
skræðan Haftsænir Gapþrosnir fæst á amazon   hér 
 
skræðan lesin hér  

 

 

25.   Haftsænir Gapþrosnir Bölverkur Bileygur 
       og fleira torskilið - ja bara óskiljanlegt 
hvers vegna skyldi vera haft fyrir satt að kóngar þrífist illa á Íslandi  
því hér séu par hundruð þúsunda kónga og drottninga fyrir? 

 

  
 

 * skiljum við (með kollinum okkar) mun á tívatúni og Gunnaveldinu? 
nýsum við niður iðula til að skilja þetta fullkomlega? upplifa það? 

 * hvar er þekkingin? 

 * eru þeir, sem ekki vita þetta, í klúðri með að skilja eftirfarandi: 
 

yppa svipum 
sænir hafts 
þrosnir gaps 

böl sem það að rjúfa (þetta böl sem er í nafni Bölverks) 

 
böl er hér, samkvæmt merkingu, það að gera götótt, gera gljúpt og 

gegndræpt 
sem táknar að takmörkin, sem líkaminn okkar sannarlega er    ---þ.e. 

takmörk sem fylgja því að vera einstaklingsvitundin okkar lifandi í kroppi--- 
verða ekki nein takmörk sem loka einstaklingsvitund inni,  
því nú getur einstaklingsvitund flætt og víkkað óhindrað til að vera 

ginnungagap eingöngu, 
sem er þá okkar óendanlega vitund, án takmarka, án takmarkana þessara 
sem veldur skapaði líkaminn okkar sem við jú notum til að lifa og þróast í 

 
hér, í þessu alflæði okkar, nemum við frævast og fróð vera 

bergjum á vizkumiðinum, þekkingarmiðinum,  
því Hnitbjörg eru björg sem við göngum í og búum hér með álfum, 
og við náum hingað með því að víkka, þenjast, út í hið óendanlega, þótt við 

lifum í skapaða kroppnum okkar, því hann er engin aflokandi takmörk 
okkur sett 

 
fræðingarnir segja að bölverkur vinni ódæði til að komast í bólið hjá 
Gunnlöðu, en það er vegna menntunarskorts þeirra sem þeir hugsa svona 

 
og hvaða svona illa menntaður fræðingur gat skilið: 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-25-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-Gap%C3%BErosnir/dp/993540966X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385992711&sr=8-1&keywords=odsmal+25
http://www.youtube.com/watch?v=9UeVYVy8fp0&index=26&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


 

bil sem uppskipting (sumir fræðingar segja bilað auga Bileygs!!) 
það að nýsast innfyrir Gunnaveldið (svið þursamaga þriggja) 

* (sem er) dris sjáandi -- á hvað?   
 

Yggjungur hljóti að vekja ugg, segja gömlu fræðingarnir, og aðeins með 

ógn sé þjóð friðsöm 
* er munur á innri friði og ótta sem heldur mönnum í skefjum? 

getur óttablandin virðing verið virðing?? 
* eru allar pælingar raunar Gymisgarðagull? ógrundvölluð íhugun? 
* dýpkar skilningur okkar þegar við nýsum niður iðula? 

* getur geir haft fíngerðari merkingu en vopn til að vega menn með? 
(geir úr sanskrít hesú: fljótur) 

* þarf þjálfaðan innbrotsþjóf til að komast heim? 
* er ráð að berja hausnum við stein þar til við dettum innfyrir? 

 * þarf forskeytið val- endilega að tjá dauður á vígvelli? 

hvað þýðir val á sanskrít? 
 * „vísindi heppninnar“ kalla forfeður okkar ___________________ 

 (sjá vísur 138 o.áfr. í Hávamálum; 
en fimbulrúnahæfileikar er t.d. fyrirbærið að Jesú gengur á vatni) 

* Þundur um reist fyr þjóða rök - hvað er það nú eiginlega? 

* hvað þýðir Þundur? hvað þýðir rísta hér? 
 
 
bókin Sál bróðurins, steinbítsbróðurins, verðlaunasaga,  

fæst hér á amazon 
 
 

 

http://www.amazon.co.uk/S%C3%A1l-br%C3%B3%C3%B0urins-steinb%C3%ADtsbr%C3%B3%C3%B0urins-never-thoughts/dp/997989525X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385723993&sr=8-1&keywords=s%C3%A1l+br%C3%B3%C3%B0urins

