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Denne bog er den fjerde jeg har skrevet om Jellinge Kompleksets den ikke fysiske virkeligheds skabelses

proces.

Denne bog er fremkommende med de dele der blev udeladt, i de tre forrige udgivelse - herom.

Her er jeg frigivende noget om væsentligste virkeligheder som krystalbyen også var frigivende, til mennesket
på jor.

Skabte interesse for mig herom, igennem den utilsigtet frigørelse, af det i mange århundrede lukkede, i Kongs
byen Jelling. Skeende på et af mine kurser, foråret 1997.

Processen i Jellinge Komplekset, har 4 markante faser.
Forår 1997 - Kongs byens kraft fristilles.

Forår 2006 - Tændes kompleksets oprindelig krafts formåen.
Forårsjævndøgn 2011. Gorm - Thyra - Harald, ønskede af mig, at blive fristillet herfra - Efter at have udført
dette, ønskede de at skibssætningen /Noahs Ark der var blevet fortøjet. Ønskede at jeg skulle losse tingene

ind på kajen og herfra direkte fordeles, i hele Danavang /Danmark.
Skibet havde jo været fragtende sin indhold, i ca. 1.050 år.

Forårsjævndøgn 2013 -

Den 1. & 2. & 4. beskrevet, kan direkte fysisk konstateres.
Den 3. er den med største konsekvenser i Norden og for EU. Denne del skal man være ånds kommunikerende

for at kunne erkende dets helt konkrete virkeligheds forvandling.
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