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Fasthygli
Grein þessi er úr fjölrituðum Ganglera frá 1924. 
Fyrirbrigðin sem gerast umhverfis oss eru svo 
mörg og margvísleg að vér eigum stundum erfitt 
með að átta oss á þeim. Vitundin býr í skála 
þeim er vér köllum líkama. En dyr eru margar og 
sífelldur erill inn umþær. Hugurinn gerist hvarfl-
andi. Hann er alltaf á þönum. Afleiðingin verður 
sú að hann þreytist. 
Andleg starfsemi getur ekki orðið mikil né borið 
ávöxt meðan hugurinn fær eigi hjálp. En honum 
getur komið hjálp. Það verður og eigi sagt að 
honum sé eigi rétt hjálparhönd svona öðru hvoru. 
Undirvitund manna hjálpar honum nokkuð en 
hún er búin og boðin til þess að hjálpa honum 
miklu meira en hún hefir gert ef hann aðeins vill 
þiggja það. hún er þeirri gáfu gædd að geta hent 
hver áhrif á lofti og getur unnið úr þeim með 
undarlegum hætti. En glöggur skilningur kemur 
sjaldan frá henni nema því aðeins að eitthvað sé 
greitt fyrir honum. Þeir menn sem lifa andlegu 
lífi eftir þeim reglum sem dulspekingar leggja 
mönnum, hafa flestir miklu meiri not af undir-
vitund sinni en megin þorri manna. 
Fyrstu skilyrðin til þess að unt sé að nota 
undirvitund vora er leikni í fasthygli. Hún má 
heita undirrót flestra framfara. 
Sagt er að þeir menn sem temja sér andlegar 
iðkanir geti gerst afhuga öllu nema því sem þeir 
vilja beina að huga sínum sérstaklega. Fasthyglin 
fær veitt þeim fræðslu um það sem í fjarlægð er. 
Þegar þeir hugsa ríkt um eitthvað sem er þeim í 
raun og veru óþekkt eða í fjarlægð, þá er sem 
eitthvert samband verði milli þeirra og þess sem 
þeir hugsa um. Undirvitund þeirra hefir komið 
auga á þann hlut sem þeir vildu fræðast um og 
hún sér hann betur og betur eftir því sem 
fasthyglin eykst. Vér miðlungsmenn getum reynt 
að líkjast þeim en of bráðlátir megum vér eigi 

vera. Ef fasthyglin 
verður sterk þá breytist 
hugboð í skarpari 
skilning og skilning-
urinn breytist seinast í 
vissu eða þekkingu. 
Þannig hefst þekking oft án nokkurrar annarar 
fræðslu en þeirrar sem undirvitundin er látin 
veita með atbeina fasthygli. 
Því er eins farið um fasthygli og smásjá. Báðar 
leiða þær margt það í ljós sem virðist svo smátt 
að ekki er eftir því tekið. Ekki tjáir að ganga 
fram hjá því sem smátt er og lítilvægt í margra 
augum. Það getur alveg eins haft áhrif sem hitt 
sem talið er mikilfenglegt. Allt sem vér köllum 
stórt eða stórvægilegt er gert úr því sem vér 
köllum smátt eða smávægilegt. 
Hyggjum að sönglagi sem heillar oss þegar það 
er sungið eða leikið á hljóðfæri. Það getur verið 
listaverk mikið. Vér finnum að tónarnir eru ein 
heild er hafa í sér fólginn mátt til þess að veita 
oss unun, hleypa í oss guðmóði eða þá til þess að 
gera oss bljúga og blíða í lund eða dapra — allt 
eftir því hvernig lagið er. En ekki þarf þó að 
breyta nema einum eða tveimur tónum til þess að 
spilla laginu svo það verði áhrifalaust. 
Svo er um margt. Líf hvers manns er frá vöggu 
til grafar eins konar sönglag. Ekki þarf nema 
atvik, orð eða hugsun til þess að breyta samræmi 
þess. 
Undirvitundin er svo skarpskygn að enginn hlut-
ur getur dulist henni ef hún er látin skygnast um 
eftir honum. En hún er annað og meira. Máttur 
mikill er í henni fólginn sem má nota. Lætur nær 
sanni að líkja megi henni við foss sem fellur 
fram af hengiflugi. Hver sá maður sem getur 
beislað þennan foss er betur settur eftir en áður. 
Sigurður Kristófer Pétursson þýddi, höf óþekktur, hér stytt
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Dagskrá föstudaga kl 20:00 

Baldur 

 

 

Blavatsky  

11. jan 

 

 

18. jan. 

Guðmundur G Þórarinsson: Eru taflmennirnir frá Suðureyjum íslenskir? 
Taflmenn, sem fundust í fjöru á eyjunni Lewis (Ljóthús) í Suðureyjum við 
Skotland, hafa lengi verið taldir norsk smíð. Rannsóknir Guðmundar hafa leitt 
fram rök fyrir íslenskum uppruna þeirra. 
Dr. Erlendur Haraldsson: Á vit hins ókunna.  

 
 
Rvík.d. 

 
 
25. jan. 
 

 
 
Sigurður Pálsson, skáld og rithöfundur les úr eigin verkum  
og talar um skapandi, opinn og fordómalausan lestur sem  
fyrsta skref að skapandi skrifum.  

 
Septíma 
 
 

 
1. feb. 

 
Þórður V. Snæbjörnsson fjallar um dulspeki í norrænni goðafræði og 
Völuspá. Í Völuspá er ýmislegt sem fræðimönnum hefur reynst erfit að útskýra 
en verður skiljanlegra í ljósi kenninga H.B.Blavatsky og Rudolfs Steiner. 
 

Mörk 8. feb. 
 
 

Myndband með Sigvalda Hjálmarssyni um      
  Rödd þagnarinnar, framhald. 

Veda 15. feb. Fræðslumynd: Óhefðbundnar lækningar. 
 
Dögun  

 
22. feb. 

 
Gylfi Aðalsteinsson: Skammtaeðlisfræði og heimsmynd  
trúarbragða. Er samkvæmni milli kenninga skammtaeðlisfræði  
(Quantum physics) og heimsmyndar fornra trúarbragða? 

 
Baldur 
 
 
 
 
 
Blavatsky 
 
 
 
Rvk. 
 
 
Septíma 
 
 
 
 
 
Mörk 
 
Veda 
 
 
Dögun 

 
1. mars 
 
 
 
 
 
15. mars 
 
 
 
22. mars 
 
 
5. apríl 
 
 
 
 
 
12. apríl 
 
19. apríl 
 
 
26. apríl 

 
Vilborg Davíðsdóttir: Auður djúpúðga og aðdrangandi Íslandssögunnar: 
Að skrifa um það sem aldrei verður vitað fyrir víst. 
Fyrirlestur Vilborgar fjallar um bækur hennar um landnámskonuna Auði 
djúpúðgu Ketilsdóttur, Auður (2009) og Vígroði (2012) og sýnir hún 
myndslæður frá sögusviði þeirra á Írlandi og Bretlandseyjum.  
 
Jón E. Benediktsson: Heilög þrenning.  
Ýmsar kenningar um þríeiningu sem finna má í trúarbrögðum,  
dulspeki og mystík. 
 
Haraldur Erlendsson: Umfjöllun um Sri Vidya.  
 
 
Kristinn Sævar Jónsson, guðfræðingur: Sjálfsþekking að gnóstískum 
skilningi og huglægur sköpunarmáttur að fornu og nýju. 
Fjallað verður um hugmyndir hinna fornu gnóstíkea um sjálfsþekkingu eða 
þekkingu, gnósis og hvernig hún væri jafnframt þekking á guðdóminum og þar 
með leið manna til að öðlast endurlausn hér og nú.  
 
Guðfinnur Magnússon: Úr brunni mannspekinnar. 
 
Halldór Haraldsson: Vorblót Stravinskís 100 ára.  
Fjallað um verkið, tekin tóndæmi og ballettinn á DVD. 
 
Sátt, kærleikur, samkennd. Vilhjálmur Hjaltalín Jónsson      
fjallar um þessi hugtök út frá frá sjónarhóli tíbetsks búddisma  
og vestrænnar sálfræði 
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Dagskrá laugardaga kl 15:30 hugleiðing / íhugun, kl. 16 kaffi, kl. 16:30 umræðuefni 

Baldur 
 
 
Blavatsky  
 
 

12. jan. 
 
 
19. jan. 

Halldór Haraldsson: Umfjöllunarefni 16:30:  
Hagnýt atriði í hugleiðingu 
 
Brynja Gísladóttir leiðir hugleiðingu og segir frá  
reynslu sinni af Mindfulness iðkun. Umræður. 

Rvík.st 26. jan. Anna Valdimarsdóttir. Innsæ íhugun og vakandi athygli 
Leidd hugleiðsla, erindi og spjall 

 
Septíma  
 

 
2. feb. 

 
Yogakennarinn, Ásta Bárðardóttir  
fjallar um Yoga nitra... djúpslökun, innri kyrrð. 
 

Mörk 9. feb. 
 

Jón E. Benediktsson leiðir hugleiðingu og umræður. 

Veda 16. feb. Birgir Bjarnason, hugleiðing 15:30. Umfjöllunarefni 16:30: Markmið. 
 

Dögun 
 

23. feb. Vilhjálmur Hjaltalín Jónsson leiðir hugleiðingu og umræður.  

Baldur 
 
Blavatsky 
 
 
Rvk. 
 
Septíma 
 
Mörk 
 
 
Veda 
 
Dögun 

2. mars 
 
16. mars 
 
 
23. mars 
 
6. apríl 
 
13. apríl 
 
 
20. apríl 
 
27. apríl 

Myndband með Sigvalda Hjálmarssyni um Rödd þagnarinnar (3). 
 
Þorgerður Jóhanna Guðmundsdóttir leiðir hugleiðingu og spjallar um reynslu 
sína af henni. Umræður. 
 
Sigurður Bogi Stefánsson leiðir hugleiðingu og ræðir um Jesúbænina. 
 
Vilhjálmur Hjaltalín Jónsson stýrir hugleiðingu og umræðum. 
 
Brynja Gísladóttir leiðir hugleiðingu og fjallar um  
tónlist J.S.Bach með tóndæmum. 
 
Halldór Haraldsson leiðir íhugun og fjallar um iðkun. 
 
Myndband með Rob Nairn um hugleiðingu (á ensku).  

   

 
Ýmsir þættir starfsins 

Lífspekifélagið á vefnum 
Á síðu félagsins http://www.lifspekifelagid.is er 
hægt að sjá ýmislegt m.a. dagskránna og 
greinar. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á 
fésbókinni: 
www.facebook.com/pages/Lifspekifelagid 
 
Leshópur á sunnudögum 
Leshópurinn sem starfað hefur undanfarin ár, 
heldur áfram á sunnudagsmorgnum kl. 11:00.  
Fundinum lýkur ávallt með stuttri hugleiðingu 
(u.þ.b. 10 mín.). Frekari upplýsingar veitir Jón í 
síma 694 2532. 
 
Mundilfari í tölvuna 
Þar sem fjárhagur félagsins er bágur leitar það 
allra leiða til að spara. Ein leiðin er að fækka 
þeim sem fá Mundilfara póstsendan. Allir sem 
óska geta fengið Mundilfara sendan í vefpósti. 
Slíkt sparar félaginu ljósritunar- og póstkostnað.  

Þeir sem vilja fá Mundilfara sendan rafrænt 
endilega láta vita á netfang: 
birgirbjarna@simnet.is. 
Sendið fullt nafn með og heimilifang. 
 
Breytingar 
Fundartími á föstudögum er kl 20. Á laugar-
dögum er aðaláhersla á hugleiðingu (íhugun) og 
fræðslu tengdri henni eða annað efni. Hug-
leiðing hefst kl 15:30. Siðan er kaffi kl 16 og 
fræðsla hefst kl 16:30. 
 
Bókasafn og bókaþjónusta 
Bókaþjónustan er opin á fimmtudögum kl. 16:30 til 
18:30. Á sama tíma er bókasafnið opið.  
Halldór Haraldsson sér um bókaþjónustuna. 

Félagaskrá 
Tilkynningar vegna bretinga á félagaskrá berist 
til Markúsar Wilde, ritara:  
markus.wilde @gmail.com 
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Þeir sem vilja styrkja félagið með beinum fjárframlögum geta gert það með því að leggja inn á 
neðangreint reiknisnúmer: 
Reiknisnúmer: 0111-26-517509 Kennitala félagsins er 580169-4739 
 
 

 Sumarsamvera Lífspekifélags Íslands  
verður haldinn dagana 28. – 30. júní 2013 

í Heilsustofnun NLFÍ, Hveragerði. 
 

Gjaldið fyrir einn í einbýli ásamt öllu fæði kr. 12.000 á dag. 
Gjaldið fyrir tvo í tvíbýli ásamt öllu fæði kr. 9.900 á dag fyrir hvern. 
Fæðið er grænmetisfæði. Fáum einnig not að fyrirlestrarsal og öðru sem stofnunin býður upp á. 
Samvera verður því frá eftir hádegi föstudaginn 28. júní til og með hádegi sunnudaginn 30. júní, þ.e. tvær 
nætur. 

_____________________________________________ 
 
Sigurður Kristófer 
Sigurður Kristófer Pétursson fæddist á 
Snæfellsnesi 1882. Aldrei gekk hann í skóla. 
Fyrstu einkenni holdsveiki komu fram við 7 ára 
aldur. Hann var sendur á Laugarnesspítala 
þegar hann var 16 ára og dvaldi þar til dauða-
dags 1925. 
Hann varð einn af færustu rithöfundum landsins. 
Kristófer tók aldrei gjald fyrir ritverk sín eða 
annað og var alla tíð eignalaus. Ríkidæmi hans 
fólst í umhyggju og bróðurþeli gagnvart sam-

ferðamönnum sínum. Hugsjón hans fólst fyrst og 
síðast í hjálp við meðbræður sína, á þann hátt 
sem hann hafði möguleika til, með greina-
skrifum, þýðingum og ritun bóka um mikilvæg 
málefni, aðallega guðspeki. Þekktasta ritverk 
Kristófers er Hrynjandi íslenskrar tungu. 
Guðspekin varð Kristófer til ómetanlegrar 
blessunar og jók verulega lífsgleði hans og 
bjartsýni. Hann lagði sig allan fram við að efla 
guðspekihreyfinguna og kynna hana almenningi. 

 
 

Sími forseta er 554 2957 / 695 8955 
Netfang: lifspekifelagid@gmail.com       Lén: www.lifspekifelagid.is 

Fimmtudaga kl. 16:30 til 18:30 er bókasafnið, bókaþjónustan  
og skrifstofan opin yfir vetrarmánuðina. 

Laugardaga kl 15:30 til 17:30 er opið hús, hugleiðing / íhugun (niðri) og umræðuefni (uppi). 
 

 
Dauðinn er vís þeim sem fæðast, fæðing er vís þeim sem deyja ... 

Andinn fæðist ei og ei hann deyr, hann er og 
verður nú og endalaust. Hann á sér ekkert 
upphaf, hættir ei að vera til, og ei hann deyr þótt 
holdið vegið sé. Sá er veit að andinn á sér líf, 
eilíft, ótakmarkað, endalaust, hann getur ekki 
sagt og segir ei, að andinn vegi eða veginn 
sé. Eins og sá er leggur frá sér föt, sem farin eru 
að slitna og fær sér ný, þannig leggur andinn af 
sér líkamslín, sem hann ei lengur getur notast 
við, og fær sér nýjan efnishjúp. Eigi hann sverð 
getur sært, og sviðið ei eldur hann getur. Vatn 

getur eigi hann vætt, og vindar ei heldur hann 
þurrkað. Hann ósnortinn er af öllum öflum, sem 
eyða og brenna og þurrka. Hann er hið eilífa í 
öllu, og aldrei hann breytist um aldir. Hann 
verður ei skilinn né skýrður, hann á sér ei 
upphaf né endir. Og þegar þú veizt þennan 
sannleik, þá láttu harm þinn sefast. Því þótt að 
þér virðist hann deyja, þá er þetta ei sem þér 
sýnist, þú þarft eigi harm með þér að ala. 
Dauðinn er vís þeim sem fæðast, fæðing er vís 
þeim sem deyja. En andinn að eilífu lifir…   

  
Bhagavad Gita 


