
skræðan jólasveinar álfar gandreið  fæst á amazon   hér 
 
skræðan lesin hér  

 

23. jólasveinar álfar gandreið  
 * hvað er gandreið?   getum við þetta öll  --  flogið í lausu lofti? 

 * hvers vegna gerum við þetta ekki þá? 
 * í Þrymskviðu lánar Freyja Loka fjaðurham  --  til hvers? 
 * hvað er skáldfífla hlutur?  

(þegar Óðinn flýgur með mjöð þekkingar úr Hnitbjörgum) 
 * hví skyldu álfasögur lifa?   

getur verið að við vitum af rásum innávið í álfheima? 
 * næm tæki nema segulsvið í meintum álfaklettum 

kannski ekki skrítið þá að sumra augu sjá birtu þar? 

 * húsaveiki er vandamál sem þarf að ráða bót á; 
maður reisir þá hús í fullkomnu samræmi,  

notar maharishi sthapatya-ved þekkingu 
 * hvað er forfeðradýrðkun? 

skyldi hún hafa verið bönnuð, og við því breytt um nafn á henni? 

(varð það færa/fórn matargjöf skreytnin: „ææ óó þeir stálu úr búrinu“?) 
 * vitið þið að nöfn jólasveinanna og fjöldi þeirra 13 eða 1 og 8 

eru síðaritímatilbúningur? 

* hvað er ólíkt með SantaKlausi (og Father Christmas með svarta þrælinn) 

og íslenzku jólasveinunum? 

 * tvíeðli og hverfulleiki alls í heimi vekur ótta  --  hvar er ekki tvíeðli? 
* er æskilegt að komast á tvískinnungslaust svið tilverunnar? 

* er það gert með því að nýsa niður? 

 * hvers vegna er alvarlegt mál þegar háskólamenntaðir menn  
fara með rangindi, 

misnota prófgráður til að níða með rangindum annarra manna skoðanir? 
geta „kostaðar rannsóknir“ verið vísvitandi villandi og afvegaleiðandi? 

 
(kostuð rannsókn er að rannsakandinn þiggur þóknun frá (hagsmuna-)aðila fyrir  

að komast að fyrirfram ákveðinni niðurstöðu greiðandanum í hag 
með svokölluðum rannsóknum  

þar sem „óþægilegum“ þáttum er sleppt 
eða þeir mistúlkaðir niðurstöðunni í hag) 

getur verið freistandi fyrir menntamenn að villa um fyrir öðrum  
í eiginhagsmunaskyni/ þiggja greiðslu fyrir að halla réttu máli? 

svo kostulega fyndilega vill til að lýsingarorðið kostaður getur einnig þýtt:  
lemstraður skaddaður meiddur  

 
* hvers vegna níða sumir guðfræðiprófessorar forna sið opinberlega? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-23-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-j%C3%B3lasveinar/dp/9935409643/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385989845&sr=8-1&keywords=odsmal+jolasveinar
http://www.youtube.com/watch?v=U3imGtXbs4Y&index=24&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


þ.e. ófegra ægidjúpa og tæra þekkingu sinna eigin forfeðra, 

meðan þeir bera mikla virðingu fyrir öllum guðveldum? 
* hver eru guðveldin sem við heyrum mest af? 

 * gerið greinamun á guðveldi (þeokrasi) og guðspeki (þeosófíu) 
---úr grísku þeos guð, kratia vald, sofia vitska speki--- 

* finnið dæmi um hvernig hugtök breyta um merkingu, 

þýða ekki sama og upprunalega merking þeirra er,  
ef þau eru notuð (misnotuð) í ýmis kerfi 

gerið ykkur, í þessu samhengi, einnig ljóst 

* hverjir eru vantrúaðir (skeptískir, efasemdarmenn) 
hvað telja þeir að sé ekki?  efast um að sé? 

* hverjir eru guðleysingjar? (aþeistar, „án guðs“ a neitandi forskeyti, þeos guð) 

sjá trúleysingjar í gegnum notkun Guð-velda á hugtakinu guð/Guð? 
eða halda þeir að þetta sé hið eina sem ber nafnið guð? 

möo: vita þeir ekki um neitt annað en þetta tvennt sem er í gangi: 
annars vegar Guðveldi og hins vegar trúleysi?  

(hafa þeir engan annan samanburð/val en:  guðveldin eða ekkert guðlegt til) 

 hafa þeir aldrei lært að ginnungagap er vitund? 

né heldur (þaðan af síður) að við erum vitund? 
eru möguleikar á að til sé eitthvað af þessu: 
  * andlega sinnaður og tengi sig kerfi 

  * andlega sinnaður en aðhyllist ekkert kerfi 
  * áhangandi kerfis en ekki neitt andlega sinnaður (vana-meðlimur) 
eða einhver  

  * telji bæði trúarkerfi og svona svokölluð eilífðarmál tímasóun sem vel megi 
missa sig 

* andlega sinnaður á við hugsanir, skoðanir, tilfinningar, trú 
ekki það að nýsa niður í dhyaana 

* mörgum finnst gott að vita að annað er en búkur og jarðlíf 

gott að halla sér að, Hlín okkar, vita af æðri máttarvöldum sem bakhjarli, 
-- en ekki gott að styggja þau því þá kannski fer í verra vegna reiði þeirra -- 

   ath:  fátækt er slæm óuppljómuðum, en skiptir einherja engu máli 
 
þetta öryggi almúgans sem Karl Marx hagfræðingur kallar ópíum (die Religion 

ist das Opium des Volkes), andlegheita-umræða á því plani sem allir menn 
skilja.  Menn vilja, þykir gott að eiga, öryggi í hverfulleikalífi og óöryggi, sem 

er hlutskipti öreigalýðsins; 
   ath:  Karl Marx var ekki að segja að þetta væri dóp frá því að lifa lífinu, 
heldur bakhjarl almúgans í lífinu (þetta var umræða kringum 1840-1850) 

   ath:  hér er ekki verið að tala um þá sem hafa launaða vinnu við að 
matreiða hugmyndafræðina oní lýðinn, þá sem auðvitað vilja halda vinnu og 

kaupi, heldur hina sem hlusta á þá og borga oftast fyrir „öryggið“ sem þeir 
lofa 
 
(í Danmörku var nýlega farið fram á að prestar tryðu því sem þeir eru í vinnunni við 
að predika, því auðvitað er hægt að halda ræður og gifta og skíra (skrá í söfnuð) án 
þess að trúa á meyfæðingu, upprisu, kraftaverk, dómsdag, himnaríki og helvíti eftir  
dauða búksins, og hin orðin sem tilheyra vinnunni og búið er að læra utanað) 

* gerum við okkur grein fyrir að stofnanir, kerfi, félög, eru veraldleg? 
* vitum við að umhugsun um eilífðina og svokölluð andlegheitin  



eru aðeins veraldlegar hugsanir? 

 * er hætta á að sjálfskipaðir milliliðir spili á trúgirni okkar? 
 * gæti einhver lofað gulli og grænum skógum eftir dauða búksins? 

gæti sá hinn sami sagt að gulllaufgaður Glasir lifandi manns sé ekki til?  
hvaða hugmyndir eru til um Heljardvöl í friði og ró? og um okkar Verðandi? 

 * hvernig komast peningar (kostnaður) og völd (forsjá) inní spilið? 

* hvað er ofsatrúarmaður? 
* hvað er að trúa á mátt sinn og megin? 

getur slíkt (að trúa á mátt sinn og megin) samrýmst að  

hver og einn leiði sjálfan sig - sjálfur leið þú sjálfan þig? 
viðurkennir sá hinn sami engu að síður tilveru guðanna og alla krafta  

og finnur þá innan sín, t.d. Þór í sér? 
eða kemst hann af án slíkra hugmynda? 

 
Líklega var það Bart Simpson sem sagði sem borðbæn fyrir máltíð:  
  þakka þér, Guð, fyrir ekki neitt því ég vann fyrir matnum sjálfur 

 
bækurnar 
Hrif, Palli og englabjallan, Hreggnótt, Hver er hann þessi Jakob,  
Búi skreytir jólatré, Huginn Jöruson, geimveran TAK, 
Í mjúku myrkri búa draumarnir 
fást á www.amazon.co.uk, leit freyjukettir 

 
 

http://www.amazon.co.uk/

