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 * hvað þýðir ólæsi í víðari skilningi? 
 
Helgi Hálfdánarson skrifaði orðin goðum líkir í einu orði goðumlíkir, og síðan 

hefur orðið goðumlíkur sess sem rétt íslenzka 
 
 * er bitastæð kenningin um að Æsir sem menn hafi komið frá Indlandi 

og flutt með sér menningu og staðanöfn sem þar finnast? 
 * hafið þið heyrt kenningar Stens Bergmann um Israelsættirnar? 

 * eru fleiri kenningar um uppruna víkinga sem fluttu norður á bóginn? 
 * er orðið selsengull fyndið orð, og getum við tekið þetta til okkar? 
 * er hægt að slá um sig með orðum og hugtökum  

án þess að skilja dýpt þeirra? 
 * er nóg fyrir okkur að hafna Gymisgarðagullinu og Gungni, 

eða verðum við að mæta í lognfara lundinn og nýsa niður? 
 * trúðu Íslendingar á djöfulinn?  

voru þeir ekki hræddir við neinar svona grýlur? 

 * þótti (og þykir enn?) fyndið að níða goðin  
og sáluhjálp í að aðhyllast guðveldið rómverska? 

 * skildu heiðnir menn (skilja þeir nokkuð ennþá?) dýpt forna siðar 

eða hvað guðin eru í raun? 
 * gætu heiðingjar hengt á sig merkimiða, búið til yfirborð  

sagst vera vo vo friðsamir og góðir  
og talið sig þar með vera heiðna? 

 * hvað þarf til að fá skrásetningu trúfélags í lagalegum skilningi? 

 * hvað vinnst með því að skrásetja trúfélög? 
 * eru Skírnismál klámleikrit og/eða kvennakúgun  

í huga sumra höfunda, fræðimanna, listamanna, opinberra stofnana? 

 * lýsa skoðanir okkar vitundarstigi okkar? 
 * hver var hin upplogna saga Max Müllers gerð fyrir yfirráð Breta? 

 * er sú uppdiktaða saga lífseig (einsog annar uppspuni getur verið)? 
 * er grey litli heimurinn okkar næringarlaus? 

er það sama og hjá Jesú: ónýtur kvistur á eld kastað? 

 * hvað er að vakna uppúr vöku? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-34-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-vitkanum/dp/9935409759/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385994192&sr=8-1&keywords=odsmal+34
http://www.youtube.com/watch?v=15op6rTmMKg&index=35&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


 * hvað þýða nöfnin Óðrerir (Óðrærir) og Þjóðrerir? 

(-rerir, -rærir, sá sem hrærir upp í?) 
 * rugla sumir saman Íslendingasögunum (annars vegar) 

og ævafornum norrænum goðsögunum og kvæðum? 
hver er munurinn? 

 * gaman er og dýrmætt 

að við erum þjóð sem alltaf hefur verið hér á okkar eigin landi 
það er kannski ekki hægt að segja um allar þjóðir, er það? 

 * talið er að Írar sem hingað fluttu í upphafi Íslands byggðar 

hafi ekki verið „Rómar-kristnir“ heldur átt miklu fegurri kristni 
* vitið af elsta manngerða húsnæðinu á Íslandi, manngerðum helli 

 * tölur í forna sið eru áhugaverðar,  
og yúgur (ferli, og aldur alheims) í því sambandi 

 * er tími og rúm sköpunarfyrirbæri?  áttir og vegalend? 

 * hvað er það sem við köllum lögun hluta?    
(ath nama-rúpa er nafn og lögun) 

 * erum við forfeður okkar endurbornir? 
 * fæðumst við til að skilja hver við erum í raun? 

 
 

 


