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skræðan lesin hér  

Huginn Muninn Valhöll einherjar   

30.skræða 
ótal orð og orðstofnar í fornnorrænni menningu eiga rætur í sanskrít 

 
 * eru fleiri líkindi með forna sið okkar og vedabókmenntum? 
ath: veda eru þessar fjórar:  rigveda (samhita, ginnungagap;  

10 mandölur rigvedu prakríti jörð vatn eldur loft rúm hugur vitsmunir ek purush),  
samaveda (rishi, óðinn), yajurveda (devataa, vili), atharvaveda (cchandas,véi),  

--  vedabókmenntir  eru aðrar/hinar 36  
 

 * er ekki svolítið villandi þegar við erum að reyna að greina milli  
ósvinnra manna þekkingar (annars vegar) 

og tærrar þekkingar hins uppljómaða (hins vegar)? 

ef jú, sjáum við ekki muninn fyrr en við uppljómumst? 
 

við skiljum aðeins þau þróunarstig sem við höfum farið í gegnum 

við sjáum t.d. að dýrin skilja öðru vísi (/minna) en við 
við þurfum að skilja að tærir menn eru að útskýra það sem við föttum ekki 

fyrr en við sjálf fáum reynzlu af tærri vitund 
en samt er gott að hlusta á lýsingu uppljómaðra á því sem bíður okkar; 
tækni sem í alvöru virkar til að sóast er nauðsyn, hitt er aðeins hugsanir 

vitum og vörumst að mikið er af loddurum sem við sjáum ekki í gegnum 
hellingur af yfirborðsaðferðum í gangi 

og hellingur af misnotkun á hugtakinu andlegheit 
gætum okkur á að ekki er nóg að dýrðka þann uppljómaða sem kennir; 
dýrðkum eigi stofnanir né játum að heldur trú á svo veraldlegt 

 
* má kalla ósvinnra manna skoðanir skáldfílfahlut? 

 * er ekki yndislegt að menningararfurinn okkar varðveittist? 

 * skyldi táknmálið sem ekki skildist hafa verið gott dulargervi? 
 * var þetta djönk of fyndið og barnalegt til að af því stafaði hætta  

fyrir nýja kerfið? 
var í gangi herferð til að gera lítið úr forna sið?  eru leifar þessa enn? 

 * verður alltaf eitthvað sannleikanum til bjargar á myrkum öldum? 

 * hækkar þjóðanna vitundarstig á satyúgu? kemur þá skilningurinn? 
 
Óðinn er snillingur í dulargervum 

* hafa hin ýmsu nöfn hans merkingu í rökréttu samhengi við 
 kvæðið/goðsögnina sem hann kemur fyrir í  

í hverri mynd/undir hverju nafni? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-30-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-einherjar/dp/9935409716/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385993261&sr=8-1&keywords=odsmal+30
http://www.youtube.com/watch?v=EaE7ao7MHNs&index=31&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp

