
 

 
Ég get kennt ykkur að nýsa niður  
en það er náttúrulegt huganum, honum eiginlegt og eðlilegt 

 
* er þetta í fyrsta sinn sem ykkur dettur í hug að skreppa  

í Gunnalaust tívatún? 
 * hafið þið áður heyrt: athygli beinist að sjálfri sér? 

 * til hvers búum við til kroppinn okkar? 
 * hvað þýðir að tröll gufi upp?   (tröll eru ósvinna) 

 * geta mannlegir eiginleikar sem ekki eru notaðir visnað upp og horfið? 
ef já, hver er þá okkar dýrmætasti hæfileiki sem nú er í hættu? 

 * hvað er þríeindin nemandi, það að nema, námsefnið? 

 * hvað er, í samlíkingu búddha-munksins,  
að ganga um með bátinn á höfðinu? 

erum við of upptekin af kerfinu sem við aðhyllumst? 
er klæðnaður, kross, Þórshamar, trúartákn hengd á til að aðrir sjái? 

elur þetta á mismun veraldar yfirborðsfyrirbæra? 

er einhver munur á svoleiðis (utanáhengdu) og kerfi sem maður hengir sig á? 
getur þetta hvort tveggja (alveraldlegt) haldið manni „úti“ frá hinu innra 

 einsog tjóður? 

* hvar er enginn tvískinnungur, hvar er ekkert tvíeðli? 
 * hvers leitar hugurinn?  hvar finnur hann það? 

 * hvað eru gleðigjafar sem skilningarvitin færa? hvað eru Glaðheimar? 
 * hvað þýðir að við gerumst Bölverkur?  rjúfa hvað? 

hvað er að smjúga inn í Hnitbjörg í ormslíki? 

 
ég get kennt ykkur regin-yóga;  

með þeirri tækni nýsir maður niður á svið engra hugsana  
á svið tíma- og rúmleysis 

tæknin er fíngerð, og þarf að lærast hjá kennaranum, persónulega, 

menn setjast niður hjá kennaranum og læra að nota tæknina; 
tæknin kemur frá þeim stað frá hverjum talið er að Æsir sem menn hafi 
komið;  kenningar um þetta eru byggðar á örnefnum og nöfnum; 

héðan er Asíryah-Devíi sem kann regin-yóga --tæknina til að transcendera 
þ.e. nýsa niður-- á ofureðlilegan hátt, náttúrlegan, sjálfkrafa af eðli hugans;   

tæknin er ekki heimspeki, ekki trú, ekki lífsstíll, aðeins fíngerð tækni, sem 
þarf að lærast rétt og notast rétt til þess að maður nýsi niður í alvöru. 
Hugurinn víkkar út í óendanlega Glaðheima, og kroppurinn okkar er honum 

engin takmörk því hann er allur gljúpur og hleypir huganum í gegn 
hindrunarlaust!  Hindranir fyrirfinnast ekki á þessu Glaðheima-sviði 
tilverunnar.  


