
Jellinge komplekset, liv-historie, opståen &
afslutning, forår - jævndøgn - 2011

Hent bøger PDF

Jens Kristian Frederiksen

Jellinge komplekset, liv-historie, opståen & afslutning, forår - jævndøgn - 2011 Jens Kristian Frederiksen
Hent PDF Forlaget skriver: Med bogen tager JKF os med på en tur ind i Jellinge Kompleksets - helt unikke

og ukendte virkelighedsverden.

Afslører en helt anden virkelighed og forståelse af de tre måske mest betydende mennesker i Danmarks nyere
historie. Deres virkemåde og store betydning for Danmarks udvikling til dato.

At Jellinge har stor betydning ved vist alle danskere efterhånden. Mange af os har været der, og er fascineret
af stedets storhed og historie.

Lige netop i disse år, er man ved at revidere historien om Jellinge Komplekset, da man ved, at det man havde
troet /tilskrevet stedet ikke holder stik. Derfor er det ekstra interessant at læse JKF bog, da den giver sit helt

eget bidrag til debatten, og en meget anderledes forklaring på stedes opståen og virkeligheds verdens
funktion.

Fritstilling heraf, skete ved forårs jævndøgn 2011, direkte påbudt, af stedets overordnede energi. Pålagt udført
af JKF, medtagende 17 kursister formående for fritstilling af Jellinge Komplekset samlede og forankret
bevidstheds energi. Ikke mindst fristillende Gorm, Thyra og Haralds sammenkobling af Asatroen med

Kristendommen.
Læseren får et meget indgående indblik i en mental parallel bevidsthedsverden, der udfolder sig både

dengang, og så sandelig også lige nu.

Bogen giver en helt unik storheds erkendelse, læst med "hjertets" energi. For den almindelig læser er denne
bog meget tankevækkende og indsigts skabende, om den virkelighed der også er tilgængelig i dine hverdags

oplevelser.

Bogens tekst fremstår i små sekvenser og er grupperet herefter. Som sådan skrevet ud fra det modtagendes
helt eget "logiske" forløb. Kan nogen steder godt opleves som gentagende sig selv, men det fremførte svar, en

anden indsigt ved opmærksom læsning.
Foråret 1997 begynder jeg direkte, konkret at modtage viden om dette vor fortids virkelighed - Jellinge.
Efterhånden går det op for mig at det er noget meget stort, jeg er formidlende for. Erkende energiens magt

igennem at Jelling bys herefter meget markante begyndende forvandlings proces.

Bogens tekst fremfører Jellinge Kompleksets energiers skabende krafts formning. Og 2. del beretter om
processen ved Kompleksets funktions mæsige ophør og storheds tiltræknings krafts ophør.
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