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Livets filosofi Jens Kristian Frederiksen Hent PDF Forlaget skriver: Om bogens tekster - er let læselige ???
Det er slet ikke formålet.

Skal derimod opleves - for frigivelse - af sin virkelighed. Beskrivende den virkeligheds verden, de fleste ikke
vil have med at gøre /vedgå eksistensen af. Selv om du /alle er fungerende herudfra, hver eneste dag.

Hver enkelt tekst, er beregnet til at give dig forståelse og indsigt, i anderledes visende virkelighed.
Fremkommende, igennem hjertets uendelig store indsigt, i menneske livets virkeligheds verden.

Teksterne vil herunder, efterhånden bringe afklaring /brugs forståelse /indsigt, til livets virkelighed
/erkendelse, af det fysiskes meget store fortrin, af utilsigtede /opståen /afprøvning.

Herigennem vedgående egen iboende virkeligheds verdens storhed.

Det er derfor jeg her i, er viderebringende, disse mine livs filosofier. Modtaget /direkte brugs vejledning, for
mit menneske livet, på jor. Her i medtagende dem, der var meget enkelt at finde, fra mine gemmers indehold,

af al' min livs virke. Båndet og med kuglepenne bevidst nedskrevet.

Bogens tekster indeholdende 318 modtaget dele. Bestående af 575 vers /filosofi /sandheder /betragtninger.
Den første medtaget er modtaget /hentet /nedskrevet, fra Maj 1974.

Hertil medtaget, ungt menneskes - 5 stk. filosof betragtninger.

Min direkte 1. x redigering /opsætning, opgav jeg at lade trykke, men har gjort tilgængeligt, på min
hjemmeside - som .PDF bog. Således, fordi den er direkte formet /opsat således, at den meget dybere

betydning, er fremkomme /fremstående, i dit hjertes visdoms indre.
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