
 
 

Hvernig geri ég mig sem einstakling þegar ég er ginnungagap, 
og til hvers? 
 aham er á sanskrít ég, kaar er sögnin að gera,  

ahamkaar er það að ég geri mig sem einstakling, uppátækið „ég-gerð“ 

 
ég er vitund, ekkert annað er, en samt geri ég einstaklingsvitund! 
 
fyrst skapast okkar Auðumbla úr vitund, sú sem uppiheldur öllu lífi  

svo þessi einstaklingsvitund  
 

* hvers vegna dettur mér þetta í hug (ég-gerð) - og framkvæmi svo? 

* ákveð ég fyrir getnað?  stað og stund og fjölskyldu?  ég vel? 
sjálfur leiðir sjálfan sig? 

* er ónæmiskerfið til verndar einstaklingnum? 
* hver er 8-föld uppskipting náttúrunnar sem þetta „skapaða“? 

--sem verður til við að iðandi ginnungagap hverfist innan sjálfs sín-- 

* skiptir máli hvers konar matar við neytum?  hvað við hlustum á? 
  hvort það sem við meltum er tært eða uppfullt af streitu?  

* ættum við að huga að viðbættum óheillaefnum og varast þau 
í mat, kringumstæðum, og í andrúmslofti? 

* þurfum við að huga að tærleika kroppsins okkar? hvers vegna? 

* skiljum við tilganginn með mannsævi í okkar einnota búk? 
* er fyndið að gera grín að þeim sem aðhyllast orþó-rexíu? 

(--er brandarinn um þorpsfíflið sem kann ekki að veiða fyndinn?--) 

eða bjargar hollt mataræði heilsu okkar? verður heilbrigð framtíðin? 
ef nei, hví ekki? 

* er gott eða vont að hafa ekki þörf fyrir að verja skoðanir sínar? 
* unglingar segja: við getum valið okkur vini og gæludýr,  

en ekki valið okkur foreldra; 

hvað er rangt í þessari staðhæfingu? 
 * voru Adam og Eva heppin að vera fleygt út úr girðingunni Paradís? 

* getum við glatað skilningi á réttu og röngu (á myrkum öldum)? 
* eru Askur og Embla manntré með rætur, sem þiggja guðlegar gjafir? 
* er líf í einstaklingskroppi nauðsyn til framþróunar okkar? 

  * er kroppur fyrirstaða eða hið besta tæki? 
* eru bæði menn og dýr á framþróunarbrautu? hvað er andleg þróun? 
* er mannlegt taugakerfi háþróað?  hvað er Sleipnir? 

 
 



Talið er að í upphafi kirkna guðvelda (etv fyrstu ca 500 árin) hafi það að fæðast 
aftur og aftur verið viðtekið, enda er það víðast talið hið sanna í málinu;  sagt er að 
kirknasamtök í Konstantínópel hafi ákveðið að fleygja þessu með að „fæðast aftur 
og aftur“ út úr kirknakenningum; það hentaði ekki þeirra tilgangi (tímapressunni) 

óttinn við dauðann virkaði á svarta sauði sem hlýddu ekki 
syndakvittun er snjallt tæki á menn sem áttu pening; 

Caesar var hryllilega pirraður útí að Drúídar börðust til síðasta manns til að verja 
land og fjölskyldur því þeir vissu að þeir fæddust aftur, en það skildi Caesar víst 
ekki; 
ótal fornir siðir og fyrstu guðveldin eru með það á hreinu að menn hafa mörg 
æviskeið;   

ein ævi er heldur engan veginn nóg til þróunar í Valhöll (sprelllifandi). 
 

 
 


