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hið eina eðlilega ásigkomulag manns er uppljómun 
 og náttúran sér okkur þá fyrir öllu 

 
 

 * vitum við að náttúran stjórnast af vitundarstigi mannanna? 

náttúran er blíð ef við erum á háu vitundarstigi 
en þanþol hennar brestur ef við gremjum goð að oss, 

þ.e. stríðum gegn lögmálum náttúrunnar 

 
 * eru náttúruhamfarir þá okkur að kenna? 

eru náttúruhamfarir og styrjaldir af sömu ósvinnu okkar sprottnar? 

 * hver segir að heiðingjar „trúi á“ stokka og steina? 
* trúa menn á skúrgoð (skurðgoð/líkneski)  

eða hefur svona áþreifanleg/sýnileg útfærsla annan tilgang? 
 * er það að trúa á mátt sinn og megin sama og vera guðleysingi? 

virkar slíkt sjálfstraust betur  

ef maður tengist ótæmandi mætti með rótum asksins 
eða ef maður er fjúkandi laufblað? 

 * þar eð náttúran er aðeins Gungnir sem við nemum  
hvar býr þá þessi alfullkoma regla sem í náttúrunni finnst? 

 * getum við menn lært að vinna útfrá tærri vitund? 

 * vitum við hvaðan gjafir náttúrunnar koma? 
 * getum við menn náð undirtökunum gagnvart þursapeyjum þrem, 

 eiginleikum náttúrunnar? 

hverjir eru eiginleikar sattva? rajas? tamas? 
 * finnast þessir þrír veraldlegu eiginleikar  

í líkama og huga hvers og eins lifandi manns? 
 * er ahamkaar (ég bý mig til sem einstakling) á sviði skapaðs? 

 þarf ég þá að sóa því til að komast innfyrir Gunnana þrjá? 

 * nýsi ég innfyrir náttúruna þegar ég sóast? 
 * getur skessan verið móðir náttúra 

 í áróðursherferð gegn náttúrudýrðkun? 
er náttúrudýrðkun það að dáðst að fegurð náttúrunnar 
eða halda að hún sé bitastæð, sjá ekki að hún er mythia (plat-yfirborð)? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-36-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-n%C3%A1tt%C3%BAra/dp/9935409775/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385994507&sr=8-1&keywords=odsmal+36
http://www.youtube.com/watch?v=r3Xh70i6gRo&index=37&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


 

* segjast heiðnir menn vera náttúrudýrðkendur? 
hvaða merkingar (fleiri en ein) eru lagðar í það hugtak? 

 * hvernig er varað við rányrkju í fyrsta hluta Hávamála? 
einnig það að verða að athlægi við ofneyzlu? 

 * er eitthvað til sem heitir náttúrutrúarbrögð, eða voru brögð í tafli við 

tilbúning á þessu orði? 
 

(ath: aur í orðinu hvítaaur þýðir silfur, komið úr latínu aurum (framb. árúm)) 

 
 * hvernig lýsir drottinn gaf og drottinn tók trú á veraldlegt tvíeðli? 

 * veldur það ótta að lifa í tvíeðli/andstæðum þess skapaða? 
 ef já, hvar er óttinn ekki til, engar andstæður til? 

 * hver riðlar jafnvægi, og getur einnig skapað samhljóm/samræmi? 
 

 


