
 
Óðsmál eru lykilinn að þekkingu forfeðra okkar, launsögn og táknmáli, 

lykillinn að dýpt, lykillinn að skilningi á tilgangi hverrar mannsævi. 

 

1996 
fáanleg á bókasöfnum 

Skoða lesa skilja: 
 
Launsögn heitir á hinu málinu allegoria  
(e.allegory), orð komið úr grísku (í gegnum latínu), allos annar, agoreuo tala opinberlega, 

Launsögn táknar, að önnur hugsun liggur ósögð í leyni að baki orðanna sem 
töluð eru, hugtakanna sem fram eru sett. Hér er rósamál, orðaleikir, 
eiginlega orðfegrun, ekki sagt berum orðum, táknmál, og líkingasögur. Þeir 

sem á hlýða þurfa að spá í raunverulegt inntak, finna út hvert erindið ósagða 
er, hafa skilning á undirliggjandi vart tjáðri merkingu. 

 
* er bókstafstrú ólæsi og barnaskapur?  ef já, þá hví? 

 

Vísindi forfeðranna okkar eru hagnýt vísindi -- þekkingin er fólgin er í 
fylgsnum okkar, við þurfum að sækja hana í Hnitbjörgin okkar. 
 

* hvar eru Hnitbjörg? 
* þarf ormagöng til að komast úr veröld í tæra vitund? 

* er tær vitund sama og ginnungagap? 
 

Vísindi forfeðra okkar eru hagnýt til daglígbrúks. 

Eiga verulega erindi við nútímamanninn. 
 
Þekkingin okkar mikla blundar á myrkum öldum, og við höfum oft gleymt 

henni. Við jafnvel hættum að kunna að meta hana að verðleikum. Það er 
mjög trist. Sorglegt.  

Við erum núna að gefa okkar sofandi Þyrnirós ástarkoss -- og við vöknum. 
 
Að nýsast niður.   (Í þátíð: nýsta ek niður, sagt frá eftirá.) 

Það þarf útskýringa við, því enginn hefur sagt okkur. 
Eðlilega, því enginn vissi lengur. Enginn skildi lengur. Þeir sem, í gegnum 

aldirnar, hafa bent á dýpt og tærleika forna siðar, hafa ekki skilizt.  
Nú, eða ekki þótt æskilegt að hið sanna kæmi fram.  

(Sannleikurinn skemmir fyrir lyginni. Það vita menn.) 



 

 * hvers vegna komu valdhafar oft í veg fyrir að dýpt og  
fullkominn skilningur á okkar forna sið og vitundarvísindum kæmi fram? 

 
Læra þarf tæknina til að nýsa niður og nema upp skilninginn úr vitund. 
Og mjög svo æskilegt er að læra með kollinum sínum, til að að skilja hvað 

vitund er. 
 
Ekki er hér aðeins þverfaglegt, heldur grunnurinn undir öll fög og allt. 

 
Skoða má skræðurnar -- „Krakka-Óðsmál in fornu, 40 skræður“ -- í hvaða 

röð sem er. Menn vinna bara á þeim hraða sem hverjum og einum hentar, og 
skoða aftur og aftur það skemmtilegasta.  
Og munið eftir að stöðva og hlusta ef ég tala of hratt 

á www.youtube.com/Goiagodi 
og að skilja hvað myndirnar mínar eru að tjá okkur 

þótt þær virki barnalegar 
 
Njóttu ef þú nemur - unz rjúfast regin   

 
 * hvað eru ragnarök?  
  alheimurinn okkar er víst 13,8 milljarða ára gamall 

  og kannski á hann annað eins eftir af líftíma sínum, 
þar til hann rifnar af útþenslu -- eða hlunkast saman. 

(e. big rip, big crunch) 
ath: æsir og jötnar geta skoðazt sem bosons og fermions, sem hverfa til baka 
í hið fullkomna samræmi, supersymmetry --  (eðlisfræði forfeðra okkar).  

 
 


