
 
skræðan Sól og Nanna  fæst á amazon   hér 

 

skræðan lesin hér  
  

 

17.skræða    Sól og Nanna     

 
 * hvað er það sem hugurinn er alltaf að leita, og hvar er það að finna? 
 * hvað er hamingjan mikla hamin? 

 * hver er mikilvægasta gyðjan okkar í lífinu  
því hún er gyðja uppljómunar, sem er mikilvægast í lífinu? 

 * skiptir máli fyrir okkur, svona tilfinningalega séð,  

hvort við karlgerum eða kvengerum krafta? 
 * eru norrænir menn gyðjudýrðkendur  

(að karlkyns feðraveldis-professorum okkar undanskildum)? 

* hvað er Kvennakirkjan? 
* og hvers vegna er hún til komin?  

* hvað er kennt í HÍ sem knýr kvenguðfræðinga til að  
kúpla sér útúr gömlum hugmyndum Rómarveldisins  

og undan feðraveldis- okinu /-takinu  

 sem það hefur á þessari deild innan háskólans?   
 

 * er Nanna hans Baldurs, mánagyðjan, mörgum manninum kær?   

ef já, þá hví skyldi svo vera? 
 * sjáið þið samlíkinguna milli  

Pieta (María syrgir Jesú) og fyrri harms Friggjar? 
gúgglið Pietá (marmarastyttu Michelangelosar) 
skiljið táknmálstjáningu goðsagna/guðspjalla  

 
athugið að undirmeðvitund er sálfræðihugtak sem er óþarfi þegar við vitum að við 
erum allt og munum hver við erum, að við erum vitund og aðeins vitund er -- 
með því að nýsast niður kemur hin tæra sýn á okkur sjálf, svo það er óþarfi að eyða 
peningum og (viðtals-)tíma í að grafa upp leiðindaatvik og pæla í að þau hafi gert 
mann vitlausan því/þegar við erum/vorum svo blind á okkur eiginlegu sjálf 

enda er sál alls ekki í gjörðaflækjunni heldur alveg laus frá henni, óflækt í málið 
svolítill hugtakaruglingur þetta með sál og sálfræði og sáluhjálp; 

svo, þegar búið er að grufla í og finna sökudólg, þarf nauðsynlega að skilja hver 
skóp sér sína Skuld með sinni fyrri Urði, hver er sinnar gæfu smiður, hver og einn 
ber ábyrgð á örlögum sínum 

og ekki er hægt að kenna neinum öðrum um og fara í fýlu útí hann 
en fyrir bernsku sakir og þroskaleysis gat maður lítt ráðið við kringumstæðurnar 
þá er bara næsti kafli að komast yfir reiðina og vera ekki að ásaka einn eða neinn 
-- svara bara: hver valdi sér sína bernsku? hver bjó sína Skuld til? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-17-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-Baldurs/dp/9935409589/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385992077&sr=8-1&keywords=odsmal+17
http://www.youtube.com/watch?v=RMjtuDL2Qcg&index=18&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


hef ég ekki enn fundið Mími til að sjá samhengið? 
hver lítil ævi er smákafli á löngu löngu þróunarferli, sem maður sér eigi gerla í heild 
 

þekkingin í þessum skræðum á eftir að bjarga okkur útúr margri vitleysunni 

 
skilningur og ákvörðun, frjálsi yfirvegaði viljinn, tengist sólu, 

ákvörðun útfrá náttúrulegum viðbrögðum, er hins vegar það sem dýrin nota  
og við stundum allt of oft, því miður; 

allar lífverur taka ákvörðun skv. sinni náttúru 

við menn höfum háþróaðan framheila sem táknar að við skiljum 
eða getum skilið 

að skilja er að geta sundurgreint (aðskilið) þætti og myndað rökrétt samhengi 
við erum laus úr paradísar-girðingunni, og þarmeð berum við ábyrgð 
 

sól hefur samsvörun í heila okkar í þalamus,  
tungl í hypoþalamus, 

-- samkvæmt dr. Tony Nader lækni  
(sjá bók hans Human Physiology Expression of Ved and Vedic Literature)-- 

* telur þú að þessi uppgötvun, sem raunar maharishi stóð fyrir,  

skipti okkur (og læknisfræði) máli? 

 ég hitti maharishi fyrst árið 1962 
maharishi vill að menn skilji sína fornu siði  

og bað um að menn fyndu dýptina hver og einn í sínum eigin sið 
og læri um þetta á sínu eigin móðurmáli 

 

 


