
skræðan ginnungagap - nýsta ek niður  fæst á amazon   hér 

 
skræðan lesin hér  

 
 

 

27.skræða     ginnungagap - nýsta ek niður 
hækka sitt þróunarstig,  þróast til fullkomnunar, er andleg þróun okkar; 
 vitum við að þróast er að þróa sig? (þróa sik, verður þróask, svo þróast) 

 táknar þetta að við þurfum að gera eitthvað?  ég þróa mig? 

er miðstig sagnarinnar (þróast) sjálfvirkt,  
eða þarf að gera pínupons til að koma því af stað? 

 

 
 

 * er ævaforn þekking forfeðra okkar hagnýt hér og nú? 
 * eru höfuðskepnurnar 5 meðvitaðar um tilvist sína? 
 * þegar við höldum huganum í hangi á vingameiði,  

hvar leitar hann þá hamingjunnar sem hann er alltaf að leita? 
 * hvað eru skilningarvitin að gera?  hvað nema þau? 
 * hvað er „að venjast Hnitbjörgum“? 

með tækni sem virkar til að nýsa niður 
komumst við strax í Hnitbjörg, lognfara Barra, Glaðheima, til Ægis, 

*  en þurfum við að nýsa niður reglulega og iðula  
til að venjast 4.vitundarstiginu, og gera það okkur eiginlegt? 

* ausum við þannig upp fimbulrúnum sem hvítaauri inní daglegt líf? 
(ath. hvort aur er skylt latínu aurum (frb. árúm) silfur; etv hvítagull platina) 

 * hvers konar verðmæti græðast á þessu Bölverksbrölti? 

 * vitum við að við erum að leggja Bifröst, lag fyrir lag,  
með því að nýsast niður? 

 
ath:  
slanga og ormur eru yfirleitt fíngerð vitskumerki, góð tákn og jákvæð, alls staðar 
 nema í kirkjustofnun sem notar orminn sem slægð, illt, slæma freistni, satan oþh 
 
ath: Gundestrupkers slangan er í Austurríki ranglega skilgreind sem dauðinn;  
Devdutt Patanaik sér hana sem Karkotaka hlustandi  
 

 
áréttað:  vonandi er okkur nú ljóst að devata er guð, devata eru guð, 
-- deva dívar tívurr -- 
að eitt devata getur aldrei verið allt ginnungagap, heildin 
öll guð og allur heimur og allt sem er er ginnungagap því ekkert annað er 
aðeins brahman er 
en eitt guð er ekki tekið útúr samhengi getur aldrei leikið ginnungagap  

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-27-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-ginnungagap/dp/9935409686/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385992973&sr=8-1&keywords=odsmal+27
http://www.youtube.com/watch?v=V3wOeZLNBsw&index=28&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


eitt devata getur ekki leikið brahman, vitund, grundvallarraunveruleikann; 
bænir eru hugsanir, ákall; ginnungagap hlustar ekki; 
guðin eru kraftar, hvatar, virkir eiginleikar ginnungagaps, brahman 
 
panþeon og polyþeon er fjölgyðji og samgyðji, vishve-deva  
ekki að neitt eitt guð standi eitt, né geti staðið eitt 
eitt guð tekið útúr samhengi, þótt því sé gefið nafnið Guð, er ekki ginnungagap 

--kannski er svona eitt guð aðeins tilbúningur  
en alls ekki guð tekið útúr panþeoni,  
er manngert fyrirbærið kallað Guð--,  

því/honum gefin alls konar hlutverk og veraldlegir eiginleikar,  
--t.d. hegna, reiðast, umbuna, skapa, fyrirgefa, ofl.  

sem engra guða hlutverk er--   
getur aldrei verið neitt nema í tilbúnum trúarkerfum sem snjallt tæki 

--svona stjórnunarhættir bárust hingað norðureftir í gegnum Róm,  
þangað komið frá austanverðri Norður-Afríku-- 

þessu fylgdi mikil kvenfyrirlitning,  
sem kvenmenn eru núna að reyna að losna undan 

en mun ennþá kennd í HÍ, að því að kvenguðfræðingar segja opinberlega 
 

* skiljið notkun guðvelda á orðinu Guð og tilganginum með því 

 
skildi Jesú hafa kennt tækni til að transcendera/ nýsa niður? 

með iðkun hennar skilst nefnilega allt sem haft er eftir honum 
án hennar skilst það nefnilega ekki, því aðeins með reynzlu af Glaðheimum 

getum við skilið þau orð 
 
eigin reynzla manna af nálægð við óflekkað ginnungagap lífgar alla 

sköpunareiginleika þess í okkur, 
--það er veizla at Ægis, gleðin við vín Valföðurs í Ásgarði að una -- 

og með þessa eiginleika vakandi í okkur fylgir okkur friður  

hvar er við förum um lönd  
 


