
Rauða Strengs Æfingar 
 

Æfing 1 

Gerðu lista yfir það fólk sem þú öfundar. Vertu fullkomnlega heiðarleg(ur) við sjálfan þig.  Hvað er 

það sem þau hafa og þig skortir? Finnst þér viðkomandi vera fallegri enn þú, búa yfir meiri velgengni? 

Angrar velgengni þeirra þig? Varstu meðvituð eða meðvitaður um að þú hefði öfund í garð þessa 

einstaklinga áður enn þú skrifaðir þetta niður? Eru þessir einstaklinga meðvitaðir um tilfinningar þína 

í garð þess.  

Sjáðu fyrir þér hvernig öfundin leggur fleiri tjöld til að hylja Ljósið enn frekar.  

Hvort viltu frekar meira af því sem þú öfundast útí eða meira Ljós í líf þitt? 

 

Æfing 2 

Gerðu lista yfir það fólk sem þú heldur að öfundi þig. Hafa þau látið orð falla sem gefa til kynna að  

þau öfundi þig?  Ertu meðvituð/meðvitaður um að þessir einstaklingar eru að senda hina neikvæðu 

orku gegn þér sem er betur þekkt sem hið illa auga. Finnur þú fyrir áhrifum frá öfund og illu augnráði 

annarra? 

Hvað er það í fari þínu sem gæti kveikt upp öfund hjá öðrum? Hvernig líður þér þegar annað fólk er 

að hrósa þér? Hefur þú tilhneigingu til að monta þig eða ástundar þú auðmýkt? 

 

Æfing 3 

Sjáðu fyrir þér huganum risastóran skjá og á skjánum þar ert þú að tala við einstakling sem hefur 

eitthvað sem vekur upp öfund hjá þér. Í hvert skipti sem þú finnur að þú ætlar að segja eitthvað sem 

endurspeglar öfund þína, ýttu þá á pásutakkann á fjarstýringunni þinni. Staldraðu aðeins við, stattu 

gegn þeirri freystingu að tala út eitthvað vanhugsað. Stoppaðu og spurðu sjálfan þig, vill ég í raun og 

veru segja þetta? Vill ég í raun og veru senda hið Illa auga gagnvart þessari manneskju og kalla 

afleyðingar þess yfir mig? 

 

Æfing 4 

Skoðaðu  líf þitt vandlega. Ert þú í kringumstæðum þar sem ríkir mikil samkeppni? Hefur þú  sterka 

þrá að þurfa vera ávallt best(ur)? Fer velgengni annar í taugarnar á þér? Dæmir þú harkarlega? 

Upplifir þú þig sem fórnarlamb ógæfu eða erfiðra kringumstæðna? 



Skrifaðu nú niður alla þá hluti sem þú ert þakklát(ur) fyrir.  Aldrei hætta að þakka fyrir það sem þú 

hefur nú þegar í lífi þínu. Hefur þú ákveðið að taka ábyrgð á því að verða orsökin af öllu því sem gerist 

í lífi þínu? Bæði því góða og slæma sem þú hefur unnið þér inn með þínu erfiði. 

 

Æfing 5 

Við vitum nú að Rauði Strengur er kröftugt andlegt verkfæri sem verndar okkur gegn öfundar hjörtum  

og augum, okkar eigin og hjá öðrum. Hugsaðu um Rauða Strenginn og hvernig hvíta ullin(miskun) sem 

er síðan lituð rauð (dómur) eyðir neikvæðu orkunni og umbreytir henni í heilunar orku. 

Skrifaðu niður hvernig þú getur umbreytt dómhörku innra með þér í miskun. Hvernig getur þú tekið 

lyft tjöldum myrkurs af ljósinu innra með þér. 

 

Æfing 6 

Rauði Strengur er vafinn utanum grafhýsi Rakelar sem er þekkt sem Móðir heimsins. 

Hennar æðsta þrá var að vernda börnin sín, svo að strengurinn er fylltur með hennar ást og vernd. 

Hvað er svona merkilegt við móðurástina? Hæfileikinn til að sjá að heildarmyndina þrátt fyrir ólíkt 

yfirborð yfir í einingu og samhug okkar sem börn skaparans, hæfileikinn til að elska alla, jafnvel þig. 

Hugsaðu um stund um þennann kærleik sem við meðtökum frá móður jarðar. Finnur þú samhug og 

einingu með öllu fólki þrátt fyrir að vera ólík? 

Finnur þú ennþá til öfundar gagnvart öðru fólki? 

 

 


