
skræðan  ginnungagap  höfuðskepnurnar 5 fæst á amazon   hér 
 
skræðan lesin hér  

26. ginnungagap  höfuðskepnurnar 5   

 
 * vita vísindamenn, sem tala um (/rannsaka) miklasmell, 

hvað er óendanlegt og eilíft? 
vita þeir aðeins um það sem gerðist? 

en ekki hvað er fyrir, og hvað er eftir ragnarök, og allan tímann? 

væri ekki gaman fyrir alla vísindamenn að vita 
það sem eðlisfræðingarnir maharishi og John Hagelin vita 

þetta sem Einstein var viss um að væri, en fann ekki? 

 
 * hver ber ábyrgð á hugsunum hugans? 

 * hverjar eru höfuðskepnurnar 5  
(sem vitað hefur verið um í þúsundir ára)? 

 

vitið þið að Gungnistíðni höfuðskepnanna er þekkt,  
      hverrar og einnar af þeim fimm 

og að þetta hefur verið vitað í þúsundir ára 
aðeins nú að enduruppgötvast? 
 

 * heyrum við nokkuð þessa tíðni  
  þegar við horfum á Ymis-„skepnurnar“ á Gundestrup-kerinu? 

 

Athugið að ek, einstaklingsvitund fíngerð sem fyrst verður til,  
tengir sig anzi fast við jörð, grófustu höfuðskepnuna sem síðast verður til 

 
 * að bergja á miðinum dýra, er það kjarninn í forna sið? 

hafa kennarar og fræðimenn kennt ykkur að skilja þetta? 

 * gapið er allt, þetta sem stjarnfræðingurinn kallar „ekkert“, 
hvernig útskýra vísindin gapið,  

hvernig heimspekin,  
hvernig forni siður? 

 * samsvið allra náttúrulögmála er tívatún,  

allra guða-sjöt, bústaður vishvedeva,  
er stjórnborð heimsins, ægikröftugir hvatar sköpunar og reglu,  

múspell býr í Niflheimi, nifl í Múspellsheimi í fullkomnu samræmi,  

(--hér búa óttablandnar andstæður sem kyrrð og orka--) 
vita menn þetta -- fræðingar, kennarar, vísindamenn, foreldrar,  

og svokallaðir „andlegir leiðtogar“  (--hvað sem það nú er  

sumir hverjir á rosakaupi hjá opinberum stofnunum reknum af skattfé--)  

 * reynið að útskýra: hug-vefrænt (/huglíkamlegt), andlegt, sálrænt,  
  og þokukennd hugtök einsog yfirskilvitlegt (/yfirnáttúrulegt) 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-26-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-h%C3%B6fu%C3%B0skepnurnar/dp/9935409678/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1385992857&sr=8-2&keywords=odsmal+26
http://www.youtube.com/watch?v=YHdI-gn8HKo&index=27&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


---ef það er þá nokkuð hægt með góðu móti--- 

 * höfðu forfeður okkar þekkinguna fyrir löngu löngu,  
en ekki við núna? 

 * eru vitundarvísindi forfeðra okkar lengra komin en nútíminn? 
 * eru menn núna að enduruppgötva ýmislegt  

sem verið hefur í Vedunum í þúsundir ára? 

 * skilja sumir menn ferli yúganna, fornar gullaldir og þekkingu?  
aðrir ekki?  

     (e. linear time as opposed to cycles;) 
    en það sjónarmið er, að sjá mannkyn og þróun svona: 

allt gamalt var frumstætt og skilningsskortur, hjátrú og ótti við hið óþekkta  
  nútímavísindi eru hin einu vísindi                          , 

nútíminn hin eina framþróun úr þessu frumstæða 

 

 * nema skilningarvitin okkar - og hvert þeirra hvað --  
Gjallarhornshljóð, Hræsvelg, Hrímni, Vidda, Hlóðynju?  

 * hvað nema skilningarvitin okkar ekki? 
 * hvað er Ymir hinn ymjandi  
     -- sem gerður er að sýnilegum ómandi heimi? 

 * stenzt lýsing forfeðra okkar á tilurð alheims vísindalega gagnrýni?  
 

 
mismunandi bylgjutíðni höfuðskepnanna   ©Dr.John Hagelin, 

 eðlisfræðingur 

 
 

 * hvernig verður okkar frumbjarga lífgefandi Auðumbla til? 
 * segir hún okkur að lífið einfaldlega er, hefur alltaf verið og verður æ? 

 
 
 


