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magtens forankring Jens Kristian Frederiksen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog bør du nok erhverve:
samtidig med andre af mine bøger. Den er skrevet for at kunne gør læsningen og forståelsen af mig og mine

skrevne tekster, mere enkelt at forstå, ud fra tekstens egen virkelighed.
I denne bog har jeg samlet ´alt´ det jeg ellers skulle /har være brugende plads, i min fremførte.

Heri begrunder jeg hvorfor jeg ikke kan og endnu mindre vil være brugende /direkte forholdende mig til den
korrekt Dansk ordbogs bogstavering og ikke mindst, formet sprog. Heller ikke at tilstræber den grammatisk

korrekt tegnsætnings brug. Mit brug af sproget, er altid direkte auditiv samt innovativ, i sin helheds
formende.

Jeg giver her i eksempler på min ords virkeligheds betydning, og hvor for min bogstavering ikke kan være
anderledes - hvis tekstens energiers virkelighed, skal kunne komme igennem.

Jeg er udredende mig om, hvorfor vor nutids ´fjernsyns´ formet og totalt afstumpet, samt direkte intetkøn
/forfladigende sprog udvikling, ikke længere kan bruges til at informer korrekt med.

Jeg viser /fremfører noget om hvor for ´politikernes´ fremførende, af såkaldt fysisk fakta, som det eneste ´tro
/religion´ heller ikke kan være indeholdende den fulde sandhed. Vores Danske egenart og styrken heri,

trykkes helt bevidst ud her under, og dansken forsvinder helt, til at være et lille selvstændigt ´kommune´ i det
store EU.

En meget kort udgave af min fysisk og ånds CV, med billeder her fra, er der også blevet plads til.

ADVARSEL: Min fremførte er ikke skabt for hurtigløsning eller enkelt forstående. Ej heller som afslapning.
Det fremførtes brugs virkelighed og informations mængde, er for overvældende /og koncentreret.

Er i øvrigt heller ikke beregnet til at forstå med hjernen, med erkendes med hjertet /intuitionens klare
virkelighed og følelsens virkelighed brugsgørende opfattelse. Er direkte virkende ud fra den læsendes egen

virkeligheds verdens forvandling og forståelses proces.

Bogen er rigt illustreret med fotos og tegninger i både farver og sort/hvid.
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