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skræðan ósvinnan horfin Mímir endurheimtur fæst á amazon   hér 

 
skræðan lesin hér  
 

 
 

ósvinnan horfin Mímir endurheimtur   40.skræða 

  
 

 * skiljum við, að endurheimt Mímis er tilgangur okkar og markmið? 
 

* eigum við virkilega innra með okkur óendanlega möguleika? 

 * hvernig virkjum við þá?  
* veit Gerður í Skírnismálum af lognfara lundi Barra  

sem hún jú stingur uppá? 

 * „sér“ hún við að hún er drepin tamsvendi, „sér“ sem altær, sjáandi? 
man hún þá eftir að við erum guðlegs eðlis 

man að hún veit af lognfara lundinum hinu guðlega sviði tilverunnar? 
 * vorum við í milljónir ára að leita að einhverju 

 sem er svona ofureðlilegt og einfalt að finna og tileinka sér? 

 * hvað var eiginlega í gangi (--eða frekar ekki í gangi, bara sofandi--)  
á myrkum öldum fáfræði?   

vantaði okkur þekkinguna miklu? 
 * Óðinn og Mímir eru ekki tveir karlar! 

ef ég man uppruna minn og allt sem er, er ég þá tveir eða einn? 

* Mímir man fram og aftur þótt hér sé ekki tími aðeins nú 
við minnið myndast núningur, og er hér hljóð Heimdallar fólgit? 

hátt blæs Heimdallur 

horn er á lopti 
mælir Óðinn 

við Míms höfuð 
 

 Míms syni segir Helgi Hálfdánarson vera mislestur fyrir Míms sýnir. 
Hann er ekki pabbi en hann á sér sínar sýnir. 

 

Mímir man allt - því eilífðin er auðvitað alltaf. 

 
Innan eindarinnar miklu er hreyfing 
og hér er öll þekking 

 
 Tíminn er svo fyrirbæri frá bigbang-veseninu til ragnaraka 

svona tilbúið alheimafyrirbæri. 

 
* er einhver tilgangur með að endurheimta Mími  

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-40-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-endurheimtur/dp/9935409813/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1385994880&sr=8-2&keywords=odsmal+40
http://www.youtube.com/watch?v=5-zys4d156I&index=41&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp
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-- losa okkur við ósvinnuna sem byrgir sýn?  
 * búum við Gleipni til? 

 * hver er munurinn á trú og raunvísindum?  
er hvort tveggja veraldlegar hugsanir? 

 * að nýsa niður  

er ekki á sviði trúar, ekki á sviði heimspeki, ekki á sviði tilfinninga, 
þótt Bifröst sé fundin og trítluð með veraldlegri huglægri tækni 

* er framkvæmdin/afleiðingin (--þetta að að nýsa niður--)  
á sviði tívatúns (--sviði náttúrulögmálanna--) 

 og ginnungagaps /vitundar?  

  * er ksaanika (smástundar) dhyaana (dvínun) skrepp í Ásgarð?  
 * heimsókn í fjórða vitundarstig okkar?  

(--það að lifa tæra vitund um hríð--) 

 * erum við í alvöru svið altærra vitsmuna? 
 * er varhugavert að lýsa byrjun á uppljómun  

fyrir einhverjum sem ekki skilur þetta hugtak? 
 * er gott að vita hvernig uppljómun lýsir sér, og  

 að byrjun á uppljómun er hið alheilbrigðasta í heimi hér? 

 
gætum okkar á væntingum og ímyndun, nýsum aðeins iðula niður 
og restin gerist alveg sjálfkrafa, ekki trufla, 

sýndarmennska og þykjustu-vitundarstig hamlar gegn tilganginum 
--  ekki sést á manni hvaða vitundarstig hann lifir, hann er aðeins meiri 

hann sjálfur við tærleikann sinn, 
 
uppljómuð, altær, lifum fyrir hið æðsta. 

 
 

 

 

 

************************ 


