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Medie, mediumitet, forståelse Jens Kristian Frederiksen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en
guldgruppe, for dem som arbejder med den indre verden. Den giver en forståelse for hvordan tingene fungerer
i al sin enkelhed. Den giver en forståelse for dit ansvarsområde og en dyb forståelse hvorfor det er nødvendig
med beskyttelse når vi arbejder med det alternative. Den giver også en indsigt i det som har været brugbart
før vores tid og derved en forståelse for vores egen tid "lige nu" så vi ruster os til at kunne hjælpe vores

medmennesker.
Jeg syntes alle foreninger som arbejder med spirituelt arbejde burde have den, som en vigtig del i bestyrelsen
og at når den enkelte går ind i den udviklings form, skal læse bogen for at få en indre forståelse for hvordan
energierne /åndsverden virker i deres foreningsarbejde og derved at blive rustet til at få en dybere forståelse af

deres arbejde og udvikling.
Den vil også være en god læsning for det almene menneske, så de ikke længere tror at det at arbejde med
ånds verdenen, ikke er legetøj, men noget den enkelte gør fordi der er et behov og at det er meget nemmere
ikke at være med i den båd. Langt de fleste tror det er lykken at være clairvoyant, men det kræver en konstant
foranderlighed og ansvarlighed, som langt de fleste ikke har lyst til at gennemføre. Det er så heldigt at det j o
kan lade sig gøre uden at være clairvoyant, så læs bogen inden du træffer dette valg, da der ikke er nogen

lykkelig bag udgang.
Så alle som læser denne bog, kan få udbytte af den, enten på den ene eller anden måde, fordi de kan se der
ligger en dybere indsigt i det at vide, hvad det hele er opstået af og at den foranderlighed som sker inden for

spirituel arbejde, hele tiden er i forandring, men funktionen er den samme og det er der en grund til.

Bogen er skrevet i kærlighed til menneskeheden og jeg håber og beder til at disse mennesker nu vil være
lydhør og tage imod nogle visesten, det er jo frit valg.
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