


Aesir:
Home of Timeless Celestial Deities, meanings: 
perfection, hopes, ambitions.
as this energy beings start to take form.
this is the spiritual purpose and direction conceived by 
the celestial gods

:אסיר
,  הנצחייםהשמימייםביתם של האלים 

אנרגיה ב. שאיפות, תקוות, שלמות: מייצגים
זו  . זו צורות החיים מתחילות ללבוש צורה

המטרה והכיוון הרוחניים שהגו האלים 
השמימיים



Vanir:
Home of the Fertility Gods, the Elder ones, meaning: 
Wisdom, Magick, Time and Space, Deep Awarness
from Experience on Earth and ganing Wisdom

:וניר
:  מייצגים, ביתם של אלי הפריון הקדמונים

מודעות עמוקה  , זמן ומרחב, קסם, חוכמה
מניסיון עלי אדמות וקבלת חוכמה



Asgard

Nifehaim

Jotunheim

SvartAlfheim

Muspelheim

Helheim

Vanaheim

LjossaAlfheim

Midgard-Middle Earth

evolutionary progression of energy



Asgard

Mist Home

Giant Home

Dwarf Home

Fire Home

Hel Home

Wind Home

Elf Home

Midgard (Middle Earth)



Conception

Potential

Birth

Consciousness

Death

Awerness

Wisdom

Enlitghtenment



Orlog:
Has been defined in hindu-European tradition as 
Destiny or Karma.
The Werb “Orlog” made up of two words: OR-
”Origins”+LOG-”Law”.
This creates a concept of ones own personal “Origin 
Law” that defines one on a personal and spiritual 
level.

:אורלוג
או כגורלאירופית -ההינדוהוגדר במסורת 

מורכבת משתי  " אורלוג"המילה . קארמה
"  לוג"-"(מוצא או מקור)"אור "מילים 

"  חוק המקור": זה יוצר מושג של"( חוק)"
אישי של כל יחיד המגדיר אדם ברמה  

.האישית והרוחנית



Web of Wyrd



Wyrd:
Wyrd comes from an antient Germanic Word meaning “to 
weave”.
The word Wyrd can be literally translated as “That witch has 
been woven”.
The Teutonic myth of Wyrd says that the cosmos is woven into 
existence by three giantess whose names are: Urd, Verdandi
and Skuld, in old Norse these names are translated as: past 
present and future.
These three giantess are known as the “Norns”

:וירד
זה  "ניתן לתרגם את המילה וירד כ". לארוג"וירד מהמילה הגרמנית משמעותה 

שלהטבטוניהמיתוס ". מה שנרקם Virad אומר שהקוסמוס שזור בקיום על ידי 
Ord, Verdandi :שלושת ענקיות ששמותיהם הם -ו Skuld, 

בנורדית עתיקה
שלושת הענקיות הללו ידועות בשם  . הווה ועתיד, עבר: שמות אלו מתורגמים ל

".הנורנות"




