
skræðan Óðinn synir hrafnar eljur Sleipnir Valhöll  fæst á amazon   hér 

 
skræðan lesin hér  

                                                                                                                                                        

15.   Óðinn synir hrafnar eljur Sleipnir Valhöll 
  goðumlík og ósigrandi,  

fylgir okkur friður hvar er við förum um lönd 

hvað táknar þetta, svona í okkar samhengi?  
er þetta bara gömul sögn, kannski uppspunnin, svo fegruð af sögumanni? 
nei ekki aldeilis!  

menn myrkra alda höfðu týnt vitundarvísindum forfeðra okkar 
 

þetta er hér og nú, handa okkur, og mjög hagnýtt, 
ekki aðeins þægilega hagnýtt, heldur bjargvætturin mikla nú á tímum 
vísindi forfeðra okkar enduruppgötvuð og nú skilin og nýtt aftur 

 

 
 

 * er ekki dæmigert  
að þeir sem mest þurfa á þekkingunni miklu að halda 

eru oft einmitt þeir sem telja hana óþarfa og gamalt djönk? 
 * er kannski bót í máli 

að þegar við bergjum á smádropa af skilningi 
opnast upp gátt af löngun til að skilja meira og meira,  

dýpra og dýpra? 

 * sá sem alls ekki vildi nenna að skilja gamla djönkið okkar 
fer, við að læra að nýsa niður, að skilja allt - alveg sjálfkrafa 

 * ætlið þið að athuga (vara ykkur á), að orkan verður svo mikil í manni  
þegar maður byrjar að nýsa niður reglulega, 

að hætta er á að maður fari að taka allt of mikið að sér í kátínu sinni, 
sem gæti endað á því að maður hafi ekki tíma til að úrhuga daglega 

 
endilega látið hugsanir sem koma meðan á iðkun stendur sem vind um eyru þjóta 
þegar maður stingur sér koman gjarnan loftbólur, og við erum ekkert með athygli á 
þeim því þetta bara gerist, loftbólurnar stíga upp eðlilega; sama með hugsanir sem 
eru streitulos vegna ertingar á Sleipni: þetta bara gerist og er eins náttúrulegt og 
loftbólur sem stíga upp í vatni 
  

 * hvað er svona snjallt við að hafa, í táknmálinu, Sleipni sem hest? 
dæmi: fararskjóti um 8-falda náttúruna,  
vilji og hæfileiki taminn til að gera gagn 

192 (sjá taugakerfið) er til orðið úr 8 
* hvað er sniðugt við nafnið hans sem þýðir  

sleipur, eða sá sem þýtur hindrunarlaust? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-15-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-einherjar/dp/9935409562/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385991808&sr=8-1&keywords=odsmal+15
http://www.youtube.com/watch?v=5W0g2eyZUMo&index=16&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


skiljum við háþróað mannlegt taugakerfi og hæfileika þess? 

 * við skulum ígrunda alvarlega, að hæfileikinn til að nýsa niður 
gæti glatast frá mannkyninu ef við notum hann ekki  

það teldist hrapalegt slys og úrkynjun 
ómetanlega hæfileika mannlegs taugakerfis þarf að þjálfa og nýta  

 
 


