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16.    Týr  Fenrir Drómi Læðingur Gleipnir 
 

Tveggja bága njörva nipt er líklega kenning á Hel: 
Tveggi er Óðinn, bági er andstæðingur (við ragnarök við úlf að vegast)  

Tveggja bági þýðir þá andstæðingur Óðins Fenrisúlfur 
njörva er náinn nákominn, nipt systir (Fenrir er bróðir Heljar) 

náinn ættingi andstæðing Óðins, systir Fenrisúlfs, Hel. 
Svona er nú hægt að yrkja stutt nafn, Hel, til algjörra vandræða, 

er maður er nógu klár í kenningum 
 

  
 

 * getum við greint á milli þess sem er í alvöru leið til uppljómunar 
og þess sem er notað í alls konar kerfi  

til þess að fegra þau fyrir okkur? 

* getum við greint hvað er níð til að gera lítið úr okkar forna sið? 
* er vit í að rífast um svona óendanleg túlkunaratriði? 

 * getum við menn gefið öllum heiminum okkar  

smjörþefinn af Týs alhelgu guðlegu lögum 
með því að nýsa niður iðula saman í hópi? 

 * hver er munur á notkun Rómverja á Mars  
og hugmyndum Etrúska um Mars? 

Mars Týr Mangal Ares er samsvörun í dagsnafni reikistjörnu mannsheila  
en mangal er notað sem heillaósk eða heillatákn 

 * er guðsins hönd af bitin aðeins táknmál? 
hvað er fórn, ef við tölum á huglægu táknmáli? 

* hvað er Fenrisúlfur?  

er hvolpurinn í Ásgarði uppsafnað manngert vandamál  
sem við sjáum ekki fyrr en í óefni er komið? 

 * Drómi og Læðingur eru einskis nýtir, enda aulagangur, 

hvað skyldi þá þessi fíngerði Gleipnir vera? 
* gúgglið Meissnes áhrifin og Maharishi áhrifin  

og reynið að skilja þau fyrirbæri í alvöru 
 * vitum við að þjóðarvitundin (há eða lág)  

stjórnar því hvernig þeir stjórna þessir stjórnendur sem við kjósum 
 (eftir kosningaloforðum eða sannfærandi framkomu)? 

* vitum við þá líka, að hver þjóð fær þá stjórnendur sem hún á skilda? 

að þjóð á háu vitundarstigi fær aðeins vitra stjórnendur? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-16-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-Fenrir/dp/9935409570/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385991987&sr=8-1&keywords=odsmal+16
http://www.youtube.com/watch?v=ZAE753Cd7SY&index=17&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


 * skiljum við hvað er að stjórna útfrá sviði hinna guðlegu tívatúna 

þar sem náttúrulögmálin hafa aðsetur? 
* getum við borið nafnið „maður“ ef við sjáum ekki mun rétts og rangs?  

* vitið þið  
að við þurfum að nota rökhugsun og yfirvegun til ákvarðanatöku  

ekki árásar- né flóttaviðbrögð  

 * vitið þið að amygdala í heilanum samsvarar Tý, er Týr (mangal),  
sem sér um tilfinningalega tjáningu 

samkvæmt því sem dr.Tony Nader læknir segir í bók sinni  

Human Physiology Expression of Ved and Vedic Literature 
en þekkingin hér kemur frá maharishi mahesh yogi, eðlisfræðingi 

 

 


