
skræðan, hljóð og efni fæst á amazon   hér 

 
skræðan lesin hér  

 
 

35. skræða  hljóð og efni   
 * getum við ýft gárur á vitund? 
 * hvaða bil brúa Bilröst og Bifröst? 

 * tívar eru bjartir; sjáum við þá ekki? 
 * vitum við að sumt er grunnt, annað er djúpt? 

hvað er þetta í sambandi við mannlíf? 

hvað er grunnt og djúpt í sambandi við skilning á lífinu? 
 * meltist jafnt fæði sem og hugsanir og atvik? 

og hvað verður af þeim bylgjum sem þetta meltist í? 
 * hvernig bergjum við á víni Valföðurs og víni Jesú 

og komum því sem flæði í mannlíf? 

 * hvar eru hugur og kroppur  
þegar ég nýsi niður í „hugsanaleysið“ mitt? 

 * þarf ég að vera lifandi maður til að geta þróast? 

 * er kroppurinn okkar gljúpur og eintómir Gungnar? 
 * er kroppurinn okkar fyrirstaða þegar hugur sækir í Glaðheima? 

   * ef já þá skilgreina svarið 
   * ef nei þá skilgreina svarið 
 * hví skyldi Gungnir vera vopn/geir á táknmáli goðsagnanna? 

 * myndið hljóðið Aaaaa, endið það í punkti K, og svo á ný ..... 
 sem táknar óendanleikann í punkt, og úr punkti í óendanleikann 

orð mér af orði orðs leita við að nýsast niður 

ath þátíð: nýsta leitaði nam  
því í hangi á vingameiði og við að nýsa niður er ekki hugsun 

sagt frá/kennt eftirá hvað gerist við að vera nýsandi niður 
svo: rúnar munt þú finna (framtíð) 
 
ath einnig í sambandi við virkjun í Ýrufossi og Ljósafossi að yfirborð Þingvallavatns 

var hækkað og lækkað með vatnsþörf stíflunnar (stöðvarinnar) í huga, 
sem er öfugt við náttúrulega árstíðabundna yfirborðshæð 

 sem svo olli því svo að klakið í vatninu misfórst -- ég bjó þarna og sá þetta gerast 
(ath: nafnið Írafoss er misskilningur Landsvirkjunar 

 fossinn hefur ýru úða sem regnbogi er á í sól og heitir réttilega Ýrufoss) 
 

*  verður maturinn okkar hollur þegar hann er fullkominn Gungnir 
og allir lífsnauðsynlegir náttúrulegir þættir fá að lifa?  

gerum við mikið af því að gera matinn okkar næringarsnauðan  
og innihaldandi óæskileg aukaefni og jafnvel synþ? 

 * lífið er heild, ekki smáþættir  

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-35-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-Gungnir/dp/9935409767/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385994336&sr=8-1&keywords=odsmal+35
http://www.youtube.com/watch?v=q4fp_RbcC8E&index=36&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


skapar brotakennd menntun hættu? 

 * getum við lífgað tíva í öllu okkar lífi?  í öllu lífi? 
 * þjónar valkyrjan mér við að sóa einstaklingsvitund í gapið mikla? 

 * hvar er og hvað er Ásgarður?  er skrepp hingað eðlislægt okkur? 
 * er Gungnir super-strings? er Gungnir mælanlegur, finnanlegur? 

er hann illhöndlanlegur með mælitækjum vísindamannanna 

sakir duttlunga sinna og hverfulleika? 
* hvað þýðir nafnið Gungnir? 
* er Ymir okkar eingöngu hljóð? ymjandi? alheimur hljóð og bylgjur?  

* eru alheimar allir í ginnungagapi   
-  þar sem ekkert annað er en ginnungagap? 

* er Ymir aðeins hljóða-alda á Ægi? 
 

ath:  Gungnir er svo duttlungafullur, óhöndlanlegur og hverfull, að hann 

jafnvel breytir hegðun sinni við það eitt að vera athugaður. 
Sá sem athugar og gerir rannsóknir hefur áhrif á fyrirbærið sem hann 

rannsakar. 
 
 


