wie zich aan Dudde vastklampt, die handelt op deze wijze evenzo. Mijn liefde is nooit
groot, maar klein en bescheiden, anders zouden jullie harten kunnen verbranden; [Red. dat
heeft Jakob Lorber NOOIT geschreven!] maar Mijn barmhartigheid is groot en terwijl Ik
mijn toenmalige schrijfknecht Jacob Lorber als de grootste heb gekenmerkt, daarom heb Ik
dit in de vorm van de barmhartigheid gedaan en bedoelde daarmee, dat de geest van Elia, de
geest van [de aartsengel] Michael, als wijsheidsgeest toch overwonnen moet worden’.
Aansluitend over Dudde als de deemoedige maagd, aan ons gegeven - zodat wij hiermee de
grootte aan wijsheid als een verkeerd begrepen werk daar tegenover de juiste correctie van de
deemoed stellen, want in wijsheid is het werk van Dudde groter. ‘En zo botst wijsheid op
wijsheid, maar het zal toch altijd Mijn liefde zijn die zich met de wijsheid verenigt. [Red.: hier
loert de Satan werkelijk om het hoekje!]
Maar Helmut kan zich troosten doordat er via Michael N. in 2006 een te schriftstelling werd
meegedeeld, dat het Lorberwerk toch de centrale Zon is en blijft [Red.: precies!]: ‘want daar
heb Ik voor jullie het fundamentele gebouw getoond, terwijl de andere zich als neven Zonnen

er omheen groeperen. Zoals Helmut aangeeft, dat alle bemiddelaars na Lorber ‘dansen om de
schrijfknecht van God’.
‘Men kan hoogstens de enkele werken een keer speciaal opvatten zoals de door Mij aan jullie
gegeven geestelijke kwaliteiten van Mijn zeven Goddelijke eigenschappen, maar dan is in het
Werk van Lorber het meeste van Mijn wezen opgenomen en in het werk van Dudde echter
niet de liefde, maar de wijsheid’. [Red.: Liefde gaat NOOIT zonder wijsheid en is NIET
te scheiden!!!’]
Wat de vadermediums betreft, die Helmut aanhaalde, daarmee is het inderdaad zo, dat er
velen zijn, die beweren dqat te zijn en het toch niet zijn. Er existeren knechten en maagden,
die Hijzelf opvoedde, omdat ze dat konden zijn en konden worden. In een woordgeving van
Michael in 2004 vraagt hij aan Jezus om ons nog een keer bekend te maken waarom er naast
de profeten ook zogenaamde vadermediums zijn en of deze deze mediums door Hem
gelegitimeerd zijn (want daar gaat het om) of dat ze zich daaraan een of ander recht
aanmatigen dat te kunnen zijn. ...
Tot zover met vriendelijke groet en zegen.

Mariette Lammers

****

Antwoord
Goede Mariette,
Nog eenmaal wil ik hier benadrukken, grote waarde te hechten aan de Openbaringen van
Swedenborg en Jakob Lorber. Begrijp Mariette, dit bulletin zal geen forum worden of er zal
hier geen eindeloze discussie plaatsvinden. Deze opmerking is echter niet specifiek voor
jou bedoeld, maar impliceert toch een algemene aanwijzing.
Wij moeten juist onderzoek blijven doen, en als ‘volwassen en ervaren mensen’ verder
‘vorsen’ in dingen, die goed en waar zijn.
De Bijbel is al het eerste, dan de Nieuwe Openbaringen via Lorber inclusief Swedenborg.
Drie belangrijk goddelijk gesproken woorden en boordevol met begrijpbare informatie! We
hebben al een heleboel aanwijzingen en daarvan weten we nog niet alles. Toch zijn er nog
veel vragen, die op de een of andere manier de gevraagde thema’s vanzelf weer
beantwoorden. Ik houd mij persoonlijk niet bezig met BD, de ‘Kundgaben’ van Michael en
Helga!’ Het staat ieder vrij te lezen, wat hij wil.
Het doel van dit bulletin is vooral om de lezers er opmerkzaam te maken, dat de belangrijke
leer van Jakob Lorber en Swedenborg in je leven een cruciale rol kan spelen. Men vindt
daarin zeer zeker de gouden paarlen voor zijn ziel. Al het andere eromheen is prima hoor,
maar in zekere zin toch ‘gebonden’ en men verliest daarmee de essentie en kostbare tijd. De
Bijbel, Swedenborg en de leer van Jezus via Jakob Lorber, geven duidelijke antwoorden op
elke levenservaring en daarmee wint een ieder veel voor zijn ziel. In de Huishouding van
God en in de Hemelse Geschenken kun je daarover het volgende nalezen:
‘Ik ben vanaf de eeuwigheid de liefde en de wijsheid Zelf. Nog nooit heb Ik iets van iemand
gekregen. Alles wat er is, is van Mij en wie iets heeft, heeft het van Mij. Omdat Ik echter ben die Ik
ben, bestaat alles nog zoals het Was en zoals het eeuwig zal zijn; en ook jullie zullen zijn zoals je wilt
zijn, zonder Mijn doemvonnis, - want jullie zullen zijn wat je van jezelf gemaakt hebt. Maar van

diegenen die Mij nemen zoals Ik ben en Mij liefhebben zoals Ik hen liefheb, zal Ik maken wat zij
willen, zodat hun vrijheid en vreugde eeuwig volkomen zal zijn. [Huishouding van God 1-2-10 en

1-4-10] – ‘Alle wereldse wetten ondermijnen Mijn gebod, als deze niet vanuit Mijn liefde door
mannen zijn gegeven, die door Mijn geest zijn beleerd!’ [vs. 12]
10. Want zie, Ik ben Heer over alles wat er is! Ik ben God, de eeuwige en machtige en als zodanig ben
Ik ook je Vader, de heilige en de meest liefdevolle. En dat alles ben Ik in het woord; maar het
woord is in de Zoon en de Zoon is in de liefde en de liefde is in de wet en de wet is aan jullie
gegeven. Als je die in acht neemt en ernaar handelt, dan hebben jullie haar in jezelf opgenomen; dan
wordt zij levend in je en verheft je zelfs en maakt je vrij en dan staan jullie niet meer onder de wet,
maar erboven in de genade en in het licht, wat allemaal Mijn wijsheid is.

En zo nu de Vader, d.w.z. de liefde van de Vader in de mens overheersend zal zijn, dan wordt
het in zo’n mens weer licht, omdat de WIJSHEID van de VADER NOOIT gescheiden van
DIENS LIEFDE is, - dan wordt de mens ook zo vol met liefde, vol met wijsheid en macht en
daardoor geheel en al wedergeboren in alle liefde en wijsheid’… Hemelse Geschenken 340.6.17-23]
Liefde gaat dus ver over de universele wijsheid en ze bevat sowieso de wijsheid en deze twee
– liefde en wijsheid – kunnen dus absoluut NOOIT gescheiden worden. Als dus BD via Jezus
schrijft – [de ‘wijsheid’ gescheiden van de liefde!], en de liefde even niet kan toekennen, wat
zou ik persoonlijk dan in zulke citaten verder zoeken, als alles al in Jakob Lorber staat: in
WIJSHEID MET DE LIEFDE?!

Ik heb al eerder beschreven: ‘dat, wat ik van BD vindt, dat zij mij een loodzwaar beladen
bedrukt gevoel geeft en bij Franz Schumi een koperen gevoel [pronkzucht!]. Hoe komt het
dan, als ik de geciteerde boeken van Jakob Lorber lees, dit mij volledig ‘VERLICHT’, en ik
mij vrolijk en gelukkig voel. Hoe vaak heb ik bij het lezen van de Jakob-Lorber-Boeken niet
geweend? De leer van Jezus in de Nieuwe Openbaring van Johannes hebben mijn ziel
geheeld, geroerd, anders was ik maar een ‘wereldwijs’ iemand geworden, zonder enige vorm
van echt liefdebesef in mijn hart! Sindsdien probeer ik mij ‘aan de les te houden!’ De
Nieuwe Openbaringen van Johannes via Lorber zijn zodanig geschreven, dat ieder ‘zijn
boom in het bos’ zeker wel zal kunnen onderscheiden, als hij het gelezene op de juiste
wijze in zijn hart opneemt.

Op de website van de Duitse yahoo-groups onder religie, waar ik jarenlang lid van ben en
nog, las ik van Gerd M.: ‘Wanneer ik de geest achter Bertha Dudde beluister of ontvang, dan
bemerk ik niet de spreek- of schrijfstijl, zoals ik die gewend ben uit Jakob Lorber, Leopold
Engel of Mayerhofer; in hen is steeds de geest van Jezus aanwezig – en bemerkbaar in al hun
boeken. Bij Dudde is dat niet zo. Daar voel ik meer opdringerigheid, angstaanjagendheid en
een vermanende toon. Jezus had voor 2000 jaar zeker niet zo gesproken met Zijn leerlingen.
Zo heeft Hij ook niet geschreven via Lorber en verdere genoemde schrijvers. Bij Dudde voel
ik steeds, dat ik dat moet doen, wat zij geschreven heeft. Bij Lorber voel ik mij vrij en
ongebonden. Zo kan ik dan tenslotte zeggen, dat het in ieder geval niet de geest van Jezus is,
die via Dudde spreekt. Zoiets zou toch iedereen moeten opvallen, die zowel met haar werken
en die van Lorber bekend zijn! Dudde kan dus NOOIT een voortzetting [Red. en aanvulling!]
van de Nieuwe Openbaringen zijn. Door welke geest werd zij gedreven? Vermoedelijk een
gestorven religieus iemand in het hiernamaals’.
[Red.: Mevrouw Dudde was altijd al mediamiek in haar jeugdjaren en gedreven door haar
helderziendheid stond zij vaak in contact met overledenen.]
Natuurlijk wil ik de lezers het liefst in contact brengen met Jakob Lorber, Swedenborg en
aanverwante schrijvers – en het liefst nog meer in de stijl van Jakob Lorber. Aan die stijl
voldoet BD zeker niet! Over de vraag betreffende het ‘gebed van onze Vader!’, daarover is in
één van de voorgaande bulletins een thema aan gewijd door K.O. en ik zag geen verdere
grond dit nog eenmaal te publiceren. Ik zal dit thema bij gelegenheid nog eens aanroeren,
maar dan wel via Jakob Lorber of Swedenborg! Michael [uit Bad Münde] kon ook niet
anders schrijven of daarover spreken, omdat het Lorberwerk immers de centrale Zon is
en blijft, en omdat dit immers ook zelf in de Nieuwe Openbaring van Johannes
beschreven staat. Dus HET GROOTSTE, wat er tot nu toe geschreven is!
Lorber was een waar schrijfmedium via een hoge engel, in opdracht van de Heer. Hij was zeer
bevoorrecht om zulke grootste dingen te mogen neerschrijven, dat is de verkondiging van de
Wederkomst van de Heer op de wolken. Na hem [Lorber] zijn weliswaar nog een aantal
maagden en knechten gekomen met ‘hemelse berichtgevingen’, maar het is een dwaalgeloof,
dat ‘zulke kleinere doorgevingen’ nodig zijn, om de Nieuwe Openbaringen te moeten
verklaren! Wat Franz Schumi nog betreft. Ik zal nog eenmaal bepaalde dwaalpunten van hem
willen toelichten via WS. Je kunt daarover in het volgende bulletin zelf beslissen, wat het je
doet. G
===================================================================

HET TEKEN OP DE HAND
Goede hemelvrienden,
Enige tijd geleden heb ik jullie daarover al een keer gevraagd, maar jammer genoeg heb ik
daarop weinig respons gekregen. Wat doe je als je met het ‘teken van het dier’ wordt
geconfronteerd?

Ik ben ervan overtuigd, dat dit het RF ID-chip zal zijn, die nu al bij sommige mensen onder de
huid wordt geïmplanteerd, in de hand tussen de duim en de wijsvinger in, en geheel in
overeenstemming met de Bijbeltekst in de beschrijving van Johannes in Openbaring 13:16-17.
Één van de antwoorden zou ik hier willen voorstellen, gewoon origineel zonder verdere
commentaren. Ik zou mij verheugen, wanneer je daarover serieus nadenkt en misschien
meediscussieerd. Het zal niet meer zo lang duren, tot we voor deze keuze staan: de Bijbel
geloven of de wereld volgen.
Hartelijks van Silvia Ohse
**************************************************

Het teken op de hand
[van Ulfried]
Hier mijn antwoord en wat enige moed over de laatste strijd om het beest van
zwavel. Wie de geschriften van Jakob Lorber kent, weet dat deze RF ISD-chip niet
het merkteken is. In het boek ‘Hemelse Geschenken’ wordt het merkteken volgens
de Openbaring van onze Jezus op een bepaalde wijze geïnterpreteerd; [Red. –
Hemelse Geschenken, deel 2.42.06.28.09]. Wat is echter het ‘merkteken van het
dier’ voor zijn belijder? Op het voorhoofd: het wereldse verstand! Op de hand
echter: de industrie! Daaraan zal het dier het beste te herkennen zijn!]

HET TEKEN OP DE HAND – mensen die met hun handen werken en geld verdienen
[het standbeeld van het dier aanbidden]. Diegenen, die het op hun voorhoofd dragen,
verdienen geld met hun gedachten [zoals ingenieuren, constructeuren, enz. maar
jammer genoeg ook veel nutteloze lui zoals filosofen, politologen en onderzoekers
voor de chaos, enz.]
Deze chip is enkel en alleen maar de materiële uitdrukking van dit merkteken en
dient de donkere machten [de vrijmetselarij, die hun waanzinnige hegemoniepogingen manipuleren – in de spreektaal: de verslaving der mensheid, als deze het
toelaat! En deze mensheid verwijderd zich steeds meer van onze Heiland, zoals
vandaag de dag de afgestompte voetbal-onzin zichtbaar wordt.

Terwijl de grote massa luid brult: doelpunt scoren!, trekt het net zich op achtergrond
dicht. De facistische NATO rukt steeds dichterbij tot aan de grenzen van Rusland en
slokt hierbij zelfs Finland op. Het wakker worden wordt bitter, vooral wanneer ik aan
de zeventiger jaren denk, waarbij in Argentinië en Chili de stadions opeens tot KZ’s
werden omgebouwd.
Hier geef ik een link van een nauwelijks opgemerkte oproep om wakker te blijven
voor onze Heiland Jezus – het oude gezang van de komende tijd [rond 1850]:
http://enominepatris.com/weissagungen/linde.htm
Tot zover de situatie van die tijd. Wat kunnen wij nu doen om ons voor deze
verslaving te beschermen? In het boek Hemelse Geschenken en ook in de andere
bekendmakingen via Jakob Lorber [ik geloof ook in de 24 UREN] spreekt onze
Heiland erover, dat deze Aarde wel 12 miljard mensen kan voeden, als iedere familie
iets meer dan 2 hectare vruchtbaar land ter beschikking heeft. En HIJ verklaart ons
ook de hinderpaal, die dat verhindert. Het onzalige geld, met rente op rente! D.w.z.
weinige mensen met veel geld bezitten het gros van dat, wat de rest van de
wereldbevolking niet als levensbasis ter beschikking staat.
Vier jaar geleden had ik een belevenis, dat mij verder bracht. Bij mij werd het werk in
de tuin te gering en mijn vriendin zei: ‘je hebt een groot weiland nodig om daarin te
‘stoeien’! Ik informeerde hier en daar, maar vond niets passends. ’s Avonds las ik
weer in Jakob Lorber en daarin stond zoiets beschreven, dat er in de steden veel
geweld en leed zal komen en wij moeten op het land gaan. ‘DAAR KAN IK JULLIE
BESCHERMEN!’ De volgende dag reed ik naar een kennis en die bood mij 2 hectare
grond aan, midden in de natuur. Ik bewerkte dit stuk land sinds vier jaar en betaal
jaarlijks een pacht van 360 €.
Het zijn twee beweide grondstukken, een klein bos, een beek en twee waterbronnen.
Daarvan gebruik ik 500 m2 als akker voor groente en aardappels en ben daarvan
inmiddels 1/3 van mijn behoefte voorzien. Ik leerde een gepensioneerde tuinman
kennen en wij maakten gezamenlijk hieruit wat – en als dat geen wenk is?!
Ik maak mijn eigen zuurkool en i.p.v. een koelkast fermenteer ik het meeste en houd
op deze wijze, zonder al te veel gedoe - dit lange tijd houdbaar en het is erg gezond.
Natuurlijk leeft de mens niet alleen op een bekoorlijk eiland, maar in gemeenschap
met vele anderen.
Ieder mens heeft min of meer zekere talenten, die hij ten bate kan inbrengen in de
gemeenschap. Maar hoe kan dat zonder geld functioneren? Heel eenvoudig, door
BRAKTATE-geld volgens het Silvio-gezelschap en de door hem ontwikkelde
natuurlijke ordening der economie. Nog nooit van gehoord?
Op internet vinden jullie daarover veel aanwijzingen en dat het functioneert, daarover
spreekt niet alleen het WONDER VAN WÖRGL [Oostenrijk], maar veel meer andere
praktische voorbeelden.
Het is ook belangrijk zich te bevoorraden, vooral met conserven zoals linzen, bonen,
enz. Heel nuttig is ook de overleveringsshop van Gerd Spannbauer:
http://www.krisenvorsorge.at/?gclid=CIvIqoO91c0CFdZAGwod7PYBPQ
Benzine en diesel moeten op voorraad zijn en een goed functionerende
stroomopwekker zoals een aggegrator. Velen kennen de getuigenis uit de Bijbel over
de drie dagen duisternis. Volgens al mijn waarnemingen en onderzoek, zal de

economie veel eerder in elkaar storten, dan dat de RF-ID-chip ingevoerd is. Alleen al
in mijn branche – ik ben vrachtwagenschauffeur op lange routes – zal het in de
volgende 3 jaren danig tot een gebrek aan chauffeurs komen, dat een sociale
voorziening niet meer is gewaarborgd. En ook mijn zoon [verwarmings-installateur]
krijgt geen leerlingen meer – want iedereen wil alleen nog maar studeren.
Zo Sylvia en hemelvrienden, ik hoop, dat ik een paar nuttige impulsen kon geven.
Uiteraard kunnen jullie mij schrijven of mij opbellen, mochten jullie nog vragen
hebben. Geef mijn ervaring graag verder door! Overigens ook – voor het bewerken
van de grond – heb ik drie historische Agria’s met een akkerfreesmachine en een
ploeg. Die krijgen jullie gunstig via het internet, en deze zijn gemakkelijk te
onderhouden en ze zijn erg duurzaam. Als jullie dit op het internet zoeken, gebruik
dan niet GOOGLE, maar IXQUICK: https://ixquick.de/do/search [Red.:
en...https://ixquick.nl/do/search]
Nu dan, geloofd zij JEZUS CHRISTUS
Ulfried
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Mensen op anderen Sterren?
[Teksten van de Nieuwe Openbaringen met samengestelde opsomming van relevante
tekstdelen]
Wilfried Schlätz [toegezonden door Klaus Opitz]

„…Behalve het wiskundige deel liet Ik hun echter ook de bewoonbaarheid van
de zon en alle planeten en hun manen zien, en heel uitvoerig de
bewoonbaarheid van onze aardse Maan,’’ (GJE.06_120,05)
1. Inleidende teksten

‘Je vraagt Mij of er overal ook mensen zijn zoals hier op de aarde die jij
bewoont en Ik zeg je: ja, er zijn overal mensen, zij die uit Mijn inwendige
organen voortgekomen zijn en Mij herkennen aan het soort orgaan; degenen die
uit Mijn handen voortgekomen zijn herkennen Mij aan Mijn handen; die uit Mijn
voeten voortgekomen zijn herkennen Mij aan Mijn voeten; die uit Mijn hoofd
voortgekomen zijn herkennen Mij aan Mijn hoofd; die uit Mijn haar voortgekomen zijn
herkennen Mij aan Mijn haar; die uit Mijn lendenen voortgekomen zijn herkennen Mij
aan Mijn lendenen; en overal herkennen zij die voortgekomen zijn uit een bepaald
deel van Mijn wezenslichaam, Mij aan dat deel. En hun leven en hun zaligheid
komt overeen met het deel waaruit zij zijn voortgekomen, en allen zijn Mijn
schepselen die Mij lief zijn; want Ik ben geheel en al liefde en ben overal de
liefde Zelf.’
Maar de mensen van deze Aarde riep Ik uit het centrum van Mijn hart
tevoorschijn en schiep hen geheel naar Mijn evenbeeld en zij zullen niet slechts
Mijn schepselen, maar Mijn lieve kinderen zijn, die Mij niet als God en Schepper,
maar alleen als hun goede Vader zullen kennen, die hen na een korte
proefperiode weer geheel tot Zich wil nemen, opdat zij alles zullen hebben wat
Hijzelf heeft en eeuwig bij Hem zullen mogen wonen en met Hem zullen mogen
regeren en het heelal besturen. Maar zie, al Mijn schepselen houden van Mij als hun
Schepper in de dankbare vreugde van hun bestaan; maar Mijn kinderen willen hun
Vader niet en versmaden Zijn liefde! [Huishouding van God, deel 1, hfdst 3: 2,3

2.1. De Maan
Zie ‘Aarde en Maan’
„Ook op de Maan leven evenals op de Aarde mensen en talrijke andere wezens,
alleen met dat onderscheid, dat geen maan aan de voortdurend naar de planeet
toegekeerde zijde bewoond is, maar altijd aan de tegenovergestelde kant, omdat
hij aan de kant waarmee hij naar de planeet is toegekeerd niet voorzien is van lucht,
noch van water, van vuur of van alles wat maar voor het organische leven nodig is.
[Aarde en Maan, hoofdstuk Maan: 4 vers 4]

2.2. De natuurlijke Zon
Mededelingen over onze Zon en haar natuurlijke verhoudingen [NZ]
‘De Zon als planetair lichaam is zo gebouwd, dat ze in zichzelf eigenlijk uit zeven
Zonnen bestaat, waarvan er steeds één binnen in een grotere zit als de ene holle bol
in de andere. En alleen de binnenste, die als het ware het hart van de zonneplaneet
is, is weliswaar organisch, maar bezit toch van zijn oppervlak tot aan zijn middelpunt
een vaste dichtheid.
Al deze zeven zonnen zijn overal bewoond. Daarom is er ook tussen iedere Zon
een vrije tussenruimte van duizend tot drieduizend mijl 1, waardoor ook iedere meer
naar binnen gelegen zon volkomen bewoonbaar is. [1 Een Duitse mijl is 7,42 kilometer.
Tenzij anders vermeld, wordt met ‘mijl’ steeds deze afstand bedoeld.]

Een soortgelijke gesteldheid bezitten weliswaar ook de onvolmaakte planeten,
maar natuurlijk veel onvolmaakter, zowel wat betreft hun aantal als de inrichting
ervan.
Omdat echter de volmaakte zonneplaneet met zijn buitengewoon grote ruimte in
staat is een buitengewoon groot aantal menselijke wezens op te nemen, mag het
jullie echt niet verwonderen, wanneer Ik jullie vertel dat de mensen op de Zon bij
elkaar een duizend keer zo grote ruimte innemen dan alle mensen van de planeten,
manen en kometen, die rond de zon cirkelen, bij elkaar; en dan gaan we er nog
vanuit, dat het ruimtelijke volume van het lichaam van een individuele zonnenmens
niet groter zou zijn dan dat van een mens op jullie planeet. [Natuurlijke Zon, hfdst.2
vers 8-11]
„Op de verre grote zonneaarden is in feite strooks - of vlaksgewijs wel alles
vertegenwoordigd wat speciaal op de hen omcirkelende planeten voorkomt, ook is daar veel wijsheid onder de verschillende mensen die een
spraakvermogen bezitten; maar ook de taal en de vaak hoogst belangrijke wijsheid
is daar meer een instinctmatige en gegevene dan een vrije en door de inspanning
van de eigen vrije werkzaamheid verworvene’. (GEJ.05_200,02f)

2.3. Saturnus
Beschrijving van deze planeet inclusief de ringen en manen en zijn levende wezen.
„Bestaat er op Saturnus maar één mensenpaar, of zijn er op dezelfde tijd en op
diverse plaatsen ook meerdere mensenparen geschapen? – Dit geldt voor alle
planeten zoals de Aarde – dienovereenkomstig stammen de alle nu nog levende
mensen op Saturnus ook slechts af van één mensenpaar. – Alleen is de
geschiedenis van de mens op Saturnus meer dan een miljoen aardejaren ouder
dan de geschiedenis van de mensen op jullie Aardelichaam.’ [Saturnus 1-33-3].

2.4. Mallona
De ondergang van de asteroïdenplaneten
Wel was er nog een heel grote Aarde [Ballon] die het licht van deze zon ontving.
"Die had dezelfde bestemming [zoals onze Aarde], maar hun bewoners ervan
hadden hun grenzen enorm overschreden en daarom gebeurde het, dat er een heel
groot gericht over hen kwam zoals dat ook een keer met deze Aarde gebeurd is, die
er toen niet veel beter aan toe was. Die Aarde werd geheel verwoest en vernietigd
en met haar ook haar bewoners die mateloos trots en zondig waren geworden’.
(GJE.05_275,10)

3. De innerlijke planeten Mercurius en Venus
Mercurius en Venus
„De natuurlijke Zon‘‘, 25. hoofdstuk e.v. Het eerste bijgordelpaar… – (in
overeenstemming met de planeten Mercurius en Venus)
‘Want jullie moeten van tevoren nog weten, dat de planeet Mercurius en de planeet
Venus vrijwel dezelfde gesteldheid bezitten. Zo zijn de bewoners van de planeet
evenals de bewoners van de planeet Venus vrijwel uitsluitend

wijsheidsmensen. Het verschil tussen hen is alleen gelegen in het feit, dat de
bewoners van Mercurius wijs willen worden, en dat ook inderdaad worden, via
de weg van eigen, aanschouwelijke ervaringen, waaruit ze dan allerlei
veronderstellingen en wijze conclusies trekken; vandaar dat deze mensen ook als
geesten nog buitengewoon reislustig zijn en de hele schepping met eigen ogen willen
bekijken, om zich zodoende op de hoogte te stellen en zich naar hun innerlijkste
wezen ervan te overtuigen, dat hun conclusies van wijsheid tijdens hun lichamelijke
leven geen verkeerde conclusies waren. Dat is dus het wezen of in zekere zin de
voornaamste eigenschap van de bewoners van de planeet Mercurius.
[Natuurlijke Zon, hfdst. 25:5 e.v.]
Mercurius zie Bisschop Martinus [=BM] 1_040,03-18/ Natuurlijke Zon [=NZ]1_025,01032,26 / NS.01_073,08 / Saturnus.01_048,12. Venus zie BM.01_040,19-38 /
GJE.03_245,01-246,14 / NZ.01_025,01-032,26 / NZ.01_073,08

4. De buitenste planeten Mars tot Pluto
4.1.

Mars
„De natuurlijke Zon“, 34e hoofdstuk. – Het derde gordelpaar – Diens noordelijke
gordel in overeenstemming met de planeet Mars.
„Maar zoals deze planeet [Mars] tamelijk armzalig, ja in een bepaald opzicht de
aller-armzaligste van alle planeten is, is ook zijn overeenstemmende gordel de
armzaligste van alle andere gordels.
Maar waar bestaat deze armzaligheid uit? Die bestaat niet zozeer in geestelijk, maar
veeleer in natuurlijk opzicht.
Want ten eerste hebben de mensen een onooglijker en minder mooie vorm, ze zijn
klein en wat dik, en hebben ook voor het overige absoluut niets aantrekkelijks in hun
uiterlijk. - Hun kleur is lichtbruin, maar gaat soms ook over in een tamelijk donkere
tint. - De bouw van hun gezicht vertoont veel overeenkomst met de bewoners van
jullie Groenland, enkele Laplanders en Eskimo’s… [Natuurlijke Zon, hfdst. 34:1-29]
Mars zie Bisschop M.01_041,01-03 / Natuurlijke Zon.01_034,01-29
4.3.

Jupiter
„De natuurlijke Zon, hfdst. 36 – Het vierde zonnengordelpaar – in overeenstemming
met de planeet Jupiter.
‘Wat de mensen betreft, die zijn wat hun lichaam betreft buitengewoon groot, hun
gestalte is uiterst welgevormd, en wat hun karakter betreft zijn ze de allerzachtste en
allerbeste mensen van de hele Zon.’ [Jupiter, die lijkt op de vierde Zonnengordel]
Wat hun staatsinrichting betreft, die is ten eerste uiterst patriarchaal, en in feite
eveneens theocratisch2, en zorgt in ieder opzicht voor het algemeen
welzijn.[Natuurlijke Zon, hfdst. 36:8 e.v.]
Jupiter zie Bisschop M.01_042,01-04 / NZ 01_036,01-042,28
4.5.

Uranus
„De natuurlijke Zon“, hfdst. 44. – Het zesde gordelpaar – gelijkend op Uranus
…“ Wat de mensen betreft, die zijn tamelijk groot, zodat de man ongeveer acht
klafter en de vrouw bijna zeven klafter meet. - Hun karakter is evenwel heel
stormachtig en heftig; daarom zouden jullie het echt niet goed tegen hen kunnen
opnemen. Ze zijn buitengewoon stoutmoedig en hebben een ondernemende geest.
Ze schuwen geen enkel gevaar, en de vrees voor de dood is hun geheel vreemd.
(NZ.01_044,14ff)
Uranus zie BM.01_044,01-05 / NZ.01_044,01-052,12 / Robert Blum.01_001,01
4.6.

Neptunes
Het zevende gordelpaar – overeenkomstig de lang onbekende planeet Neptunus
(Miron)
…“ Wat de mensen van deze planeet betreft zijn zij niet zo groot als de bewoners
van de planeet Saturnus, maar toch weer groter dan die van de planeet Uranus hoewel ze onder elkaar sterk in grootte verschillen. Zo zijn er niet zelden mensen,
die veertig klafter lang worden, en ook mensen die nauwelijks iets meer dan twintig
klafter lang worden. In dit opzicht lijkt de planeet sterk op jullie Aarde, waar veel
verschillende variaties zijn in de lichaamsgrootte van de mensen. Op onze planeet
Miron is dat ook bij het vrouwelijke geslacht het geval.
2] De lichamelijke vorm van beide geslachten is gewoonlijk heel mooi, hoewel ook
hierin grote afwijkingen bestaan. [Natuurlijke Zon-61:1 e.v.]
Neptunus zie BM.01_045,01-04 / NZ.01_053,01-071,13

5. Over kometen, de verscheidenheid van de menselijke wezens en de
oneindigheid van Gods schepping
„Dat er in de plaats van zulke planeten, die volledig door de Zon zijn opgenomen,
weer andere treden, kunnen jullie al zien aan de omstandigheid, dat er alleen al rond
jullie Zon een leger van minstens tienduizend miljoen kometen zwermt, en uit dat
niet onbeduidende aantal kan altijd deze of gene meer ontwikkelde komeet weer in
de toestand van een planeet overgaan. Ja, tegenwoordig zijn er al een groot aantal
goed ontwikkelde kometen in het verre gebied van jullie Zon, die zelfs voor het
grootste deel al bewoond zijn - zij het ook nog niet door mensen, maar toch
door planten en allerlei soorten voor-dieren.
Kijk, zo is dus de orde. Voor jullie begrippen is haar tijdsduur oneindig, maar voor
Mijn ogen is zowel het begin als het einde echter duidelijk. - Zoals de Zon haar
planeten weer oplost, zo kunnen ook centralezonnen hun nevenzonnen oplossen
en kan tenslotte de hoofdcentrale Zon hele legers van zonnegebieden en
zonnenallen oplossen. - In plaats van de verteerde, worden dan weer nieuwe gezet,
en wel zodanig, dat de loop van de orde van Mijn dingen zodoende eeuwig nooit
onderbroken kan worden. Want bij dit alles moeten jullie aannemen, dat Ik eeuwig
nooit meer zal ophouden te scheppen - omdat Ik als God nooit meer kan
ophouden te denken. Want de wezens zijn Mijn gedachten.

Maar nu zullen sommigen zeggen: Waar gaat dat uiteindelijk heen met zo’n
oneindige veelheid van schepselen? - Maar Ik stel de wedervraag: Hoe zou een
nog zo groot, maar uiteindelijk toch begrensd aantal schepselen en wezens zich
verhouden tot een oneindige God?
Laat niemand daar dus bezorgd om zijn. Want in Mijn oneindigheid is beslist ook
ruimte voor een oneindige hoeveelheid, die die ruimte nooit zal vullen - ook al zou de
voortdurende toename van het aantal wezens nog onuitsprekelijk veel groter en
ontelbaarder zijn dan hij als gevolg van de bestaande orde is “ (NZ.01_073,09 bis 13)
6. De volledige beschildering omtrent „mensen op andere sterren“ met relevante
tekstdelen door Wilfried Schlätz, zie verder onder www.JESUS2030.de [toegezonden door
Klaus Opitz]
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Het lied van de lindeboom
Deze tekst dook op in het midden van de twintigste eeuw uit het bezit van twee families
en dat onafhankelijk van elkaar. Naar men zegt moet deze voorspelling in de boomstam
van een oude Linde aan het kerkhof van de Staffelstein gevonden zijn. De zesde strofe
gaat over Karel de Grote, die in Rome in 800 n. Chr. tot keizer werd gekroond. Eerst in
1920 werd Duitsland zwaar getroffen met haar geldelijke Rijksmark. [zie strofe gedicht!]

voor 1900

na 1900

Oude linde bij de heilige ravijn
Eerbiedig betast ik jouw stam,
Karel de Grote heb je al gezien,
Als de grootste komt, zul je nog staan.
Priesterschare in Rome als stukgeslagen vee
Ontzie niet de grijsaard met zilveren haar,
Over lijken moet de hoogste vluchten
vervolgd van plek naar plek wegtrekken.
Winter komt, drie dagen duisternis,
bliksem en donder, de Aarde scheurt,
Bidt thuis, en verlaat niet het huis !
Bij het raam, kijk niet naar de verschrikkingen.
Een kaars, die de gehele tijd alleen
Voor zover branden wil, jouw schijn.
Giftige odem dringt vanuit een stuifnacht,
Zwarte epidemie, de ergste mensenslacht.
Hetzelfde dreigt alle geborenen der Aarde,
Maar de goeden sterven een zalige dood.
Veel getrouwen blijven wonderbaarlijk,
Vrij van ademkramp en pestgevaar.

Tel je alle mensen op de wereld,
Zul je vinden, dat een derde ontbreekt,
Wat nog over is, kijk in ieder land,
Heeft tot helft verloren het verstand.
Van het Oosten komt een sterke held,
Ordening brengend, een verwarde wereld,
Witte bloemen om het hart van de Heer,
Zijn roep volgt de wakkere graag.
Alle kerken zijn nu enig en verenigt,
Een kudde van een herder verschijnt.
Halve Maan geleidelijk, het kruis wijkt geheel en al,
Een zwart land straalt in geloof en glans.
Rijkelijke oogsten schouw’ ik ieder jare,
witte mannen, een grote schare,
Epidemieën’ en oorlogen is aan de wereld ontrukt,
Wie die tijd meemaakt, heeft hoogst geluk.

rond 1970
In het kleine stadje Bad Staffelstein stond tegenover het kerkhof aan de weg naar de
Staffelberg in 1990 nog wat restanten van een oeroude lindeboom. De omvang van
deze lindeboom moet wel 24 [!] meter bedragen hebben. De ouderdom werd op 1200
jaar [!] geschat en deze boom moet één van de oudste bomen in heel Duitsland zijn
geweest. Helaas bestaat de oude linde er niet meer. Slechts nog wat fragmenten zijn
zichtbaar en deze zijn in het Heimatmuseum te bezichtigen. Deze linde bestaat tot
vandaag toe als een onopgelost mirakel! In haar uitgebreide stam bevonden zich ca.
1850 oude geschriften die waren ingekerfd, en waarop een lied geschreven was in
een gedichtvorm door een onbekende schrijver. Daaruit kon men enkele profetieën
duiden: ‘het lied van de linde’.
================================================================

Contacten en reacties – een vervolg…………..
Albert Hoffmann uit IJsland
Beste Gerard,

Bij dezen willen we graag voor onze Engels sprekende vrienden aankondigen, dat de
vertaling van het Duitse Lorberboek, Hemel en Hel, deel 2 van Robert Blum, nu ook volledig
is afgerond en dit oproepbaar is via de link: http://lorber.co.nf
In de naam van onze hemelse Vader Jezus, wens ik iedereen een vrolijk en gezegend
Kerstmis en Nieuwjaar toe.
Albert Hoffmann

Antwoord
Beste Albert,

Heel veel dank: jij bent de tweede persoon, die het tweede deel van Hemel en Hel van
Robert Blum vertaald hebt. De uitgeverij van Jakob Lorber [Duitsland] had enige tijd geleden
al een vertaling op schrift ontvangen van een vriend van Wilfried Schlätz, maar het was nog
niet mogelijk dit boek uit te geven. Des te meer ben ik blij op te merken, dat je het fantastisch
hebt vertaald en nu kunnen we dit belangrijke boek ook gebruiken, omdat er vaak schrijvers
en ‘bezoekers’ van de Jakob Lorber boeken zijn. Gerard

www.zelfbeschouwing.info

E-Mail: zelfbeschouwing.info

Suggesties voor de volgende thema’s zijn o.a.: ?
Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:
===================================================================
Gerard Huige
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Banknummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEFINEV
================================================================
Stand rekeningnummer op 15-12-2016
+ 122,25 €
Vertalingskosten: Relana v. d. V.
- 100,00 €
Giften: P. en H. Gr. [hartelijk dank !!!]
+
20,00 €
Giften: P. en M. P. [hartelijk dank !!!]
+
75,00 €
Giften: Gerd. K. [hartelijk dank !!!]
+ 100,00 €
Stand Bank-credit op 15-01-2017
+ 217,25 €
Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan even een berichtje!

www.zelfbeschouwing.info

E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com

