
skræðan Fjörgyn jörð móðir fæst á amazon   hér 

 
skræðan lesin hér  
  

 
 

19.  Fjörgyn jörð móðir         
árstíðir Svalinn Mundilfari 
 * gerum grein fyrir árstíðum og Mundilfara jarðar 

 * njótum ævafornra jóla (vetrarsólhvarfa), sumarsólstaða/-hvarfa  
og jafndægranna vor og haust 

 * hvað veldur sólarupprás? 

 * hví starfar mannsheilinn bezt þegar við snúum í austur? 
 * skiptir hönnun híbýla manna  máli í sambandi við áttir? 

 * hvað er húsaveiki?   
* hvað er húsaveikilaust í æðsta skilningi? 

 * fylgjumst alltaf með fullu tungli - þótt það sjáist ekki alltaf 
(sést ekki vel á sumrin á Íslandi, og ekki þegar er skýjað eða úrkoma) 

og nýju tungli (sem er í sömu átt og sól frá okkur séð,  

en sést ekki nema þegar það fer fyrir sól;   
hvað heitir sá myrkvi? er annars konar myrkvi?) 

og fylgjumst með flóði og fjöru -- ferlin hafa áhrif á okkur -- 
 * finnur líkaminn okkar eyktirnar? 

(góð regla er að gefa meltingunni frí um lágnættið, frá náttmálum að óttu) 
 

 * athugið að klukkan okkar er (2015) á UTC Co-ordinated Universal Time,  
áður/og enn kallað GMT Greenwich Mean Time, Greenwich Meridian 

og að við erum alltaf á sumartíma, amk enn 2014 (þá klukkan okkar nær Evróputíma) 
við hætt að hringla í klukkunni vor og haust 

enda daylight saving úrelt hugtak í rafmagsljósagnótt 
sól á hádegi (hæst á suðurhimni) er kl.13:00 á austanverðu Íslandi (nær núllbaug),  

kl.13:30 á vestanverðu Íslandi (ekki klukkan 12) 
einnig að miðnætti er auðvitað einum til hálfum öðrum tíma á eftir klukkunni 
og ekki er sætt af okkur að plata útlendinga sem eru að horfa á miðnætursól 

með því að benda þeim ekki á að klukkan 12 um kvöld er ekki miðnætti hér heldur 
í á núll-baug, t.d. í London 

  
en sko: þar eð allt þetta klukkumál er tilbúningur í kollinum okkar, 

og veröldin öll, þar með talin sólin, er okkar heilaspuni og tilbúningur  
notum við klukkuna einsog Íslendingar hafa hana, einsog þjóðarvitundir sér hana 

 

 * hvað er gott við það að vera í friði og ró úti í ósnortinni náttúrunni? 
gúgglið Schumann resonance, og 7,83Hz, 

skiljið áreiti örbylgna sem rugla tíðni líkamans og valda sjúkdómum  

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-19-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-Fj%C3%B6rgyn/dp/9935409600/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385992254&sr=8-1&keywords=odsmal+19
http://www.youtube.com/watch?v=qMMNN1GENi4&index=20&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


skiljið hvað er í samræmi við tíðni jarðar og jónahvolfið í lofthjúpi jarðar,  
sama og yin yang Kínverja til forna (jörð kvenkyns, lofthjúpur/hvolfið karlkyns) 

skiljið hve örbylgjur rugla eigintíðni og valda sjúkdómum og gera mein 
 

skiljið pineal gland í heilanum og nauðsyn dimmu þegar við hvílumst 
nauðsyn þess að vera ekki með örtíðnibylgjutól (svo sem farsíma og ráder)  

sem pineal nemur sem ljós, og þarmeð vinnur ekki sitt þarfa næturverk 
forðist þessi sí-áreiti  

til þess að jötnar (free radicals, sindurefni) leiki ekki lausum hala óáreittir í 
kroppnum okkar að næturþeli 

 

* skyldum við vera búin að glata innbyggðri tilfinningu okkar fyrir 

 ferlum jarðar vegna rafmagnsljósa og örbylgna?  
við sjáum ekki lengur himintunglin í þéttbyggð vegna gervisíbirtu 

* hvað er það að stríða gegn náttúrulögmálunum? 

stríðir dráp, sem er eyðilegging á þróunarbraut lífveru,  
gegn lögmálum náttúrunnar? 

hvað þýðir: grem eigi goð að þér? 
 * er græðgi mannanna að stríðala Fenri?  ef já, þá hver er samlíkingin? 

er slíkt andvaraleysi, skilningsleysi, áhugaleysi (leti)? 

* er Loki (sem mannkyn)  
að eyðileggja í ósvinnu sinni, og reyna svo að bæta fyrir brot sín? 

* er Sigyn vinur okkar þótt við séum kjánar sem taka afleiðingunum? 

(Sig víst sigur, -yn er líklega vin) 
 * getur hugtakið firring átt við um græjuveröldina okkar? 

ef já, þá hvað gleymist og hvað græðist? 
hvað í nútímanum er til bóta, hvað til vansa? 

ekki bæði sleppt og haldið? 
 

 


