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matur melting hegðan       
39.skræða 
 

ef allt er í samhljómi í kroppnum okkar, verða engin veikindi 
 
 * þurfum við að lýsa einkennum veikinda fyrir lækninum okkar 

til þess að hann viti hvað er að okkur? 
 * þurfum við að lýsa „einkennum“ fyrir vaidya,  

þ.e. maharishi aayurveda lækni? 

það sem vaidya læknir finnur í púlsi er vaata pitta kapha 
í jafnvægi eða í ójafnvægi 

vaata pitta kapha í kroppnum, satta radjas tamah í huganum,  
sat chit anaanda í sálinni 

*er vaata pitta kapha hið sama og and eld sæ í hrímnunum í Valhöllu? 

 * hvernig stendur á því að rannsóknir sýna að það að nýsa niður 
er mælanlega hollt fyrir heilzuna okkar? 

 
vitið þið að orðið heilza er raunar heild (andstæðan við brotakennda hluta) 
og huga þarf að heildinni til að halda fullkomnu heilbrigði kroppsins? 

vitum við að heilindi eru bezt handa mönnum? 
 
ayus er ævi, ved er vit, þ.e. þekking á kroppnum sem hver og einn býr til 

handa þessu tiltekna æviskeiði sínu,                  (ekki er rétt að þýða ayus sem líf 

það er rugl úr ensku (ranglega life í stað life-span)) 
ódjas er til sóma (gott), úr tærri fæðu myndar meltingin ódjas 
ama er stífla og er til ama (slæmt) 

 
meltingin (þ.e. agní) þarf að vera svo öflug og fíngerð  

að ódjas myndist (shukra agní), til þess að allar frumur líkamans geti 
myndað sig of endurnýjað sig 

 

athugið að lífræn mjólk inniheldur ekki pensilin og aðra óhollustu sem 
blessaðar kýrnar okkar mega þola 

    -- forðizt öll aukaefnin sem eru í ólífrænum matvörum -- 

 
    þegar ég var lítil, fyrir löngu síðan, var handmjólkað, ekki búið að finna upp 
mjaltavélina, færri kýr í fjósi en nú, þeas. búin smærri.  Okkur þótti vænt um 
kýrnar. Júgur kúnna voru minni en nútímakýrinnar. Hver kýr mjólkaði minna, en 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-39-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-melting/dp/9935409805/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385994807&sr=8-1&keywords=odsmal+39
http://www.youtube.com/watch?v=ZIFRE1P55lE&index=40&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


var heilbrigð.   Nú hefur ræktunin gengið útá að ala undan bestu mjólkurkúm, svo 
nytin verði meiri per kú. En ræktun er oft á kostnað heilsu kúnna. Standa þarf með 
doðasprautuna tilbúna þegar kýr ber. Penicilin o.fl. þannig er  í mjólkinni núna, 
þrátt fyrir allt tal um hollustu matvara. 
    Aðeins lífrænu búin selja mjólk sem ekki er með alls konar þannig efnum í. 
Lífaldur kúa er lægri núna en var, því, þrátt fyrir uppbætur og niðurgreiðslur til 
landbúnaðar, er fjósið rekið sem framleiðslufyrirtæki, verksmiðja: hagnaður miðað 
við kostnað. Burður er auðvitað forsenda mjólkur, nautkálfur er kjöt, ung kýr er 
arðbær, svo er hún felld í nautgripahakk. 
 

sleppa má alveg unnum vörum enda viðbætt óæskileg efni í þeim  

enginn vandi að gera ostana sína sjálfur - panír t.d.; réttara er:  
sjóða mjólk, (ekki kæla) setja sítrónusafa í, láta hlaupa, skola vel  

óhertir ostar beztir 
ófitusprengd mjólk meltist betur (--sú fitusprengda er tormeltari--) 
 

 * er þursamegi þrjá að finna í matnum okkar líka!? 
 * skapar hráa kartaflan í skóinn slæmar tilfinningar í barni? 
 * og hvað er melting atvika? 

 * skiljum við mikilvægi foreldra og uppeldis fyrir barn  
sem er „að búa sig til“, meta veröldina, mynda tilfinningar, þroska heilann? 

 * er öl böl? 
 * er bezt þegar gumar heimta geð sitt  

eftir hverja einustu vitleysu og eyðileggingu sem þeir framkvæma? 

 * hvort er betra til uppbyggingar kroppsins illar hugsanir eða gleði? 
 * er hægt að eta sér aldurtrega af fleiru en ofáti matar? 

 * hvar finnum við alvörugleðina miklu? 
 
ath., að aahara er að fá sér, ná sér í, t.d. hér sú næring sem við fáum úr matnum okkar 

og áhrif allrar reynzlu (reynd+sla) sem við lendum í  -- sem einnig meltist, 

prati-aahara er alls ekki það að halda í við sig með mat (er ekki að vera „á móti“ mat, möo 

svelta sig), heldur næringin sem við fáum innanfrá „úr hinni áttinni“ með því að sóast í 

vitund   -   sú næring er alltaf samræmandi fyrir huga og líkama, sú bezta sem til er; 
tapas, sömuleiðis, þýðir hiti, eða að hitna, er (í sambandi við yoga) að ljómi lífsins er að 

aukast, sem er aðeins að við lifum vitund í vaxandi mæli; menn hafa snúið þessu á haus: 

tapas sem meinlæti er ekki nein leið að uppljómun; tapas er fögur afleiðing vaxandi tærleika 

 
það að nýsa niður nærir allt innanfrá, við lifum Glaðheima, 

er veizlan at Ægis, vín Valföðurs í Ásgarði,  
þetta eina nauðsynlega fyrir jarðlífið okkar 

munið líka að kjöt er rándýraæti  
próteinríkt kjöt og fiskur ógott beinþéttni 
ath., að kjöt getur valdið súrum líkama 
þorpsfíflið sem ekki drepur sér til matar er bara heppið 

 
sögurnar um geimveruna TAK (sem voru í Stundinni 1975-´80)  
fást á www.amazon.co.uk  leit Hjalti Bjarnason 
 

 

http://www.amazon.co.uk/

