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Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob
Lorber voelen zich met alle mensen van de wereld verbonden als schepsels en
kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader belichaamde Zich 2000 jaar
geleden in de Jezus Christus [25-28 n. Chr.] De geestvrienden van de JezusOpenbaring [h]erkennen in deze eeuwige Openbaring een nieuw en groot Woord van
God en beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.
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===============================================================

Bloedgroepen
In Japan wordt er naar je bloedgroep gekeken bij een sollicitatie. Ook bij
huwelijksbureaus komt dit onderwerp vaak voor. Er bestaat namelijk een nauwe
samenhang met je karaker en je bloedgroep. Het idee van de bloedgroep komt van
de Japanse psycholoog, Takeje Furukawa in 1934.

Bloedgroep A
Topmanagers hebben vaak deze bloedgroep. Bloedgroep A-mensen hebben vaak
grote prestaties op werk en privéterrein. Ze zijn perfectionistisch. Eerst het beroep,
dan het privéleven. De groep A-mensen zijn eerlijk, rechtaardig en trouw. Ze lijken op
het eerste gezicht gereserveerd en ongezellig. Maar op de keeper beschouwd zijn ze
hartstochtelijk.

Bloedgroep B

Deze groep mensen zijn zelfbewust, maar wel een beetje plomp of ruw. Ze zijn hard
voor zichzelf. Dit is vooral om hun zwakke plekken te versterken. Voor anderen zijn
ze zowel tolerant als hard. Want ze ontzien de fouten niet van anderen. Ze neigen tot
jaloezie. Perfectionisme staat hoog in het vaandel.

Bloedgroep AB
Dit is een gevoelig type, een gevoelsmens. Deze mensen zijn intuïtief begaafd, maar
moeilijk in te schatten. Ze willen best wat leren en staan open voor nieuwe dingen.
Ze zijn niet stoer of saai. Ze hebben last van gevoelsstemmingen, maar zijn op zich
aanpassend en niet dominerend. Ze kunnen zich ondergeschikt maken.

Bloedgroep NUL
Deze mensen hebben een intensief gevoelsleven, maar laten zich leiden door het
intellect. Ze zijn erg contactueel en willen snel resultaat zien boeken. Ze zijn tolerant,
ook ten opzichte van jaloezie. In de liefde zijn ze succesrijk. Ze zien vaak het
praktische nut van de liefde in. Maar soms geeft dat problemen. [Zover deze ingekorte
versie van de psycholoog Furukawa.]

Kinderen lijken op ouders, omdat ze de geestelijke atomen van hun ouders in
het bloed hebben. Wilt u iets meer weten over voeding en bloedgroepen?
===============================================================

…

en het etherlichaam explodeerde!

Een Nederlandse [antroposofische] arts begeleidde een vrouwelijke patiënt bij
euthanasie. Eigenlijk met grote tegenzin. Hij ondervond bepaalde
waarnemingen bij deze verschrikkelijke sterfprocedure, en vatte dit samen op
een gehouden lezing in het Zwitserse Dornach, op 16 november 2014.
Met zijn toestemming mocht ik het complete Duitstalige artikel publiceren,
maar een groot gedeelte voor dit bulletin is daartoe niet geschikt. Iets waarover
we toch wat willen publiceren.
‘Nederland was het eerste land in de wereld waar euthanasie een wettelijk kader
kreeg. Vrij snel hierna werd er in België evenzo de euthanasiewet aangenomen.
Zwitserland is het derde land waar hulp bij het sterven wettelijk is geregeld’.

‘Als ik mijn aandacht richt op het etherlichaam, dan neem ik waar dat dit lichaam
even groot of misschien iets groter is, dan het fysieke lichaam… en dat het
etherlichaam op het moment van het sterven op een bepaalde manier verandert. Het
dijt in enige mate uit, zodat het buiten het fysieke lichaam komt, maar het behoudt
wel de vorm van het lichaam. Ongeveer ter hoogte van de navel begint het
etherlichaam zich samen te trekken en als in een draad op te stijgen, omhoog te
stromen. Als een dunne draad vloeit het etherlichaam omhoog en verdwijnt ergens in
de hoogte.’

De procedure:
‘Wanneer aan alle voorwaarden voor euthanasie voldaan is, kan het uitgevoerd
worden. Er moeten twee medicijnen gebruikt worden die anders bij een narcose en
operatie wordt ingezet. Het eerste middel [2 gr. Thiopental] is een barbituraat, dat
intraveneus [i.v.] wordt ingespoten, hiermee ontstaat een diepe narcose. Het tweede
middel is een Rocuronium [=curare] [met een hoge dosis!], een spierverslapper en
wordt eveneens e.v. ingespoten; De patiënt overlijdt hierna snel.’
‘Ik [de arts] wachtte op het moment van het sterven om te zien wat er gebeuren zou.
[Red. opmerking: deze arts is helderziend!] Er gebeurde echter totaal iets anders,
dan ik verwachtte. In plaats van het stille loslaten van het etherlichaam, zoals hij
beschreef, zwol het etherlichaam op. Met een grote heftigheid zwol het op en
EXPLODEERDE in talloze snippers. De kamer was gevuld met glansgevende
snippers. Dit duurde maar heel kort, dan loste alles op en verdween. De kamer werd
weer schemerig als voorheen; de echtgenoot van de vrouw leek er niets van gemerkt
te hebben.’
‘Daar zat ik, met de spuit nog in de hand. Ik was ten diepste geschokt. Op slag
werden mij verschillende dingen zeer duidelijk waar de onwaarheid zit. Het gaat niet
slechts om het te vroege sterven, ook niet om het geheel te doorleven van het
ziekteproces, maar het gaat veel, veel dieper, veel verder’.
‘Je denkt iemand bij te staan, barmhartig te zijn, iemand te helpen die zijn lijden aan
het ziekteproces niet meer kan verdragen. En na afloop is ieder tevreden. In
werkelijkheid gebeurt er totaal iets anders. Je doet iets dat uiterlijk bezien humaan en
behulpzaam lijkt. Maar wat gebeurt er echt? Degene die zo sterft wordt zonder
herinnering, zonder levenspanorama na de dood en zonder geestelijk licht in de
kosmos geschoten, omdat zijn etherlichaam explodeert.’ [Red. het etherlichaam is

het geestelijke lichaam van het wezen, dat nooit kan sterven!]
Een ingrijpende ontmoeting
‘Maar er gebeurde nog veel meer. Omdat ik zo geschrokken was – zo vertelde de
arts dit – maakte ik wellicht iets los van mijn lichaam en kon ik daardoor meer
waarnemen. Plots werd ik een engelgestalte gewaar. Hij stond links naast de dode
vrouw. Een grote en ernstige gestalte, angstaanjagend machtig. Ik voelde hoe zijn
kracht en macht ver boven de menselijke kracht stond. Het werd mij duidelijk dat hij
gewacht had op het moment dat ik hem zou opmerken. Hij sprak echter niet en keek
ernstig naar mij. Het drong nu ook tot mij door dat ik zijn werk doorkruist had. Hij trad
op mij toe en wees naar mij. En hij schreef in mij. Ik voelde hoe hij in mijn botten
schreef. Hij keek naar mij, prentte iets in mijn botten en verdween daarna.’

‘Op dat moment had ik nog niets begrepen van wat hij in mijn botten geschreven
had. Maar ik voelde me op een bepaalde manier al wat opgelucht, dat hij dit deed. Ik
voelde letterlijk tot in mijn botten, dat ik eens de kans zou krijgen hier iets weer goed
te maken. De draden waren al gesponnen, hij zou ons in de toekomst weer samen
brengen!’

Noodzakelijke bewustzijnsontwikkeling
‘Ik ben ervan overtuigd dat het exploderen van het etherlichaam rechtstreeks te
maken heeft et de genoemde medicijnen! ‘De maatschappij ontwikkelt een
procedure, een systeem. Er is een precies vastgelegde procedure, die goed in elkaar
zit en ook wettelijk is toegestaan. Het is zowel effectief betrouwbaar en elegant als
ook intelligent, verstandig en clean. Welk zintuig kan daar eigenlijk iets op tegen
hebben?’
‘Maar in het verborgene, in het onzichtbare, gebeurt er iets totaal anders. De mensen
die aan dit gebeuren blootgesteld zijn, worden uit hun karmische spoor gestoten,
raken het spoor bijster in de geestelijke wereld na de dood.’
‘Het Arimanische [red. satan] is des te werkzamer omdat de procedure dwingend
voorschrijft dat precies die middelen toegepast moeten worden die het exploderen
van het etherlichaam [red. let wel: ziel!] veroorzaken. Maar juist het materialistische
wereldbeeld zal dit niet opmerken. Wat je ook kan zien is dat het systeem een
zelfstandigheid ontwikkelt en uitdijt’.
‘Ik ben ervan overtuigd dat meer landen het voorbeeld van Nederland gaan volgen
[red. geschreven in 2014] en de euthanasie legaliseren’. Het enige dat kan helpen is
bewustzijnsontwikkeling.’
‘In de daarop volgende jaren begreep ik gaandeweg meer wat de engel in mijn
botten had geschreven. Één van de dingen is de opdracht om deze gebeurtenis te
benoemen. Het uit te spreken op plaatsen waar de kans bestaat dat het begrepen
wordt en dat daarmee de gebeurtenis niet zonder zin blijft’
‘Het grootste deel van mijn werk heeft te maken met de auscultatie van het hart naar
het systeem van Kasper Appenzeller.’ [red. de stem van het hart!] dr. Zoltán
Schermann, arts

[Notie: hierbij nog de opmerking, dat er een groot verschil bestaat tussen het
astrale lichaam en het etherlichaam.- In de geschriften van Jakob Lorber is
hierover veel te lezen.]
===============================================================

Eindfase van de eindtijd
door Rudy Vercauteren

Onze kleine lezersgroep van Lorbervrienden had met de laatste jaarwisseling
gemengde gevoelens omtrent de gelukswensen die we naar kennissen en familie
rondstuurden. Aangespoord door Hierboven werd een (A.N.) van ons geleid naar de
hoofdstukken 86 een 87 in de Huishouding van God, deel 3. Hierin staat dat Henoch
tegen Satan voorspelde dat deze laatste zou verbannen worden over zes maal de
leeftijd van Adam op de dag van deze voorspelling, waarbij de uitgever Adam’s
leeftijd er tussen haakjes en in cursief lettertype met negenhonderddertig jaar bij
schreef.
Het getal 930 is nochtans niet echt juist omdat Adam toen nog leefde en pas een
aantal jaren nadien overleed op de leeftijd van 930 jaar.
De verbanning van Satan houdt in dat deze gebeurtenis het einde is van het huidige
tijdperk en dat het begin van de nieuwe tijd (het “duizendjarige” rijk) aankondigt in
overeenstemming met wat Jezus aan Zijn leerlingen beloofde dat Hij zal terugkomen
“over 1000 en nog eens bijna 1000 jaren”. (Predikingen van De Heer, Inleiding, laatste
alinea).
Hiermee bedoelde Hij een volgende ontwikkelingsfase van Zijn Heilsplan. De
voorspelling van Henoch over Satan’s verbanning heeft plaats op de dag van 6 x de
toenmalige leeftijd van Adam gerekend vanaf zijn uitspraak, die hem in de mond
gelegd werd door de Heer.
Wanneer we voorlopig het jaartal 930 nemen voor Adam’s leeftijd toen – wat verder
in deze tekst herzien wordt want Adam was toen in feite nog iets jonger – dan vielen
me in de volgende 2 rekensommen het volgde op:
930
x6
5580
-2027
3553
-3751
- 202
- 130
- 332
930
x7
6510
-2027
4483
-4151
332

toenmalige leeftijd van Adam (nog te herzien)

(2020 + 7, Jezus kwam tijdens de volkstelling van 7 jaren eerder ter wereld)
begin van de Joodse jaartelling
Adam’s leeftijd bij de geboorte van Seth in plaats van de vermoorde Abel

toenmalige leeftijd van Adam (nog te herzien)

(2020 + 7, Jezus kwam tijdens de volkstelling van 7 jaren eerder ter wereld)
het jaar dat Adam geschapen werd (zie Swedenborg)

De geboorte van Seth (Huishouding van God, deel 1, hoofdstuk 30, 10) was een
geschiedkundige mijlpaal in het Heilsplan van De Heer, zoals ook de plaatsing van
de eerste mens Adam op deze planeet 4151 jaar geleden en zoals de toekomstige
verbanning van Satan. Ook het ontstaan van de Joodse jaartelling is op

geschiedkundige feiten (zie de Tenach) gebaseerd en is eveneens een mijlpaal in de
heilsgeschiedenis.
De merkwaardige gelijkheid van de deze 2 verschillende rekensommen moet iets
heel bijzonders inhouden, want het Heilsplan van De Heer wordt gekenmerkt door de
hoogmogelijke Orde, die uiteraard mathematisch moet kunnen nagegaan worden,
evenwel wanneer en in welke mate Hij dit toelaat.
Door een van de bovenstaande rekensommen te vermenigvuldigen met -1, worden
ze gelijk aan mekaar en is het mogelijk om het voorlopige getal 930 juister te
berekenen. Nemen we voor het juister te bepalen getal 930 de letter ‘x’, dan kunnen
we in de volgende vergelijking deze waarde x berekenen als volgt:
6x – 2027 – 3751 – 130 = 4151 + 2027 - 7x
of

13x = 11966
zodat:
x = 919,6923
x was dus de leeftijd van Adam op de dag dat Henoch Satan’s verbanning
voorspelde.
Vermits hiermee niet alleen het einde van dit tijdperk of de huidige eindtijd bedoeld
werd, maar waarmee ook het begin van een nieuwe en betere tijd wordt
aangekondigd en die bijna 2000 jaar na de belofte van de wederkomst van Jezus
Christus zal plaatshebben, kunnen we het jaartal 2027 met hoogstens 6 jaren
vermeerderen, want Jezus was 33 jaar oud toen Hij van Zijn leerlingen afscheid nam.
Vervangen we dus het getal 2027 met 2033 dan bekomen we een x-waarde van
920,6.

Besluit:
Deze berekening toont aan dat de voorspelling van Henoch over Satan’s verbanning
plaatshad ongeveer 10 jaren (tussen 10,3 en 9,4 jaren) vóór Adam’s overlijden, die
930 jaar oud werd. Dit lijkt op zich slechts een hersenoefening te zijn, maar dit
betekent wel dat we nu in de laatst mogelijke 6 jaren van de eindtijd zitten,
althans volgens mijn verifieerbare berekeningen.
===============================================================

Een moderne missionaris in Tanzania, Oost-Afrika

Patrick Ilegems
Al het leven is gebaseerd op LIEFDE en VRIJE WIL dit is het grootste geschenk dat
God ons gegeven heeft en kijk wat wij als mensheid ervan gemaakt hebben.
LIEFDE het hoogste goed, aan de mens gegeven. LIEFDE is: wat leven doet, van
ontroering beven. LIEFDE is alles. LIEFDE is God, maakt van armen: rijken.. Zonder
LIEFDE, wat was het lot? Het zou op niets gelijken. Geest van LIEFDE, leid ons
voort. Doordring ons van uw wezen, dan wachten wij ook ongestoord het einde
zonder vrezen. En zij het leven kort of lang, Gods liefde maakt geen sterven bang.
Als mijn kind-zoon later vraagt om naar de paracommando’s te gaan, wat zal ik hem
dan vertellen, antwoorden ? Wel zoon ! Het heeft mij en uw moeder veel tijd,
energie,geduld en liefde gekost om u groot te brengen tussen de armen hier in
Afrika-Tanzania op een respectvolle en liefdevolle mannier.
Nu zou ik u moeten laten gaan om u te laten afbreken en te laten vernederen door de
wereld door onaangename karakters en mensen die geen liefde hebben voor hun
zelve en hun mede broeders. Wees sterk en deemoedig en dien uw naaste arme
broeders en zusters zoals je geleerd hebt van uw vader en moeder. Jouw papa zal
jou alles wel vertellen van het paracommando leven.
Het leven is geen kompetitie, het leven is LIEFDE delen ! Al weet ik dat ik door dit
schrijven door velen gekruisigd zal worden, maar weet dat ik al gekruisigd ben
geweest, zowel tijdens mijn militaire carrière als in het burgerleven. Er zijn mensen
die mij haten, maar ik weet dat ze eerst Jezus hebben gehaat. Ik zend iedereen mijn
liefdevolle zegens en wens het beste voor iedereen.

Al had ik besloten om op mijn 12é levensjaar katholiek priester te worden en had mij
bijna laten inlijven bij de broeders in Averbode [België], toch ben ik naar de
tuinbouwschool gegaan om daar een stiel te leren. Op mijn 13e levensjaar ging ik
dus naar de tuinbouwschool om daar een stiel te leren. Para-Commando –
Nadat ik op jonge leeftijd (34) jaar op vervroegde rustperiode of pensioen ben
gezet geweest door de reden van PTSS of post traumatisch stress syndroom
Voordat ik de keuze had genomen om naar de tuinbouwschool te gaan; had ik er
eerst voor gekozen om rooms katholiek priester te worden want daar had ik zowel
met mijn pastoor over gepraat alsook met mijn moeder.
Na mijn terugkomst van de Somalische burger oorlog op 28 december in 1993 of
beter uitgedrukt in de politieke macht hebbende en religieuze onrustheden werd ik
geconfronteerd met mijn eigen geestelijke onrustig heden.
Na een warm onthaal te hebben ontvangen van familie leden en vrienden in de
militaire kazerne te Kasterlee-Tielen van het 3é bataljon parachutisten tegen de late
uren reden mijn toenmalige levensgezellin naar de woning waar we leefden
Ik heb mij herinnerd wie ik ben, ik heb mij terug herenigd met God het leven zelf.
Andere ervaringen heb ik nog mogen ontvangen zoals Kigali de genocide die heeft
plaats gevonden in Rwanda in 1994 alsook ervaringen buiten het leger.
Een soldaat die zegt dat hij nooit angsten heeft doorstaan tijdens vuurgevechten in
een oorlog is een groot leugennaar. Een soldaat die zegt dat hij ervan genoten heeft
om mensen neer te schieten is een psychopaat van het grootste kaliber en behoord
in een instelling waar men deze mensen liefde geeft en probeert tot God te brengen,
alhoewel dat deze persoon moeilijk te bekeren zal zijn !
Een soldaat die beweerd dat hij teruggekomen is als dezelfde persoon van het
oorlogsfront , is een poppenkast op zichzelve.
Ieder soldaat komt verwarend terug en vraagt zich af ! WAAROM !!!! Ook ik heb
moeten herontdekken dat ik God moet lief hebben, mijn naaste als mijzelve.
Door al deze ervaringen en andere; kan ik en zal ik de mensheid helpen, diegenen
die het aanvaarden willen: om hen te helpen herinneren wie zij zijn.
Ik kan hun mijn waarheid vertellen over het leven. Doordat ik door het donker ben
gegaan en heb geleefd en mijzelf het licht heb eigengemaakt , weet ik wat het is om
in het donkere te leven en weet hoe de mens terug naar het licht te brengen.
Dit is een totale wedergeboorte wat mij is overkomen en dat wij mensen op deze
aarde ons allen eigen moeten maken.
Dit heb ik geschreven voor mijn aardse broers en zusters en mijn ouders die mij heel
dierbaar zijn in mijn leven; waarvan ik onvoorwaardelijk veel van hou. Alsook voor
diegene die mij als vriend zijn, die mij aanvaarden zoals ik ben, met en zonder mijn
fouten en menselijke zwakheden. Zij zijn deel van mijn leven en zijn mijn leven zelf.
Als een lichtwerker zal ik hen verlichten met het licht dat ik mij al heb eigen gemaakt
en zal hen leiden naar het gouden Goddelijke licht dat er altijd geweest is.

Ik dank God voor deze inspiratie van dit schrijven. Ik dank God voor al hetgeen wat ik
al heb mogen ontvangen in dit leven en nog ontvangen zal, en weet je! Ik heb alles al
ontvangen; ik ben Goddelijk zoals ieder ander mens Goddelijk is; men moet het zich
alleen maar herinneren.
Dat is het enige wat wij hier op aarde komen doen; zich herinneren van zijn
Goddelijke bron en zich recreëren van nieuwe gedachten; elke seconde, elke minuut,
elk uur, elke dag, zijn gehele leven tot hij zijn menselijke lichaam verlaat en een
nieuwe reis tegemoet gaat. Sterven is steeds een nieuw begin. Vrede zij met jullie
allen
Patrick Ilegems
Aansluitend dit gedicht:

Zo Eenzaam
Ik zit hier zo eenzaam
Ik voel me eenzaam en verlaten
Ik zit hier alleen, maar samen met mijn nieuwe vriendjes, de maan en de sterren.
Zij houden mij gezelschap op deze eenzame wacht.
Op deze eenzame nacht, dat terwijl de nachtelijke geluiden je vertrouwd om de oren
klinken; maar na elk geluid dat je hoort spitsen je oren zich.
Want bij elke onachtzaamheid ben je verloren.
Dan val je in een duister gat; waar pietje de dood je staat op te wachten met zijn
trouwe zeis en zijn dikke boek.
Het boek waar je naam daar eeuwig en altijd komt in te staan.
27 oktober 1993
Somalia-Kismayo
Gert Huygens
PS: we danken Patrick voor zijn openheid. Dit was een verhaal van een
serieuze Lorber-lezer, een verhaal uit het leven gegrepen – Het gedicht ontving
hij van zijn vriend, zeg wel….ook toevallig - bijna mijn naamgenoot!!!
Zoals ik van Patrick hoorde: zijn vrouw heeft een eenvoudige [natuur] apotheek
in de hoge bergen, om de arme mensen, op 1.800 meter boven de zeespiegel,
te helpen en hen van medicijnen te voorzien.
Ondertussen volgt Patrick een vliegtuigtraining om als missionaris de mensen
op de lange afstanden te bezoeken. Succes met je pilotenopleiding en met veel
respect en Jezus ' zegen!
===============================================================

Positief rapport over jarenlang verzwegen
wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie
De Australische Natioal Health en Medical Research Council [NHMRC] heeft het
publiek misleid met een negatief rapport over homeopathie uit 2015. De positieve
resultaten uit een eerdere versie van het rapport zijn bewust verzwegen. Uit die
oorspronkelijke versie van 2012 blijkt nu dat er juist aanwijzingen zijn voor de
werkzaamheid van homeopathie bij een aantal aandoeningen.
Professor Anne Kelso geeft toe, dat het rapport bij nader inzien juist niet aangetoond
heeft, dat er geen bewijs zou zijn voor homeopathie. In Augustus 2019 gaf de
NHMRC het eerste rapport vrij, na jaren van vasthoudend lobbywerk op grond van de
wet op de openbaarheid van bestuur en met hulp van de Australische ombudsman.
De resultaten in de ruwe, ongecontroleerde versie van dit eerste rapport blijken juist
positief: er zijn aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie bij o.a.
complicaties na operatie en bijwerkingen van kankerbehandelingen.
===============================================================

Alle schatten van de hemel
Toen Jezus ongeveer 31 jaar oud was, zei Hij het volgende over de mensheid in
een wat verdere toekomst via de "schrijver van God’, Jakob Lorber (18001864):
"Een verdrukking zal onder de mensen komen zoals er nooit een op Aarde
was! Maar vanaf nu [25 n. Chr.] tot die tijd zullen ze duizend en niet meer dan
duizend jaar doorbrengen! Vanaf die tijd zal de Aarde weer een paradijs
worden, en Ik Zelf zal dan Mijn kinderen altijd weer op het juiste pad leiden".
(Het Grote Evangelie van Johannes]

Wat sprak Jezus over Jakob Lorber?:
….behalve wat zij [de kinderen van de wereld] uitgevonden hebben en wat van grote
winst hen dat kan opleveren! Dat zijn de kinderen van de wereld, die op sommigen
manieren vaak slimmer zijn dan de kinderen van het licht!
Maar [...] Ik geef mijn oprechte kinderen van het hart evenwel geheel andere dingen,
waarvan de slimme kinderen van de wereld nooit iets in hun verdorven bewustzijn
iets zullen krijgen van enige betekenis!
- Zie ! Mijn dienaar [Jakob Lorber] is waarlijk arm voor Mij; want hij kon heel rijk
geweest zijn, omdat hij als muziekkunstenaar ook door Mijn genade de beste
vaardigheden heeft door Mijn gratie. Maar hij sloeg aanstellingen en zeer voordelige

aanzoeken van de hand, en dat alles uit grote liefde voor Mij. En hij heeft twee
vergulde geldstukken, en stelt zich tevreden met veertig kruisermunten en hij
verdeelde een gulden zestig kruisermunten onder de armen. [opmerking: 100
kruisermunten was destijds 1 gulden!]
Maar daarom heb Ik ook alle schatten van de hemel voor hem opengesteld. Elke nog
zo ver verwijderde ster, is hem even bekend als deze Aarde. Hij kan naar hartenlust
met de ogen van zijn geest elke ster aanschouwen en bewonderen; Maar hij houdt
zich daarmee zo weinig bezig omdat Ik voor hem alles in alles ben! En zie, dat is de
enige juiste weg naar Mijn hart!
De rijke jongeling in het evangelie hield er van om van kinds af aan zich aan de wet
te houden en hij zou daarom ook het eeuwige leven moeten hebben. Maar het leek
hem alsof hij er nog geen had. Hij kwam daarom naar Mij toe en vroeg wat hij moest
doen om het eeuwige leven te bereiken.
En Ik zei: "onderhoud de geboden!" Maar hij verzekerde dit vanaf zijn kindertijd te
hebben gedaan! Toen zei ik: 'Als je meer wilt, verkoop dan je goederen, en verdeel
de opbrengst onder de armen, kom dan terug en volg Mij, en de schatten van de
hemel zullen tot je beschikking staan!' – Kijk, dit zeg Ik nu echter tegen iedereen:
'Wie veel van Mij hebben wil, die moet ook veel aan Mij opofferen - maar wie alles wil
hebben, namelijk mezelf, moet ook alles aan mij opofferen zodat we één
worden.'…………Maar jij [Jakob Lorber] hebt me al veel opgeofferd en je zou daarom
veel moeten krijgen!
===============================================================

Klinisch dode man zag
vrouw bidden…
‘Een vriend vertelde mij het volgende verhaal over een bijna doodervaring. Er had
een zeer ernstig auto-ongeluk plaatsgevonden op een grote snelweg. Een slachtoffer
liep bij dit ongeluk meervoudige botbreuken en ernstige inwendige verwondingen op
aan belangrijke organen. Hij raakte in een toestand waarin hij klinisch dood was en
voelde hoe zijn bewustzijn uit zijn lichaam opsteeg en de hele situatie rond het
ongeluk kon overzien. Hij zag hoe het verkeer achter de plaats van het ongeluk
volledig tot stilstand was gekomen, terwijl er ambulances met knipperlichten en
sirenes langs snelden.
Een vrouw die in haar auto in die file stond, kon niets van het ongeluk zien, maar ze
vermoedde dat het een behoorlijk ernstig ongeval moest zijn en begon daarom te
bidden. Het bewustzijn van de man die klinisch dood was, werd onmiddellijk

naar haar gebedsoefening toegetrokken. Hij merkte dat het hem kracht gaf.
Uiteindelijk konden ze hem bij de eerste hulp reanimeren en kwam hij weer in zijn
lichaam. Zodra dit gebeurde, voelde hij onvoorstelbaar veel pijn. Na maanden
behandeling in het ziekenhuis en revalidatie, kon hij eindelijk naar huis.
Kort daarna ging hij uit dankbaarheid voor zijn terugkeer naar het leven bij de vrouw
op bezoek om haar te bedanken voor haar gebeden. Ze was zeer verbaasd, want ze
kon zich niet herinneren dat ze iets speciaals had gedaan. Bovendien vroeg ze zich
af hoe hij wist dat zij voor hem gebeden had. En hoe had hij haar kunnen vinden?
Hij vertelde toen dat hij, terwijl hij boven de plaats van het ongeluk zweefde, veel
liefde en positieve kracht kreeg door haar gebed. Hij was zo dankbaar voor haar
mededogen dat hij zich toen had verplaatst naar haar auto, om het nummerbord te
kunnen lezen en onthouden, zodat hij haar later zou kunnen bedanken.
Dit verhaal vormt een goede illustratie; het vertelt ons, als wij iemand oprecht willen
helpen, die gestorven is, dat we heel veel kunnen doen. Iedere gedachte of
geestelijke beoefening die we aan een gestorvene wijden, kan zijn bewustzijn
beïnvloeden.’….
===============================================================

Het spoedig naderende gericht vóór 2030!
‘Wat deze beide engelen van God en wat Ik als de Heer en God Zelf over de
toekomstige wederkomst van Christus heb voorspeld, is nu tot rijping gekomen en
zal spoedig plaatsvinden; want de voorbereidingen zijn nu al bijna in gang gezet.
De harten van de mensen zien er nu uit zoals deze tijden met hun
huiveringwekkende verschijnselen. Ze zijn vol heerszucht, gierigheid, nijd,
vraatzucht, zwelgerij en hoererij, vol ruzie, twist, lasterzucht, vol roof, oorlog, moord
en allerlei soorten pest. De onvrede en de liefdeloosheid en volkomen
onbarmhartigheid hebben zich meester van hen gemaakt, en daardoor is er nu ook
zo’n ellende over de Aarde gekomen als deze Aarde nog nooit meegemaakt,
gevoeld en geproefd heeft. Het is daarom nodig dat er spoedig een eind aan deze
ellendige tijd gemaakt wordt, omdat anders degenen die tot nu toe tot de
uitverkorenen gerekend werden, schipbreuk zouden lijden.
Maar voordat Ik als de Heer en Schepper van al het even terug kan komen,
moet de aardbodem heel goed van alle onkruid gezuiverd worden en deze
reiniging gebeurd zojuist op alle punten van de Aarde. – Wie nu welbewust ziek
van ziel is en niet probeert zijn ziel gezond te maken, die zal niet veel tijd meer
hebben voordat hij te gronde zal gaan!
De tijd van de zuivering zal op z’n kortst vier weken duren; want er zullen dan uren
voorkomen waarin meer zal gebeuren dan vroeger in een eeuw. –

Een langere termijn is gesteld op vier maanden; want er zullen dan dagen zijn
waarvan er één meer zal betekenen dan vroeger een hele eeuw. –
Nog een andere termijn is gesteld op vier kwartalen; want er zal dan in een week
meer gebeuren dan in de oertijd in een hele eeuw. –
Nog een verdere termijn is gesteld op vier jaar en nog een klein beetje tijd erbij; want
er zullen dan maanden komen waarin meer zal gebeuren dan in de oertijd in zeven
eeuwen!
Deze tijd is nu als een morgenrood voor die dag die komen zal tot heil van de
rechtvaardigen en voor allen die zachtmoedig en goed van hart zijn en hun broeders
en zusters in Mijn naam liefhebben; maar deze dag zal ook komen als een dief voor
allen die Mij niet achten en een hard en trots hart hebben en zichzelf als beter en
eerbaarder beschouwen dan hun broeders waarin en waarom dan ook.’ [Hemelse
Geschenken, deel 3, blz. 361:8-11]

===============================================================
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 Dronk Jezus witte of rode wijn [een vervolg en afsluiting!]
 Bestaat reïncarnatie?
===============================================================
Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:

JLBI Gerard
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Banknummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEF1NEV
================================================================
Stand Bank-Credit……
Vertalingkosten: Relana v. d. V.
Bankkosten
Stand Bankcredit op de 15e mei 2020

www.zelfbeschouwing.info
www.selbstbetrachtung.info

op 15 juni
op 15 juli
op 30 juni

2020
2020
2020

+ 217,25 €
- 50,00 €
5,75 €
+ 162,00 €

E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com

