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Formáli 

Ég leit frá byrjun á þetta meistaraverkefni sem sálarverkefni mitt, tilraun til að skýra og 

vinna úr andlegri reynslu sem að ég hef upplifað á lífsleiðinni og verið uppspretta eigin 

listsköpunar. Í upphafi ýtti annar leiðbeinanda minna Gísli Þorsteinsson prófessor við HÍ 

mér úr vör eða kom mér af stað í verkefninu. Lengi vel upplifði ég mig eina, sem úti á 

rúmsjó, í verkefninu. Oftast var þar logn og fagurt veður þegar ég fékk innblástur af 

lestri yndislegra fræða en stundum var ég þó í ólgusjó og bjóst þá varla við því að 

komast nokkurn tímann að landi, þegar margbreytilegir stormar og vindáttir þeyttu mér 

úr einum hugsanagangi til annars eða úr einum fræðum í önnur. Það var síðan 

aðalleiðbeinandi minn Svanborg Rannveig Jónsdóttir dósent við Háskóla Íslands sem 

sýndi mér tiltrú og hvatningu á tíma þegar ég var við uppgjöf en að lokum drógu báðir 

leiðbeinendur mig að landi með verkefnið í farteskinu. Ég var svo heppin að vera í hópi 

kennara og nemenda sem var studdur af þremur mögnuðum fræðikonum sem nefna sig 

Svakahaf hópinn en það eru Svanborg R. Jónsdóttir dósent, Hafdís Guðjónsdóttir, 

prófessor og sérfræðingur minn og Karen Rut Gísladóttir lektor. Voru þær reglulega 

með hópfundi og kennslu þar sem ég lærði heilmargt og voru þær óþreytandi að kenna 

okkur um fræðileg vinnubrögð á frumlegan, skemmtilegan og skapandi hátt. Einnig 

lærði ég heilmikið af samnemendum mínum sem glímdu við að miðla nýrri þekkingu til 

samfélagsins.  Ég vil færa þeim hjartans þakkir ásamt hinum dásamlegu viðmælendum 

mínum listamönnunum og öllum í Riveri Menntavísindasviðs. Þá vil ég þakka Freydísi 

Jónu Freysteinsdóttur dósent í Háskóla Íslands, Kjartani Jónssyni og Sigurjóni 

Þorbergssyni fyrir þeirra liðsinni.  Þetta ferli var mjög lærdómsríkt og krefjandi en gaf 

mér gott veganesti fyrir líf og starf. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. Von 

mín er sú að þessi lesning verði einhverjum til uppörvunar og innblásturs. 

 

Reykjavík, 4.maí, 2016 

Melkorka Edda Freysteinsdóttir 
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Ágrip  

Þegar andinn er yfir 

Raddir listamanna um sköpun, lífssýn og andlegan innblástur 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvort andlegur innblástur eigi ennþá 

við í nútímanum og með hvaða hætti. Gerð var eigindleg rannsókn og gagna aflað með 

viðtölum og voru viðmælendur alls sjö listamenn og komu þeir fram undir eigin nafni.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynsluheim og lífssýn listamanna í samtíma 

okkar, sérstaklega þeim þætti í listsköpun þeirra sem snýr að andlegum innblæstri og þá 

hvort megi nýta þekkingu þeirra í samfélaginu. Einungis var rætt við listamenn sem 

vitað var að leggja rækt við andann á einn eða annan hátt. Ekki var skilgreint 

nákvæmlega hvað andi er eða andlegur innblástur heldur viðmælendum leyft að nota 

eigin hugtök til að lýsa sínum upplifunum, sköpun og starfi. 

Niðurstöður sýna að listamennirnir ekki einungis upplifa andlegan innblástur heldur 

þjálfa aðferðir til að komast í tengingu við æðri svið sem þeir geta unnið sín verk frá en 

hver og einn listamaður upplifir það á sinn hátt og orðar sína upplifun á mismunandi 

máta. Allir listamennirnir upplifðu sig sem andlegar verur og höfðu þörf fyrir andlega 

iðkun. Þeir bjuggu yfir sínum einstaka hugarheimi þar sem ýmis fyrirbæri komu fyrir svo 

sem samband við verur í öðrum víddum, merking drauma og minningar úr fyrri lífum. 

Flestir upplifðu þeir sig í beinni tengingu við alheiminn eða æðri svið. Þeim var öllum 

umhugað um stöðu jarðar og mannkyns og virtust allir hafa skapað sér tilgang með 

tjáningu listar sinnar og vilja stuðla að betra mannlífi. Flestir töldu þeir að gott væri að 

lögð væri meiri áhersla á andlega menntun eða rækt andans í íslenska menntakerfinu 

og nefndu dæmi um það. 
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Abstract 

The sheer power of being taken over by inspiration 

 Voices of artists about creation, vision and spiritual inspiration 

 

The aim of this study was to find out how artists in Iceland view their life and the world, 

now a days. It was emphasized especially if artists could feel spiritual inspiration in their 

work. Qualitative research was conducted and seven artists were interviewed. „The 

spirit“ was not defined by the researcher but the artists used their own words for what 

they themselves felt and experienced as „the spirit.“ Artists were only chosen who had 

been involved in something to develop spiritual growth. Most of them believed that 

spiritual education would be beneficial in the educational system and they gave 

examples of that. 

The results show that these artists do not only feel spiritual inspiration, they develop 

their own way to contact their creative source, even though they do not use the same 

words when describing what they feel. They all felt that they are spiritual beings and 

they had a need for spiritual growth. They seemed to live in their unique world at 

times, and seemed to experience phenomenons like having a spiritual contact with 

beings from other worlds. Some of them also had given thought to the meaning of their 

dreams and even had past life memories. Most of them felt like they had a direct 

contact with the universe or feeling that we are all one with the Universe. Most of 

them were concerned about the development of the human race and found meaning in 

their art and creation. They also seem to help and support mankind in other ways as 

well. Most of them believed that spiritual education in the educational system would 

be a benefit for children and grown ups and  gave examples of that. 
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Inngangur 

Þetta meistaraverkefni snýst um að reyna að finna ýmis fræði sem tengjast andlegum 

innblæstri listamanna ásamt því að íhuga hvort mögulega sé þörf á andlegri menntun. 

Ég skilgreini ekki nákvæmlega hvað andlegur innblástur er, heldur læt ég viðmælendum 

mínum það eftir og nota hugtökin, andi og innblástur sem hugtök sem ég reyni að skilja 

út frá því hvernig viðmælendur mínir upplifa þau og nýta í lífi sínu, sköpun og starfi. 

Ég tók fyrir nokkrar skilgreiningar um anda og kynni hér. Andi getur einfaldlega verið 

loft sem við öndum að okkur og einnig getur andi táknað lífsandann (snara.is, e.d.). En 

andi getur einnig verið sá hluti af okkur sem er ekki líkamlegur. Oft talað um sálina, 

eitthvað sem er okkar sanna sjálf og eitthvað sem að lifir af líkamsdauðann 

(oxforddictionaries.com, e.d.). Andi eða sál geta verið eilíf, sérstaklega trúa þeir því sem 

trúa á karma og að við lifum sem mismunandi persónur aftur og aftur á jörðinni 

(Námsgagnastofnun, 2012). Innblástur getur verið andagift og eldmóður (snara.is, e.d.). 

Þannig að andlegur innblástur ætti samkvæmt þessu að vera eldmóður eða andagift 

fyrir sálina en erfitt er að finna orðskýringar um andlegan innblástur í orðabókum. 

1.1 Kveikja að verkefninu og markmið þess 

Það vakti snemma athygli mína og heillaði mig að til væru listamenn sem væru andlega 

sinnaðir og væru að vinna listaverk á andlegum nótum. Langaði mig að vita meira um 

tilurð þeirra. Það gladdi mig því þegar ég sá sýningu í Hafnarborg er byggði á slíkri 

listsköpun en þá var ég að vinna að rannsóknaráætlun minni um viðtöl við listamenn. 

Ritaði sýningarstjórinn Birta Guðjónsdóttir (Hafnarborg, 2013) meðal annars:  

Áhrif andlegra fræða hafa verið mismikil og mis-sýnileg í list síðastliðinna 

áratuga enda sveiflast slíkar áhrifabylgjur til líkt og á öðrum sviðum 

samfélagsins. En um þessar mundir má greina slík áhrif í myndlist margra 

íslenskra og alþjóðlegra samtímalistamanna auk vaxandi áhuga á andlegum 

áhrifum hjá alþjóðlegum listasöfnum. Óskandi er að sýning þessi megi vekja 

áhuga á og verða hvatning til frekari rannsókna á áhrif andlegra fræða í 

íslenskri myndlist fyrr og nú og megi opna fyrir slíka túlkun á list 

myndlistamanna fyrri tíðar.  

Verkefni mitt er að hluta til svar við þessari beiðni og er það von mín að hún verði 

listamönnum framtíðarinnar og ýmsum öðrum innblástur og hvatning til listsköpunar. 

Mögulegt er að með auknum skilningi á andlegri sýn listamannanna og greiningu á 

andlegum innblæstri þeirra í myndlist, megi efla þekkingu á sviði listkennslu. Enda 

http://www.oxforddictionaries.com/
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virðist vera erfitt að finna upplýsingar um þau málefni, hvort sem er í kennsluefni, á 

netinu, eða á bókasöfnum. 

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða hvernig andlega sinnað listafólk skapar 

verk sín, og hvernig það skilur tengslin á milli andlegrar upplifunar sinnar og 

listsköpunar. Einnig að skoða sýn þess á þá uppsprettu sem að verk þeirra eru unnin úr. 

Lífssýn þessa fólks er því hluti af þeim upplýsingum sem koma fram í þessu verkefni.  

Verkefnið átti upphaflega að byggja á eigindlegri rannsókn með þeirri hugsun að 

hún gæti mögulega breyst í fræðsluefni og/eða hugmyndabanka ásamt meðfylgjandi 

greinargerð. Að lokum tók ritgerðin á sig form er byggir meðal annars á 

myndskreytingum listamannanna og leitað var svara við tveimur megin 

rannsóknarspurningum: A. Hvernig tengist andlegur innblástur og dulspekileg fyrirbrigði 

myndsköpun? B. Hvernig er hægt að nýta þekkingu um andlegan innblástur og 

dulspekileg fyrirbrigði sem tengjast sköpun, í menntun? 

Við leit að svörum við þessum spurningum lagði ég áherslu á að draga fram lífssýn 

listamannanna og tjáningu þeirra fremur en að spyrja þá eingöngu um andlegan 

innblástur þeirra. Ég tilheyrði í þessu rannsóknarferli nemendahópi sem margir voru að 

vinna að starfendarannsóknum. Áhrif þessa urðu til þess að víða tengi ég verkefnið við 

sjálfa mig og fyrri reynslu mína. Enda er ég er sjálf upptekin af andlegri reynslu og 

listsköpun sem tjáningu sálarinnar. 

1.2 Reynsla og lífssýn mín 

Frá því að ég missti föður minn þegar ég var 14 ára gömul vöknuðu tilvistarspurningar í 

huga mér: Hver er tilgangur lífsins? Hvað er dauði og er til líf eftir dauðann? Er 

heimurinn meira en það sem við sjáum? Þau svör sem ég fann eftir töluverðan lestur og 

miklar vangaveltur voru að meira væri til en við sjáum og skynjum. Var það einnig vegna 

persónulegrar upplifunar minnar sem ég kalla „að upplifa eilífðina“ sem mótaði mína 

sýn á lífið og tilveruna. Sambærileg reynsla og ég varð fyrir kemur víða fram í bókum 

eða sú tilfinning að vera eitt með almættinu eða öllu sem lifir. Andleg mál hafa síðan 

verið hluti af lífssýn minni og hef ég lært margt á því sviði, svo sem heilun, tarotlestur, 

handa- og tónmeðferð og heilunarsöngva, (e. spiritual chant), (youtube.com, e.d.). 

Jafnframt hefur sköpunarþátturinn verið ríkur í lífi mínu og hef ég numið hrynlist, (e. 

Eurythmy), (Schwartz, 2007) en sú list er kennd í Waldorfsskólum. Einnig hef ég fengist 

við að syngja jazz, dansa 5 rytma (Roth og Loudon 1989 ), mála, auk þess sem ég er 

menntuð sem myndmenntakennari. 

Dulspekin tengir oft andleg málefni og sköpun. Ég hef til dæmis árum saman lesið í 

spil sem tilheyra ýmis konar speki eins og tarot, englaspil og búddaspil. Þar er leiðsögn 

oft í ýmsum táknum og í myndum. Ég hef einnig unnið með orkustöðvar líkamans í 

heilun. Ég hef kynnt mér ýmis dulræn fræði, iðkað hugleiðslu og jóga. Handa- og 

tónmeðferð er nefnist Kirófónetík er meðferð sem ég lærði í fimm ár og er byggð á því 

https://www.youtube.com/channel/UCA_ZRKZmSTVlSqwszArluCA
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að hvert hljóð í tali manna megi nota sem krafta til örvunar, slökunar og meðferðar við 

ýmsu. Það var svissneskur maður, Alfred Bauer (aliskane.se, e.d.), sem kom fram með 

þessa meðferð, hann fékkst við að hjálpa börnum sem áttu erfitt með talmál og var 

undir áhrifum frá hugmyndafræði Rudolfs Steiner (Lachman, 2007). 

Það var töluverð áskorun að gera tilraun til að tengja áhugasvið mín um andleg mál 

og sköpun við akademíska fræðimennsku er byggir á notkun eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Eigindlegar rannsóknir byggja á því að félagslegan veruleika sé ekki 

einungis hægt að mæla með hefðbundnum mælitækjum, heldur sé hægt að 

framkvæma huglægt mat á mannlegum aðstæðum og fyrirbrigðum sem verður að taka 

tillit til líka (Lichtman, 2012). Mín reynsla og lífssýn fléttast inn í þetta verkefni og einnig 

myndir frá sjálfri mér og sérstaklega frá einni sýningu úr námi mínu í Háskóla Íslands. 

 

 

 

 

Mynd 1. Melkorka að kynna í HÍ 2016 
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Bakgrunn og reynslu mína tengi ég við þetta myndverk mitt (sjá mynd 2). 

 

 

 

Mynd 2. Umbreyting. Melkorka Edda Freysteinsdóttir. 

 

Þetta myndverk mitt táknar umbreytingu mína. Verkið er málað á meðan á námi mínu 

stóð bæði í Háskóla Íslands og í Kírófónetík nuddnáminu. Hinir sjálfumglöðu litir gamla 

sjálfsins breytast þegar straumur af nýju flæði rennur úr þriðja auganu (tákn innri 

skynjunar fyrir mér). Þetta er mjúk orka og inn í henni er fullt af táknum sem eru til 

aðstoðar við kennslu, heilun og þjónustu við aðra. 

 



20 

1.3 Hin duldu öfl í kringum okkur og ímyndunaraflið 

Frá upphafi hefur manneskjan trúað á eitthvað æðra en sjálfa sig. Það sýnir sagan 

og trúarbrögðin svo sem Kristni, Gyðingdómur og Hindúatrú (Námsgagnastofnun, 

2012). Manneskjan er í eðli sínu skapandi eins og sést hjá ungum börnum í 

leikskóla eins og fram kemur í grunnhefti sköpunar sem Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun (2012) gáfu út. Starfsemi hins 

frjóa ímyndunarafls hefur reynst erfitt að útskýra. En það kemur fram víða eins og 

til dæmis í sjónvarpsþáttum fyrir börn sem láta dýrin tala saman þó að við 

vissulega vitum að dýr kunna ekki mannamál. Hins vegar getur verið að höfundar 

þáttanna vilji fá börn til að skilja að dýrin hafi líka sitt sjónarhorn og sína tilveru 

eins og manneskjur. Dulin öfl tilverunnar hafa ekki eingöngu komið fram innan 

heimspekinnar heldur hafa þau einnig borist okkur á margvíslegan hátt í 

listsköpun, svo sem í trúartengdri list og í ævintýrum. Veirur eins og sýklar og 

bakteríur, að ónefndum rykmaurum, eiga sína tilvist en við kjósum oftast að 

hunsa þær nema helst þegar við verðum veik og þurfum nauðsynlega að takast á 

við slíkt. Það sem ég vil undirstrika með þessu er að veröld okkar er oft flóknari og 

margbreytilegri en við viljum vera láta. Við lifum til dæmis okkar daglega lífi í 

vinnu og umferð án þess að hugsa um að við séum lifandi á hnetti sem svífur um 

heiminn og snýst um sjálfan sig um leið.  

Álfar og huldufólk finnast í þjóðsögunum okkar (Jón Árnason, 1962-1964) og sumir 

telja sig vera í sambandi við slíkar verur á okkar tímum. Ýmsar sagnir eru líka til um 

drauga og afturgöngur. Indjánar ákölluðu hinn mikla anda og ýmsar höfuðskepnur, 

anda lofts, vatns, jarðar og elds. Gömlu ævintýrin fólu yfirleitt í sér boðskap um baráttu 

góðs og ills, sem og ýmsa vætti. En ýmsir fræðimenn hafa sett upp greiningakerfi til að 

rannsaka þann boðskap (Propp, 1990). Í þeim koma fyrir töfrar og margbreytilegar 

verur eins og hafmeyjar og einhyrningar sem ekki eiga sér stoð í okkar efnislega 

raunveruleika. En hins vegar hefur saga okkar sýnt fram á að á jörðinni hafi verið 

ótrúlegustu tegundir risaeðla fyrr á tímum. Manneskja sem var uppi fyrir rúmum 

hundrað árum síðan hefur líklega heyrt um galdrastaf en hvað myndi sú manneskja 

kalla farsíma okkar í dag, þar sem við getum haft samband við fólk í öllum heimsálfum 

og skipulagt og sinnt fjölda verkefna nær samtímis. 
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Mynd 3. Mandala, orð 
úr sanskrít, indverskri 
speki, sem táknar 
alheiminn og heild. 

 

Mynd 4. Yantra, orð úr 
sanskrít og indverskri 
speki, notuð við 
tilbeiðslu.  

 

Mynd 5. Jing jang merki, 
kínverskt tákn er merkir 
samræmi milli ljóss og 
skugga. 

 

Í hinu kristna samfélagi okkar á Íslandi hefur það lengi verið svo að flestir trúa á Jesú 

Krist og styðjast við Biblíuna (Vísindavefurinn, 2008). Biblían er uppfull af dulspeki, 

sýnum og draumförum, ásamt englum og kraftaverkum. Englar hafa verið notaðir í 

málverk öldum saman. Í hinum ýmsu samfélögum hafa verið notuð hugtök og speki 

sem hafa verið sett fram á skapandi hátt eins og t.d. mandölur (sjá mynd 3 ), tákn eins 

og yöntrur (sjá mynd 4) eða jing jang (sjá mynd 5) sem dæmi. Mandölugerð var kennd í 

námi mínu í Háskóla Íslands (sjá mynd 6 ).  

 

 

 

Mynd 6. Mandala vorsins. Verkefni í Háskóla Íslands (2010) eftir sjálfa mig. 
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Einnig vil ég nefna Tarotspil (Obringer e.d.) þar sem mætast margar gerðir af djúpri 

speki og sköpunargleðin er ótæmandi þar sem til eru þúsundir tegunda spila með  

ýmsum táknum og mismunandi boðskap í litríkum spilum svo sem speki indjána, engla, 

gyðja, álfa og guða (sjá mynd 6. mín útgáfa af viskuspilum). 

 

 

Mynd 7. Viskuspil Melkorku. Á sýningu í HÍ (2012) 

 

 

Í skólakerfinu á okkar tímum er mikið talað um táknvísi og táknlæsi, með öðrum orðum 

að kunna að lesa í tákn, miðla, og myndir. Svo mikil áhersla er lögð á læsi að núna er 

læsi einn af að grunnþáttunum í menntakerfinu (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Kannski er það ekki síst vegna þess að tækni og upplýsingar gera það að verkum að 

þekkingin liggur fyrir okkur út um allt. Og þá megum við ekki gleyma að allir bókstafir og 

allar tölur eru tákn og tákn eru til í ýmsu formi svo sem: Umferðartákn, lógó, í 

forritunarmálum og eins hefur Word ritvinnsluforritið  ótrúlega mörgum táknum yfir að 

ráða frá ýmsum menningarheimum. Við gleymum því stundum að móðurmálið eða það 

mál sem við tölum á hverjum tíma er táknmál að því leyti að við höfum komið okkur 

saman um að eitthvað talað eða ritað orð þýði eitthvað ákveðið. Ef ég nefni orðið stóll 

þá eru til óendanlegir möguleikar yfir eitthvað sem getur verið notað sem sæti í hinum 

ýmsu menningarheimum. Og ef við erum farin að nota hugtök eins og ást þá getur það 

verið mjög einstaklingsbundið hvernig fólk upplifir ást og hvað því finnst ást fela í sér. 

Þess vegna er eins með innblástur eða hugtök sem notuð eru sem persónuleg tjáning 

um eitthvað fyrirbæri, getur þá viðkomandi manneskja upplifað það á mjög ólíkan 

máta. Innblástur fyrir mér og þér þarf ekki að vera hið sama frekar en ef ég nefni orðið 
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köttur þá getur það haft allt aðra merkingu fyrir mér eða þér þar sem upplifum okkar á 

köttum getur verið ólík. Þekking á uppsprettu sköpunar ætti því að skipta okkur máli og 

líka hvernig við getum nýtt þekkingu sem örvar sköpun jafnvel þó svo hún leiði okkur út 

í hið óþekkta.  

Tæknibylting undanfarinna áratuga gerir það að verkum að við þurfum að takast á 

við ýmislegt sem mannkynið hefur aldrei þurft að takast á við áður, svo sem offjölgun, 

útrýmingarhættu dýrategunda og jafnvel okkar sjálfra ef við breytum ekki um stefnu 

(Unric.org/is, 2015). Getur ekki verið að við þurfum að endurskoða hver við erum sem 

manneskjur og hver tilgangur okkar sé. Sigurður Pálsson veltir fyrir spurningum eins og 

„Hver er ég? Til hvers lifum við? Hver er tilgangur okkar?“ og „hvað er að vera sönn 

manneskja?“ Jafnframt kemst Sigurður Pálsson (1983) að þessari niðurstöðu: 

Lífsviðhorf manna og skilningur þeirra á manninum ræðst af persónulegu 

mati einstaklingsins og vali hans á því sem hann álítur betra eða réttara en 

annað, án þess að það sé grundvallað á óyggjandi sönnunum. Með öðrum 

orðum mannskilningur okkar. (bls. 11) 

En getur ekki verið að með því að horfa á okkur sem andlegar verur og vera ekki of 

upptekin af hinu efnislega heldur veita undrum og kraftaverkum tilverunnar meira rými 

að þá upplifum við aðrar forsendur í lífinu? Þess vegna er spennandi að fá að vita hvað 

þessir listamenn tjá okkur um verk sín og upplifanir. 

 

 

Mynd 8. Maður þekktu sjálfan þig. 

Á nemandasýningu minni í HÍ (2012) 
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2 Menntun og mannsandinn 

Rannsóknarspurningar mínar geta tengst mörgum fræðum og þess vegna leitaði ég eftir 

upplýsingum í ýmsum fræðigreinum. Við manneskjurnar erum mikið fyrir að flokka hluti 

og fræði en hið andlega og innblástur eru fyrirbæri sem erfitt er að flokka á einsleitan 

hátt undir sköpun eða undir vissar fræðigreinar. 

2.1 Uppruninn og nútíminn 
Heimspekin fjallar í raun um lífssýn okkar og frumspekin fjallar um tilvistarmál. Þar 

koma fram vangaveltur um af hverju við erum hér á jörðinni og hvernig heimurinn varð 

til. Precht (2007), þýskur heimsspekingur, tekur fyrir margar heimspekikenningar og ber 

þær saman við rannsóknir á heilanum. Hann ræðir meðal annars um hversu takmörkuð 

skynjun okkar er miðað við hin ýmsu dýr sem heyra og sjá betur en við manneskjurnar. 

Precht líkir þessu við víðfræga hellislíkingu Platons sem í sjöundu bók höfuðrits síns: 

Ríkið, sem var skrifuð um 370 fyrir Krist. En þar lýsir Platon kenningu sinni sem felur í 

sér að manneskjur á jörðunni eru í raun skuggar af sjálfum sér og fullyrðir að 

frummyndir skugganna séu staðsettar á öðrum stað: 

Hópur manna lifir frá blautu barnsbeini í djúpum helli. Þeir eru hlekkjaðir 

þannig við klettavegginn að þeir geta sig hvergi hreyft og einungis horft á 

hellisvegginn fyrir framan sig. Eini ljósgjafinn er eldur sem brennur fyrir 

aftan þá. Á milli þeirra og eldsins er verið að bera alls kyns myndir og 

líkneski sem varpa skugga á vegginn andspænis föngunum. Fangarnir sjá 

ekki annað en þessa skugga hlutanna sem og skuggana af sjálfum sér og 

samföngum sínum. Jafnvel þegar þeir sem bera hlutina tala þá virðast það 

vera skuggarnir sjálfir. Án þess að vita hvað er í rauninni að gerast á bak við 

þá, handan þeirra eigin skynjunar, líta hellisbúarnir svo á að skuggarnir séu 

raunveruleikinn. (Precht 2007, bls 362, 363) 

Ástæðan fyrir því að ég minnist á þessa hellislíkingu er sú að í dag notast mannfólkið við 

fjölþætta tækni en við sjáum aðeins yfirborð hennar. Við horfum á sjónvarpið og 

hlustum á útvarp án þess að sjá þær bylgjur sem að senda okkur það sem við nemum. 

Þegar ég var lítil og vildi vita hvernig norðurljósin eða regnboginn yrðu til var lítið um 

svör. En í dag geta vísindin svarað slíkum spurningum þótt enn sé mörgu ósvarað.  
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2.2 Hin saumalausa kápa alheimsins 

Í þúsundir ára hefur maðurinn fengist við andleg mál í ýmsu formi svo sem jógaspeki frá 

Indverjum, búddisma, Kristna dulspeki, og Shamanisma. Ég nefni dulspeki þar sem í 

henni er alls kyns þekking um andleg mál. Guðspekifélagið var öflugt á síðustu öld hér á 

Íslandi að kynna ýmis andleg fræði. Fyrir nokkrum árum var nafni þess síðan breytt í 

Lífsspekifélagið. Á heimasíðu þeirra er sett fram lífspekileg heimsmynd en í annarri 

grein um heimsmynd félagsins stendur:  

 

Sérhver tilvistar-eining - frá öreind til vetrarbrautar - á sér rætur í einum og 

sama alheimslega, lífgefandi veruleika. Þessi veruleiki er allstaðar til staðar, 

en ekki er hægt að líta á hann sem samsafn allra hluta, því hann er handan 

allrar tjáningar. Hann birtist í tilgangsríkum, regluþrungnum og 

meiningarfullum ferlum náttúrunnar, sem og í dýpstu fylgsnum hugsunar og 

anda. (Guðspekifélagið, e.d.)  

Í Lífsspekifélaginu hefur fólk sem tilheyrir mörgum ólíkum trúarbrögum reynt að skilja 

heiminn betur. Svipaðar áherslur má finna Í fræðum um siðferði sem grundvöll 

umhverfismenntunar. Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir (1994) vitna í 

Calicott: 

Ný veraldarsýn þarf að byggjast upp sem þar sem hugsunin er ekki með 

mannhverfum hætti þ.e. að maðurinn eigni sér allt heldur með 

ómannhverfum hætti þannig að mennirnir líti á sig sem hluta af náttúrunni 

og öllu sem er þar sem að fleiri fyrirbæri en maðurinn verði talin 

siðferðilega marktæk. (Calicott, 1992) 

Whitehead setti fram kenningu um „bylgjuhreyfingu veruleikans“ og „lífræna 

heild“ sem felur í sér að allir frumagnirnar í alheiminum séu í eðli sínu á 

bylgjuhreyfingu. Í þessari kenningu kemur fram að atriði sem okkur geta fundist 

vera mótsagnir eða ósamræmanleg, orsök og afleiðingu, fortíð og framtíð, 

rannsakandi og viðfangsefni hans eru í raun tengd líkt og hátindur og öldudalur á 

sömu bylgjunni. Whitehead kallaði þetta hina saumalausa kápu alheimsins, eins 

konar alheimskraftsvið þar sem að hlutir og atburðir tengjast öðrum hlutum og 

atburðum en stundum á mótsagnakenndan hátt en aðskilnaður ekki til. (Mesle, 

2009). En það er einmitt það sem kom fram með tilkomu skammtafræðinnar. 

Skammtafræðin er stærðfræðileg lýsing á því hvernig smæstu hlutir sem við 

þekkjum hegða sér. Þetta eru hlutir eins og rafeindir, frumeindir, eða jafnvel 

hinir örsmáu kvarkar sem mynda róteindir og nifteindir í kjarna frumeinda. 

Þessar agnir eru grundvallareiningar í byggingu nær alls efnis í hinum þekkta 
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heimi og marga af eiginleikum gastegunda, kristalla og jafnvel vökva er 

einungis hægt að útskýra með hjálp skammtafræðinnar (Þorsteinn 

Vilhjálmsson, Kristján Leósson, 2003). 

Ken Wilber (1981) sagði að ekki væri lengur hægt að skoða raunveruleikann sem 

aðskilnað margbreytilegra þátta. Það sem áður var talið aðskilið virðist á 

undarlegan hátt vera samtengt innbyrðist þannig að allir hlutir og atburðir 

tengjast öllum hlutum og atburðum, enda voru skammtafræðingar þá búnir að 

sýna fram á að frumagnir alverunnar hegðuðu sér ekki alltaf eftir hefðbundnum 

eðlisfræðilegum lögmálum. Þann 11. febrúar 2016 tilkynntu vísindamenn að þeir 

hefðu staðfest að þyngdarbylgjur hefðu mælst í heiminum en mælingar á 

þyngdarbylgjunum opna nýja leið til að kanna alheiminn sem vísindamenn höfðu 

reynt að mæla í um 40 ár (Gunnlaugur Björnsson, 2016). 

Ástæðan fyrir því að ég vil nefna þetta er mikilvægi þess að skoða lífsskilning og 

mannskilning tíðarandans þegar verið er að skoða lífssýn listamanna samtímans. En 

undanfarna öld hefur hefur heimsmynd jarðarbúa breyst heilmikið.  

Það er ekki eingöngu Lífsspekifélagið sem hefur árum saman verið að skoða andleg 

mál og kenningar. Ýmis gömul þekking hefur varðveist í leynireglum svo sem 

Frímúrurum og Rósinkrossreglunni. Ég var sjálf félagi í Samfrímúrarareglunni en það er 

regla sem er opin fyrir bæði kynin. Vitað er að margir miklir frömuðir sögunnar voru 

bæði vísindalega sinnaðir og létu sér dulræn og andlega visku varða, eins og Albert 

Einstein, Carl Sagan og Albert Abraham Michelsen, sem mældi hraða ljóssins. Aðra má 

nefna sem voru vísindalega sinnaðir þó svo þeir yrðu frægir sem rithöfundar svo sem Sir 

Arthur Conan Doyle, Jules Verne og Oscar Wilde (Penre,1999). 

2.3 Hinn birti og óbirti heimur  

Deepak Chopra (1996) setur fram sjö lögmál sem hann segir að ef við manneskjur 

þekkjum þau lögmál og förum eftir þeim þá njótum við velgengni. Hann útskýrir fyrsta 

lögmálið sem tenglin milli hins birta og óbirta heims sem lögmáli vaxtar eða lögmál 

hinna hreinu möguleika: 

Þetta lögmál byggist á þeirri staðreynd að við erum í innsta eðli okkar hrein 

vitund. Hrein vitund er nefnd hinir hreinu möguleikar. Hún er orkusvið allra 

möguleika og máttur hennar til að skapa á sér engin takmörk. Hin tæra 

vitund er hinn andlegi grundvöllur okkar. Samkvæmt þessu höfum við 

óendanlega möguleika til að skapa ef að við erum í samræmi við okkar eigið 

eðli og eðli alheimsins (Chopra, 1996). 
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2.3.1 Rannsóknir í vestrinu tengjast austrænni speki 

Rannsóknarspurningar mínar tengjast líffræðilegri sálfræði svo sem skynjunarsálfræði, 

taugasálfræði og dulsálfræði. Sálfræðingurinn Jung kom með þá líkingu að alkemistar 

hefðu tekið hrátt efni og umbreytt því í gull samanborið við að skilja undirvitundina sem 

getur birst okkur táknrænt í draumi. Hann komst að því þegar hann rannsakaði deyjandi 

sjúklinga, að þá dreymdi oft táknrænar myndir af líkamsástandi sínu og kallaði hann 

þetta draumlíkama. Hann talaði um rásir skynjana eins og sjón, heyrn, tilfinningar, 

samskipti við umheiminn, lykt, hreyfingar og andlega rás.(Mindell, e.d). Þetta varð til 

þess að seinna var stofnaður eins konar tilrauna-þróunarhópu sálfræðinga í Barcelona, 

sem kallaði það sem þeir voru að gera ferilsvinnu (e. Processwork). Þessi hópur 

sálfræðinga komst að því að á meðan þeir voru að skoða það sem var að gerast 

meðvitað í núvitundinni hjá ákveðnum einstaklingi, gat samtímis eitthvað dulvitað verið 

að gerast sem einstaklingurinn gat tengt sig við og þannig gat hann orðið meðvitaður 

um hvað væri um að vera í undirmeðvitundinni. Þróunarhópurinn uppgötvaði að það 

sem þeir voru að komast að hafði lengi verið þekkt í austrænni heimspeki svo sem í 

taóisma. Ferilsvinna (e. process work) hjálpar fólki við að fást við tilfinningavandamál, 

samskiptavandamál og hópsamskiptavandamál meðal annars (Mindell, 1994). En í raun 

er horft á alla þætti sem heild þar sem draumar, listsköpun, svefn, samskipti, eða allt 

sem að einstaklingurinn upplifir bæði meðvitað og ómeðvitað kemur úr hinni 

meðvituðu og dulmeðvituðu reynslu (Mindell,1994).  

Tomio Hirai (1989) hafði áhuga á að skoða hvernig búddamunkar gætu náð 

hugljómun og gerði í framhaldi af því rannsókn á zen búddamunkum sem voru í 

hugleiðslu og flokkaði þá eftir því hversu lengi þeir höfðu stundað hugleiðslu. Hann gat 

sýnt fram á að heilabylgjurnar breyttust. Fleiri alfabylgjur fundust hjá þeim sem 

hugleiddu og hjá þeim sem höfðu stundað hugleiðslu í lengri tíma (fleiri ár) og einnig 

fundust þetabylgjur hjá þeim sem að höfðu mesta reynslu í að hugleiða (Hirai, 1989, bls. 

141). 

Á okkar tímum eru margir sem kynna ýmsar hugleiðsluaðferðir og hvetja fólk til að 

lifa í núvitundinni. Með því að vera meðvitaður um líðandi stundu, tilfinningar, 

hugsanir, líkamlegt ástand og sinn sannleika þá er talið að fólk geti lifað innhaldsríkara 

og fyllra lífi (Goleman, 1997). Einnig ef fólk hvílir í núvitundinni þá er eins og það geti 

fundið hvíld frá hinum „raunverulega heimi“ og dvalið í sínum eigin heimi. Þetta 

fullyrðir til dæmis, (Tolle, 2009). Hann telur að fólk geti víkkað vitund sína í núvitund frá 

því persónulega til þess að finna hið óendanlega andartak Guðs eða Alheimsins. Það er 

þekkt í hinum austræna heimi þar sem mörg þúsund ára hefð er fyrir að iðka hugleiðslu. 

Þar sem alfabylgjur hafa róandi og afslappandi áhrif á fólk hafa þerapistar á 

Vesturlöndum tekið upp slökun og hugleiðslu sem þeir kalla núvitund (e. Mindfullness) í 

ríkara mæli sem meðferð við streitu og sem leið til þess að auka jafnvægi og heilbrigði 

við ýmsum líkamskvillum. Einn frumkvöðla þeirrar innleiðingar sjúkrahúsa á 
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Vesturlöndum er John Kabat-Zinn (2005). Núvitundarhugleiðsla er aðferð sem er unnin 

úr búddisma og ótengd trúarbrögðum og hefur fengið önnur nöfn á íslensku meðal 

annars gjörhygli og árvekni (Sigrún Daníelsdóttir, 2011). 

John Kabat Zinn og Sharon Salzburg hafa lýst reynslu sinni af veiku fólki sem þjáist af 

verkjum og fær meðferð sem er lyfjalaus. Í fyrstu eru sjúklingar látnir leggjast á dýnu og 

þeim kennt að skanna líkamann í huganum og er góður tími tekinn í þetta. Margt af 

þessu fólki hefur ekki hlustað á líkama sinn lengi eða veitt honum athygli að öðru leyti n 

en að finna fyrir verkjum og taka inn verkjatöflur. Í næsta skipti heldur þetta áfram en 

þegar sjúklingurinn er orðin vanari að ferðast með hugann um líkamann og taka eftir 

hvernig honum líður hér og þar í líkamanum er hægt að fara að fá sjúklinginn til að 

hugleiða. Þetta tekur oft töluverðan tíma. Flestir sjúklingarnir eru átta vikur að ná 

tökum á þessu. En þá er sjúklingnum farið að líða mun betur. Hann áttar sig betur á 

ábyrgð sinni gagnvart líkamanum og hlustar betur á hann og sinnir sjálfum sér betur 

með því að hugleiða og vera betur meðvitaður um sjálfan sig (Goleman,1997). 

 

 

Mynd 9. Sannleiksherbergið, hluti af nemendasýningu minni í HÍ. (2012) 

 

Á nemendasýningu í Háskóla íslands útbjó ég hálfgert leynisalerni, sem 

sannleiksherbergi (sjá mynd 8 ) en hugmyndin var sú að skapa rými til að hægt væri að 

að upplifa hvíld í núinu og tengjast sjálfum sérog að finna sinn sannleika. En í þessu 

herbergi var einnig hægt að fá skilboð svo sem frá viskuspilum og einnig að opna öskjur 

með skilaboðum og einnig voru hlutir í öskjunum sem að gátu verið táknrænir til dæmis 

lykill með skilaboðunum, „vilji er allt sem þarf“ og tíbesk bjalla sem hafði skilaboðin, 

„finndu þinn sanna tón.“ 
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2.3.2 Íslenskar rannsóknir tengdar dulrænum fyrirbrigðum 

Erlendur Haraldsson háskólaprófessor er þekktur hér á landi fyrir að framkvæma 

kannanir á dulrænum fyrirbærum. Hann stóð fyrir einni slíkri umfangsmikilli rannsókn 

um dulrænar upplifanir Íslendinga sem kynnt var árið 1975, sem tók til 1132 

einstaklinga en af þeim svöruðu 902. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að 64% 

úrtaksins töldu sig hafa orðið fyrir einhverri dulrænni reynslu sem greindist í 57% 

karlmanna en 70% kvenna. Algengast var berdreymi eða um 36%. Kynjaskipting 

varðandi berdreymi var 44% á meðal kvenna en 27% á meðal karla. En 31% aðspurðra 

sögðust hafa orðið varir við látinn mann. Um 5% höfðu séð álfa og huldufólk. Um tveir 

þriðju eða 63% kváðust vera töluvert trúuð og 40% sögðust vera vissir um framhaldslíf. 

Erlendur stóð fyrir annarri svipaðri könnun árin 2006-2007. Þá voru það enn fleiri sem 

sögðust hafa skynjað hugboð eða hugsanaflutning en í fyrri könnuninni eða 54% á móti 

27% árið 1975. Þrátt fyrir miklar samfélagsbreytingar voru þeir fleiri sem kváðust hafa 

orðið fyrir dulrænni reynslu (Erlendur Haraldsson,2012). Erlendi Haraldssyni (2012) 

þótti þetta svo merkilegt að hann velti fyrir sér hvort þetta gætu verið áhrif frá Harry 

Potter sögunum eftir J. K. Rowling þar sem vinsældir Harry Potters ævintýranna voru 

miklar á þessum tíma. Í seinni rannsókninni reyndist trú á álfa og huldufólk vera sú 

sama og í fyrra skiptið, eða um 5% (Erlendur Haraldsson,2012). 

Erlendur Haraldsson hafði einnig tekið þátt í merkilegum rannsóknum erlendis 

sem gengu út á að tala við börn sem sögðust hafa lifað í fyrri jarðvist áður og í ýmsum 

tilvikum var hægt að sýna ótrúleg líkindi þess að börnin segðu rétt frá. 

2.4 Meðvitund og uppbygging manneskjunnar 

Ascott (2006) hefur unnið við Háskólann í Plymouth á Englandi. Hann heldur því fram að 

þegar vísindamenn séu farnir að vinna með mjög litlar eindir eins og á nanósviðinu þá 

sé ekki lengur augljóst hvort sé verið að vinna með efni eða meðvitund. Þegar unnið er 

með mjög litlar eindir er stundum verið að vinna með efnislega eða lífefnislega þætti 

eða jafnvel komið út í ljóseðlisfræði þá talar Ascott um litlar eindir „biophotons“, 

lífljóseindir sem mögulega geta útskýrt af hverju maðurinn getur orðið fyrir andlegum 

upplifunum, jafnvel fjarskynjunum eða innblæstri frá öðrum sviðum.  

Heitið „biophotons“ var fyrst kynnt af Fritz-Albert Popp árið 1976 (Ascott, 2006) í 

tengslum við skammtafræðina þar sem þessar lífljóseindir höfðu tilgang í lífeðlis-

fræðilegum kerfum. Þessar eindir geta rökstutt að manneskjan hafi ekki einungis 

heilavirkni eða meðvitund sem tengist heilanum heldur annars konar meðvitund, líka 

eins og hinn austræni heimur jarðar hefur byggt á árþúsundum saman. Ascott (2006) 

ræðir um um að listamenn hafi margoft unnið með hið andlega en á 21. öldinni virðist 

sem listamenn hafi mikið sett til hliðar andlega þætti í listsköpun. Hins vegar eru 

spurningum í dag ósvarað varðandi tengsl lista og tækni nútímans. Einnig leitinni að 
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nýjum tilgangi og umbreytingum. Jafnframt því að heimsmynd okkar varðandi hið 

vélræna og hið efniskennda er samkvæmt nútíma eðlisfræði að víkja.  

Steiner (1999) talar um marga líkama manneskjunnar sem eru ekki skýrt aðskildir en 

fara hver inn í annan. Það eru efnislíkami, lífsorkulíkami (e. eterbody), en sá líkami er 

þekktur hjá þeim sem vinna með heilun, tilfinningalíkami, skynjun á tilfinningum og 

ástríðum. og vitundarlíkami. Ég-líkaminn eða sjálfið getur með aukinni meðvitund og 

skilningi og náð stjórn á lægri hvötum sínum og umbreytt sér til æðri þroska í hina 

andlegu manneskju, lífsanda eða andasjálf. Margar kenningar eru til sem skipta árunni 

upp í marga liti og orkustöðvar (Motoryama, 1982).. Í Kúndalínijóga fræðunum er talað 

um að manneskjan hafi 10 líkama (Khalsa,1998). Þeir eru ekki aðskildir en það er bara 

einn líkami sem sést sem jarðneskur líkami (Erla Stefánsdóttir, 2003). Stephensen 

(1990), sem starfar við að heila orkustöðvar, segir að í orkublikinu eða árunni, birtist 

allir okkar persónulegu eðlisþættir og innri eiginleikar. Hún lýsir árunni sem 

rafsegulhjúp eða orkulíkama manneskjunnar. Jafnframt tilgreinir hún liti í sjö stærstu 

orkustöðvunum og hvaða tilgang þær hafi fyrir manneskjuna. Reyndar er sú fræðsla til í 

mörgum andlegum geirum og ber flestum saman um lit orkustöðvanna en stundum er 

einhver litamismunur á þeim eftir þeim kenningum sem ég hef skoðað sjálf.  

Orkuhjúp manneskjunnar hefur lengi verið hægt að ljósmynda en með svokallaðri 

Kirlian ljósmyndatækni (youtube.com, 2015) má sjá orkuhjúp umhverfis manneskjur. 

Orkuhjúpurinn er orka sem tilheyrir manneskjunni en nær út fyrir hinn venjulega líkama 

fólks. Kirlianljósmyndir geta staðfest að orka sjáist fyrir utan efnislíkamann og að hún 

geti verið í ýmsum litum og formum eftir líðan ogviðfangsefnum manneskjunnar. 

Munur kemur fram eftir því hvort manneskju líður vel eða illa. Þegar laufblað er klippt 

þá sést líforka afklippta hluta laufblaðsins um tíma en dofnar síðan. Þetta minnir mig á 

mann í minni fjölskyldu sem misst annan fótinn en stundum klæjaði hann í þann fót 

sem að horfinn var af jarðneska sviðinu að hans sögn. Heilarar og nuddarar gera 

greinarmun á orkulíkama sem er innan hins venjulega jarðarlíkama og svo andlegs 

líkama sem er í manneskjunni og umhverfis hana. 

2.5 Uppbygging manneskjunnar og sköpunarkraftur 

Það fer eftir tímabilum sögunnar og skilningi manneskjunnar á hverjum tíma hvað þykir 

mikilvægt og hvað er kennt á hverjum tíma (Sigurður Pálsonn, 1983). Á tímum 

Aristótelesar og Platons var áhersla á að kenna dygðir sem heyrir undir siðfræði í dag. 

Aristóteles var umhugað um að greina þætti í sálarlífi manna svo sem hvatir, 

skapeiginleika geðshræringar, langanir, skynjanir og breyskleika. Sigurður Pálsson 

(1983) ritaði eftirfarandi um mannskilning og uppeldi: „Flestir þeirra sem að fást við 

uppeldistörf taka meðvitaða eða ómeðvitaða afstöðu til uppeldis eftir því hver 

skilningur þeirra á manninum er. Ólík viðhorf leiða af sé ólíkar lífsstefnur.“ 
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Í aðalnámskrá grunnskóla nútímans eru teknir fyrir heilmargir þættir sem að eiga að 

byggja nemendur upp á margvíslegan hátt. Menntamálaráðuneytið lét gefa út bæklinga 

um sex grunnþætti sem gegna lykilhlutverki í menntun landsmanna en þeir eru; læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði, jafnrétti og sköpun.  

Eftirfarandi kemur fram í grunnþætti Mennta og menningarmálaráðuneytis (2013) um 

heilbrigði og velferð: 

Ánægjulega lífið felst í því að framkalla sem flestar jákvæðar tilfinningar í 

eigin brjósti. Virka lífið felst í því að nýta „sérkennisstyrkleika sína“ (þá 

styrkleika sem maður hefur þegar til brunns að bera í sem ríkustum mæli) til 

þess að öðlast sátt við lífið. 

Merkingarbæra lífið felst í því að nýta þessa styrkleika í þágu einhvers sem 

er stærra en maður sjálfur (hugsjónar, trúarbragða, siðrænna gilda, 

fjölskyldutengsla, náttúruverndar eða einhvers álíka). Ánægjulega og virka 

lífið velta á huglægum mælikvörðum en merkingarbæra lífið er að minnsta 

kosti sumpart hlutlægt – því líf mitt getur haft merkingu þótt ég átti mig 

ekki sjálfur á því hér og nú og jafnvel aldrei.  

Að lokum er hið heildræna líf sem er af því tagi að það samræmir og 

sameinar hið besta úr hinum þremur og skapar „sanna“ hamingju. 

(Seligman, 2002) 

Í sama grunnþætti fjallar Morris (2013) um innri verkstjórn nemanda: 

Við lærum innri verkstjórn af reynslunni og grunnurinn er lagður í 

barnæsku. Samkvæmt skýrslunni “Framtíðarspá um hugarauð og velferð” 

(Foresight Report into Mental Capital and Well-being) byggist innri 

verkstjórn á jákvæðri sjálfsmynd, sterku sjálfsáliti og mikilli félagslegri og 

tilfinningalegri færni. Börn geta ekki tileinkað sér þessa færni með beinni 

kennslu, það verður að þjálfa þau í að beita henni, með öðrum orðum, 

þegar raunverulegar aðstæður koma upp þarf að leiðbeina þeim um hvernig 

þau eigi að bregðast við. Það er frumskilyrði að samskipti barna við þá sem 

annast þau og kennara séu hlý og opin og forðast ber „neikvæðni, 

kaldhæðni og skammir“ sem og bönn („hættu þessu“) og fyrirskipanir þar 

sem athygli barnsins er beint að því sem þeir fullorðnu telja betur við hæfi. 

Það er athyglisvert að í fyrrnefndri skýrslu er því haldið fram að 

kennslustofur í listgreinum séu fyrirmyndarumhverfi til að þroska færni í 

innri verkstjórn: Listgreinakennarar vinna með hliðsjón af áhuga nemenda 

og uppfylla því það lykilmarkmið að hlúa að velferð sem felst í því að 

einstaklingur taki þátt í verkefni sem honum finnst mæta þörfum sínum og 
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vera einhvers virði. Námssamskipti einkennast af viðbrögðum þar sem 

hlustað er á hugmyndir og skoðanir barnsins. Listgreinakennarar meta 

mikils að nemendur vilji skapa eitthvað sem hefur fagurfræðilegt gildi, þeir 

hvetja þá til að taka áhættu og hjálpa þeim að læra af mistökum. Þeir kenna 

nemendum að halda ótrauðir áfram og hvernig halda má áfram að vinna þó 

allt gangi ekki sem skyldi. (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013) 

Dewey (2006) telur að ákveðin hugsun um heildarsýn haldist í hendur við 

reynslunám. Þessi hugsun felst í því að hafa í huga úr hvaða jarðvegi reynslan er 

sprottin. Þó að tveir einstaklingar gangi í gegnum sömu reynsluna er ólíklegt að þeir 

upplifi hana á sama hátt. Þessi ólíka upplifun stafar af ólíkum bakgrunni og reynslu 

einstaklinga svo sem eins einstaklings sem elst upp í sveit og annars sem elst upp í borg. 

Það má auðveldlega skilja að fólk geti upplifað fagurfræði á mjög mismunandi máta, 

eftir menningu, smekk, tíðaranda og fleiru. Eða eins og Medina (2009) orðar það: 

Fagurfræðilegri reynslu mætti lýsa sem tengslum sem verða til á milli 

áhorfandans og ákveðins listaverks og þeim áhrifum sem listaverkið hefur á 

áhorfandann í ljósi bakgrunns hans/hennar og persónulegri sögu.  

Þessi ummæli fela í sér að hver og einn hafi frelsi til að upplifa það sem hann vill og 

skilgreina fegurð og upplifun út frá sjálfum sér. 

Eftirfarandi er tekið úr hefti um grunnþátt sköpunar (2007) sem gefinn var út af 

Menntamálaráðuneytinu: 

Í rannsókn á margbrotinni og frumlegri hugsun þótti staðfest að ung börn 

hafa mjög frjótt ímyndunarafl og geta séð marga möguleika og lausnir í 

hverri stöðu. Rannsakendur skoðuðu ýmsa hópa og settu viðmið um hvað 

þótti gefa til kynna afburðargetu að þessu leyti. Þegar 1600 börn á aldrinum 

þriggja til fimm ára voru mæld, kom í ljós að 98% þeirra virtust búa yfir 

þeirri getu. Fimm árum seinna var hlutfallið komið niður í 32% og á 

unglingsárum lækkaði hlutfallið í 10%  (Land og Jarman,1992, bls.21) 

Við virðumst því mögulega hafa tilhneigingu til að kveða ímyndunaraflið niður í 

okkar menntakerfi. Að minnsta kosti virðist það dvína með aldrinum. Í þessum 

grunnþætti er ekki minnst á hugtakið innblástur en hins vegar talað um að örva þurfi 

ímyndunaraflið og að gefa nemendum lausan tauminn til þess að virkja ímyndunaraflið. 

Þegar nemandinn öðlast áhuga á viðfangsefni sínu nær hann stundum svo 

sterkum tengslum við það að hann gleymir stund og stað. Þetta 

hugarástand er oft nefnt flæði og hefur verið talsvert rannsakað. Hugtakið 

þekkja margir af skrifum Mihaly Csikzentmihalyi. (1990, bls. 26 -27) 
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Flæði er mjög auðveldlega hægt að sjá hjá börnum sem að leika sér eða 

listamönnum sem að skapa. Þegar hlutirnir gerast nær áreynslulaust, en streyma fram í 

augnablikinu. En getur verið að í skólakerfinu séum við að gleyma hversu mikilvægt það 

er að næra andann og að börnin fái að nota hugmyndaflug og ímyndunarafl sem nær út 

fyrir hversdagslegan raunveruleika? Síðar meir þegar börnin verða fullorðin þurfa þau 

að finna og vinna með lausnir sem við þekkjum ekki í dag. Þau þurfa að búa til 

stjórnskipulag, þjóðskipulag eða heimsskipulag fyrir heim sem við þekkjum ekki í 

nútímanum. Þau þurfa að geta tekið þátt í ýmis konar félögum og búa til lög. Allir þurfa 

að skapa sér sitt lífsviðurværi, heimili og lífsstíl. Það er því nokkuð augljóst að sköpun er 

nauðsynleg. Enda er nú lögð áhersla á grunnþátt sköpunar í Aðalnámskrám leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2011). Þess vegna er mikilvægt 

að Í heimi nútímans þar sem tækni, sköpun og þróun fleygir fram og mörg óleyst 

vandamál hrannast upp að til sé skapandi fólk með með frjótt ímyndunarafl.  

Listamenn segjast hafa fengið innblástur eða að allt í einu hafi einhverri hugmynd 

eða lausn vandamáls komið upp í huga þeirra. Hjá Steven Spielberg kvikmyndleikstjóra 

gerðist það oft við akstur á hraðbrautum (Cameron 1992). Höfundur Harry Potter 

bókanna, J. K. Rowling (Biography. Com, editors, e.d.), var bláfátæk einstæð móðir 

þegar hún var að ferðast með lest þegar hún fékk hugmyndina að sögunni um Harry 

Potter og galdraskólann.  

Þann 22. febrúar 2016 var sýndur heimildarþáttur á RUV sem sjónvarpsstöðin BBC 

framleiddi. Þátturinn bar heitið „How to be more creative?“ (BBC, Horizon, 2013). Í 

þættinum voru tekin viðtöl við nokkra vísindamenn úr háskólum sem eiga það 

sameiginlegt að rannsaka innblástur, innsæi til skapandi lausna og hvað gerist í 

heilanum í skapandi starfi. Niðurstöður sem komu fram í þættinum voru þær að áður 

en fólk fær hugmynd, eða innblástur, þá myndast alfabylgjur í heilanum. Heilinn slekkur 

næstum á sér og alfabylgjur verða ríkjandi sem myndast einnig þegar við hugleiðum. 

Þegar kviknar síðan á hugmyndinni sjálfri mælast gammahátíðnibylgjur. Þetta mælist í 

svokallaðri gagnaugagáru í heilanum (Lehrer, 2008). Þannig geta vísindamen mælt hvað 

gerist í heilanum þegar hugmynd lýstur niður eða að nota þarf innsæið til skapandi 

lausna. Skýrir þetta mögulega af hverju vísindamenn sem leita lengi án árangurs að 

einhverri lausn dögum eða mánuðum saman en svo getur allt í einu, er viðkomandi er 

jafnvel í sturtu, lausninni lýst niður. Hins vegar þarf þetta ekki að skýra hvaðan 

innblásturinn kemur.  

2.6 Sálfræðin og andlegur þroski 

Haft er eftir fyrrum forseta (einnig leikritahöfundur, andófsmaður og fangi) 

Tékkóslóvakíu, Vaclav Havel, að hið mikilvæga hreyfiafl í sögu mannkynsins sé 

meðvitundin, meðvitund um hið mannlega sjálf, hugsunin og andinn. Að þetta sé hin 

djúpa uppspretta sem leiði til frelsis, valds og umbreytinga (Parker,e.d.). 
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Irwin (2006) talar í handbók sinni um þróun mannvera kynslóð fram af kynslóð sem 

læra eitthvað nýtt, aðlagast og umbreytast við að reyna að sigrast á aðstæðum sem að 

stundum kosta veikindi og jafnvel dauða.  

Til eru ýmsar kenningar um þróun og þroska manneskjunnar og talar Irwin (2006) 

um að andlegur þroski sé þar efst í stiganum en að lægri stig umbreytist í æðri stig. Á 

meðan umbreyting þroskans á sér stað getur manneskjan farið af einu meðvitundarstigi 

til annars og upplifað krísuskeið og jafnvel þróað með sér sjúkt ástand. Irwin varar við 

þessu vegna þess að hann telur að meðhöndlun lyfja geti stundum stöðvað 

þróunarferlið. Hann mælir með hugleiðslu, sem geti stundum stuðlað að 

umbreytingunni en varar jafnframt við því ef manneskjan er með persónuleikaröskun 

eða hafa ekki þroskað sjálfið því þá geti það haft slæmar afleiðingar. Hann segir einnig 

að heilar okkar hafi þróast til að skapa innri heima þar sem við höfum líkan af 

raunveruleikanum. Við prófum oft fyrst í heilanum áður en við framkvæmum fyrir 

alvöru. Við skoðum félaga okkar, fjölskyldu og okkur sjálf. Það er grunnurinn fyrir sjálfið 

að kynna sig sjálft fyrir okkur og hlutverki okkar í hinu félagslega samhengi (hlutverk og 

reglur í samfélaginu). Við þráum ást, kærleika og viðurkenningu, en forðumst skömm og 

sektarkennd. Við þroskum oft persónuleika okkar út frá vana, sem auðveldar okkur að 

búa til rými fyrir eitthvað annað (að þurfa ekki alltaf að hugsa um sama hlutinn). 

Stundum er þetta orðið svo ósjálfrátt að við erum ekki lengur meðvituð um hvað við 

gerum. Oft höfum við birgt eitthvað inni í okkur eða afneitað eigin hugsunum. Þá erum 

við búin að skapa hálfgert skuggasjálf sem ekki hefur fengið aðgang að meðvitund 

okkar. Með auknum þroska getum við endurhugsað og umbreytt okkur. Í sumum 

tilvikum getur sjálfið umbreytt sér (oftast á miðjum aldri) og hefur það oft verið kallað 

andlegur þroski.  

Irwin sýnir einnig töflu (tafla 1 )um stigskiptan þroska þar sem hann ber saman 

kenningar frá Kegan um stig sjálfsins, þróunarskeið Fowlers, þróun sjálfsins hjá Cook-

Grenter, vitsmunaþroska og umbreytingu vitundar hjá Alexander og meðvitundarstig 

Wilbers. Í töflunni sést að manneskjurnar á lægri stigunum eru meira bundnar við 

skynjanir sínar, framkvæmdaorku og tilfinningar. Þær læra síðan að þroska sig á ýmsan 

hátt svo sem vitsmuni, sjálfsmeðvitund og að finna hlutverk í samfélaginu. Að lokum 

þurfa menn ekki að skilgreina sig út frá samfélaginu heldur geta verið höfundar að eigin 

lífi en skynjað sig um leið innan heildarinnar eða alheimsins.  

Þessa töflu set ég hér upp þar sem að mér finnst athyglisvert hvernig þessir 

fræðimenn líta á andlegan þroska. Það er eins og við vöxum inn í hefðir og þjóðfélag en 

getum svo mótað okkar eigin hugmyndir á efri stigum. Vissulega eru fræðimennirnir frá 

fleiri en einu sviði. Kegan er með þroska sjálfsins stigskiptan, frá barni til þroskaðs 

manns, Fowler er að horfa á þróun trúar á lífsferli manneskjunnar, Cook og Greuter er 

að skoða sjálfið líka. Alexander er með kenningar um hugrænan þroska og meðvitund 

og Wilber er líka að skoða meðvitundastig í lífsþroskanum. 
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Tafla 1. Þróunarlíkön fyrir manneskjuna frá yngri árum (efst) og lægri þroska til 
æðri þroska (neðst), samanburður fimm fræðimanna.  

Kegan: 

Stig sjálfsins í 
jafnvægi 

Fowler: 

Þróunarskeið 

trúar 

Cook –Greuter: 

Þróun sjálfsins í 
átt 

að minna sjálfi 

Alexander: 
Hugrænn 

þroski 

Umbreyting 
meðvitundar 

Wilber: 

Litróf 

meðvitundar 

Hvatvís Óþroskaður 

alin upp af 
umhverfi 

 

Fyrir virkni í 
samfélagi 

Háður/hvatvís 

Framkvæmd 

Skynjun 

Líkams  

skynjun 

Fyrirmyndir 
ráðandi í 
umhverfi 

Mótun 
umhverfis og  

innra innsæis 

Verndar sjálfan 
sig 

Þrá Ímyndun, 

tilfinninga- 

legur 

Þróun 
samskipta 

Trúir 
goðsögnum 

og undirgefin(n) 

trú umhverfis 

Sjálf leitar 

samræmis 

Samviskusamur 

Hugur Meðvitaður 
hugur 

Hlutverk/ 

Reglur 

Stofnanalegur, 

tekur 
umhverfið sem 
ráðandi afl 

Tekur meiri 
ábyrgð á sinni 
reynslu/þó hann 
sé ekki sammála 

Þroskaður 
einstaklingur , 

í tengslum við 
sjálfan sig. ,  

 

Greind Rök 

Hugsjónir/ 

Framtíðasýn 

Eigið sjálf, náin 
tengsl, en 
óháður 

ráðandi í afli 
umhverfis 

Samtenging 

á eigin trú og 
innrættri trú 

 

 

Efsta stig: 

Alheimslegur 

skilningur 

Hugtaka- 

Meðvitund 

 

 

Efsta stig: 

Meðvitund 

yfirsýnar og 
skilnings 

Sjálfið 

 

 

 

Efsta stig: 

Alheimsleg 

meðvitund 

Meðvitund 

alheimsleg, 

ekki bundin 
við 
persónuleika 

sjálfsins 
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2.7 Sköpun og sálarsmíð 

Þegar Sternberg (1999) fjallar um sköpunina er til dæmis ein af birtingarmyndum 

hennar talin vera sú að listamenn fyllist innblæstri og því sé um dulspekilegt ástand eða 

andlegt fyrirbrigði að ræða.  

Jason Brown (2008) fjallar um ýmislegt sem tengist dulspeki og sköpun. Brown talar 

um að frá tímum Platós hefi menn talað um innblástur en þá stundum á neikvæðan 

hátt sem geðveiki svo sem í formi ofskynjana og taugaveiklunar. Hins vegar segir hann 

að á okkar tímum sé algengara að fólk stundi hugleiðslu og jóga og því meira um að fólk 

leiti inn á við. Brown telur líka að listamenn og dulspekingar geri þetta. Margir 

dulspekingar hafa haldið því fram að þeir væru einhvers konar verkfæri Guðs er þeir 

skrifa og nefnir Brown sem dæmi að Scopenhauer hafi trúað því að heilagur andi hafi 

innblásið honum verk sín. Skáldið William Blake er talinn hafa skrifað kvæðið „Milton“ í 

upphöfnu andlegu ástandi. Stundum er andlegur innblástur skyndilegur, en á öðrum 

tímum hefur aðdragandinn kannski verið langur þar sem höfundurinn kemst í nokkurs 

konar transástand í nokkrar mínútur, einu sinni á dag, einu sinni í viku, einu sinni á ári 

eða jafnvel einu sinni og og svo aldrei aftur. Oft finnst höfundum að þeir nái einingu við 

alheiminn eða guðdóminn í slíku ástandi.  

Brown (2008) segir einnig í grein sinni að dulspeki og sköpun eigi rætur sínar að 

rekja í persónulegri tilfinningu og táknum á meðan vísindi og heimspeki reyni oft að 

halda tilfinningunum frá. Í listsköpuninni tjáir eða túlkar listamaðurinn sinn sannleika, 

hann fer eftir innri tilfinningu sem hann upplifir. Svo er einnig um þann sem upplifir 

eitthvað dulspekilegt að sögn Browns. Hann tjáir sannleika eða boðskap sem honum 

finnst hann knúinn til að setja fram. Oft er speki hans sett fram í táknum og er því oft 

erfitt að gera greinarmun á milli sköpunar og dulspekilegra tákna en sköpunin getur 

verið tjáning að hluta til en ætluð til þess að aðrir læri af henni. 

Að framansögðu má því telja að margt sé líkt með tilurð sköpunar og dulspeki. Sá 

einstaklingur sem fer inn á við og fer inn í sitt eigið sjálf, tengir sig við sína sál eða finnur 

eigin sannleika. Hann getur komið fram með ýmislegt hvort sem það er sköpun á einn 

eða annan hátt eða speki og vísindi. Tjáningin og áhuginn eða heilabrotin geta verið 

mismunandi eftir áhugasviði, en hins vegar virðist vera að með því að fara inn á við og 

ýta hinum hversdagslega og persónulega heimi frá, þá geti það gert einstaklingum kleift 

að koma með framlag til annarra. 

Getur það þá verið mismunandi hvort einstaklingur telji sig vera innblásinn af 

englum, heilögum anda, guði, náttúrunni eða sínu eigin sjálfi? Er það persónuleg 

upplifun sem hver og einn verður að fá að upplifa og túlka með sjálfum sér? 
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Haraldur Níelsson, prestur og spíritisti orðar þetta viðfangsefni á sinn hátt:  

Það er undir vilja sjálfs þíns komið hvernig þín sköpun verður, hvern skerf 

þú leggur til heimsrásarinnar því liður í henni erum við öll. Þú ert 

sálarsmiður, guðsbarnið í þér kemur meira og meira í ljós í því sem þú 

skapar, og þá lífgar þú það til eilífs lífs ef þú velur þá stefnuna. Því það er 

munur á því hvar sköpunin gerist, hvort hún gerist í hinum líkamlega heimi 

eða hinum andlega. Það sem skapað er í hinum andlega heimi, lifir eilíflega 

ef það hefur orðið fyrir hinum lífgandi áhrifum guðseðlisins. Þessi heimur 

ferst og dýrð hans en sálin sem guðseðlið hefur birst í mun lifa áfram því lífi, 

sem hvorki er háð dauða né hnignun, heldur verður stöðugt dýrðlegra um 

alla eilífð. (Pétur Pétursson, 2011) 

2.8 Andlegir listamenn 

Það eru ýmsir listamenn sem að koma upp í hugann þegar hugsað er um dulspeki sem 

uppruna sköpunar. Fyrsti listamaðurinn sem kemur upp í huga minn er Einar Jónsson, 

myndhöggvari. Á heimasíðu um listasafn Einars Jónssonar kemur eftirfarandi fram um 

hlutverk listamannsins: 

Skrif Einars um hlutverk listarinnar að skapa nýja hugsun sem tengir 

manninn við alheiminn eru til vitnis um hugarfarsbreytingu hjá honum: frá 

jarðbundinni einstaklingshyggju til einhvers altækara og andlegra. Sjálfur 

segir hann frá kynnum sínum af ritum sænska 18. aldar vísindamannsins og 

dulspekingsins Emanuels Swedenborg um æðri heima og samsvörun þeirra 

við jarðlífið sem og af kenningum guðspekinnar um endurholdgun 

mannsins, verund hans og andlega þróun. Telur hann þær kenningar hafa 

opnað sér nýja leið í listsköpun. Líkt og í tilviki annarra er hlutverk 

listamannsins - það að skapa andleg verðmæti - háð andlegum þroska hans 

þar sem markmiðið er að vekja hin andlegu svið innra með manninum til 

vitundar. (Listasafn Einars Jónssonar,e.d.) 
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Á mynd 9. Má sjá áhrif kenninga guðspekinnar á list Einars Jónssonar. 
 
 

 

 

 

 

 

Einar fjallar í þessari höggmynd um tilurð mannssálarinnar. En stúlkan Psyche er í raun 

persónugervingur mannssálarinnar í grískri goðafræði. Mannssálin er í þessu verki búin 

til úr höfuðskepnunum fjórum og myndinni þannig skipt í fjóra hluta. Fyrst mótar 

myndhöggvarinn líkama stúlkunnar úr bergi (stuðlabergi). En bergið er staðsett niðri til 

vinstri. Bergið er tákn fyrir jörðina. Efst til vinstri er mannvera sem kemur með 

andblæinn með sér og er tákn fyrir loftið. Efst til hægri er svo vera sem er tákn fyrir 

eldinn og þessi vera vekur kærleikann innra með manneskjunni með kossi. Að lokum er 

vatnsvera neðst til hægri er sem að strýkur móðurkvið Psyche. (Listasafn Einars 

Jónssonar,e.d.).  

 

Þar sem ég ætla að einbeita mér að nútímanum í rannsóknarverkefni mínu mun ég 

fjalla um íslenska samtímamyndlistarmenn, sköpun þeirrra, lífssýn og andlegan 

innblástur.  

  

Mynd 10. Fæðing Psyche eftir Einar Jónsson 1915 -1918 
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2.8.1 Sýningin „Skynjun mín“ í Hafnarborg 

23. mars 2013 opnaði í Hafnarborg sýning sem hét „Skynjun mín með verkum Erlu 

Stefánsdóttur“. Erla hefur verið Íslendingum kunn en hún var mikill sjáandi sem að sá 

verur ýmissa heima og teiknaði og málaði margar sýnir sínar. Birta Guðjónsdóttir 

sýningarstjóri sá um sýninguna og skrifaði hún um hana:  

Erla er þekktur sjáandi og eru verkin byggð á upplifunum hennar af ýmsum 

birtingarmyndum þeirrar orku er umlykur allar verur og fyrirbæri 

náttúrunnar. Hún hefur ríka þörf fyrir að miðla upplifunum sínum og 

myndverkum og veitir þannig innsýn í þá veröld sem hún skynjar. Á 

sýningunni er gefin heildarmynd af áratugalöngu starfi Erlu; skrifum hennar 

og teikningum af orkulínum jarðar, hugformum, huldufólki, álfum og 

hýbýlum þeirra. 

Hér má sjá portrett af fjölda fólks, sem leitað hefur til Erlu á andlegri 

vegferð sinni. Á myndunum sjást hinsvegar hvorki andlit né nein af þeim 

líkamseinkennum er sjá má á portrettum alla jafna. Portrett Erlu sýna sjö 

mismunandi lita- og formsamsetningar á orkubliki eða áru hvers 

einstaklings. Árurnar eru jafn ólíkar og fyrirmyndirnar eru margar. Þannig 

sér Erla hvern einstakling og allar aðrar lifandi verur umluktar undursamlega 

fallegum litum. Reyndar sér hún einnig byggingar umluktar litum, svo sem 

sjá má í teikningum hennar af hugformum. (Hafnarborg.is 2013) 

Erla Stefánsdóttir, sem var mikill sjáandi, lýsir jörðinni sem lifandi veru með sjö 

orkustöðvar. Ein af þeim telur hún vera Snæfellsjökul. Einnig virtist hvert land hafa 

sínar orkustöðvar að hennar mati. Erla vitnar um orkulínur jarðarinnar og jafnvel 

orkubrautir annarra pláneta. Hún virðist hafa ferðast um ýmis svið og kynnst ólíkum 

verum. Erla lýsir til dæmis sviðum geðheima, hugheima og innsæisheima.  

Erla taldi að þegar við færum úr þessari jarðvist og skiluðum af okkur hinum líkamlega 

líkama til jarðar þá væru ennþá eftir sex fíngerðari líkamar. Hún taldi sig hafa verið í 

námi á hugarsviðinu árum saman, oft var það að næturlagi. Erla telur að manneskjur 

fari úr jarðlíkamanum á næturnar og þá tengi silfurþráður sálina við líkamann og 

silfurþráðurinn slitni þegar við deyjum. En minnir það óneitanlega á það þegar við 

klippum naflastreng barns frá móður til að barnið geti átt sjálft líf. 

Erla sá líka alla vega fallegar verur svo sem formengla sem hjálpa til við að forma 

náttúruna, hljómengla sem sjást í tónlist og stíga dans á öldum tónanna. Skýring Erlu á 

hrifningarnæmni manna, skáldagáfum og listsköpun er sú að fegurðarenglar hafi áhrif á 

okkur og kenni okkur að sjá fegurðina í lífslistaverkinu og strá einnig sköpunar- og 

skáldagáfu yfir mannfólkið þannig að þeir veita mönnunum innblástur.  
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Erla talaði líka um verndarvætti sem vaka yfir borgum og svæðum sem að hennar 

sögn eru mörg hundruð metrar á hæð. Á eftirfarandi myndum sjást verndarverur á 

vissum stöðum. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Sýnir Erlu af fjallatífum í Esjunni. 

 

 

Ragnhildur Jónsdóttir listamaður og einn af viðmælendum mínum en hún virðist hafa 

svipaðar sýnir og Erla, segir um fjallatífana: „Fjallatífar eru yfir fjöllum, sumir eru í svo 

mikilli hátíðni að maður getur ekki talað við þá persónulega. Þeir tjá sig með orku og 

ljósum. Maður sér þá sem óljós form sem ljós og liti.“ (munnleg heimild). 
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Mynd 12. Verur sem að Erla Stefánsdóttir sá á Akureyri. 

 

 

 

 

Mynd 13. Sýnir Erlu af náttúruöndum og fyrirbrigðum 
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2.8.2 Sýningin „Tilraun til að beisla ljósið“ í Hafnarborg 

Árið 2013 stóð yfir sýning í Hafnarborg í Hafnarfirði þar sem sýnd voru mörg 

listaverk sem að tengjast dulspeki og andlegum upplifunum. Titill sýningarinnar 

var: Tilraun til að beisla ljósið og var heitið fengið úr lýsingum Daða 

Guðbjörnssonar á eigin list en hann var einn af sextán listamönnunum sem sýndu 

á þessari sýningu. Í kynningarbæklingi frá sýningunni í Hafnarfirði (Hafnarborg.is, 

23 mars 12.maí 2013) segir að hugtakið ljós í þessari sýningu vísi til uppljómunar í 

guðspekilegum skilningi, leiðarljóss og hughrifa. En sýningin fjallaði einnig um 

andlega leit og upplifanir og endurspeglun alheimsorku sem liggur að baki öllu. 

Verkin eru sögð innblásin af andlegum upplifunum, dulspeki og skilaboðum frá 

æðri tilverustigum. En sýnendur áttu það sameiginlegt að upplifa eitthvað slíkt í 

sínu persónulega lífi. Í verkunum komu meðal annars fyrir túlkanir á andlegum 

meisturum, litasamsetningar sem miðast við hærri tíðni, árublik og orkustöðvar 

líkamans. Einnig komu fram persónulegar tengingar við alheimsorkuna 

(Hafnarborg.is,2013). 

 

 

 

Mynd 14. Í bláum bylgjum. Daði Guðbjörnsson 
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Sýningin í Hafnarborg staðfestir að hér á landi er hópur myndlistafólks sem tengist í 

lífskoðunum eða andlegri listsköpun. Þessar lífsskoðanir tengjast andlegum innblæstri, 

andlegri iðkun eða lífssýn sem felur í sér trú á almættið. En sýning Erlu Stefánsdóttur 

sjáanda opnaði á sama tíma. Það er svo sem ekki nýtt að hér á landi sé hópur eða 

einstaklingar sem vinna út frá andlegum eða dulspekilegum efnivið. Í ævisögu Haralds 

Níelssonar (Pétur Pétursson, 2011) er rakin saga spíritisma á Íslandi. Spíritisminn vann 

sér öflugt fylgi á sínum tíma sem varð til dæmis til þess að Guðspekifélagið var stofnað 

og hafði fræðsla þess áhrif á ýmsa félaga.  

Meðal annara listamann sem að sýndu á þessari sýningu voru: Reynir Katrínar, 

Hulda Vilhjálmsdóttir, Margrét Elíasdóttir, Katrín Snæhólm Baldursdóttir, Erla 

Þórarinsdóttir og Helga Sigurðardóttir. 

 

Daði Guðbjörnsson, myndlistarmaður málar oft hjörtu, spírala og frumefni og ljós koma 

oft fram í verkum hans. Hann er einnig leiðbeinandi í Sahajajóga. Sýningin í Hafnarborg 

var nefnd eftir verki hans „Tilraun til að beisla í ljósið.“ 

 

 Mynd 15. Tilraun til að beisla ljósið. Daði 
Guðbjörnsson 
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Sigrún Ólsen er myndlistarkona sem einnig rekur hugleiðsluskólann Brama Kumaris eða 
Lótushús á Íslandi ásamt eiginmanni sínum. Andleg áhrif sjást í verkum hennar. Sigrún 
hefur einnig gefið út bækur og kort um andleg málefni. Á vefsíðu Sigrúnar, 
sigrunolsen.com, má sjá ýmis verk eftir hana. Sigrún hefur oft notað gull í verkum sínum 
eins og sjá má á eftirfarandi myndum.  

 

 

 

Mynd 16. Completion 

 

 

Mynd17. Lótusblóm 

 

 

 

 

Mynd 18. Efri hluti engils í myndinni Kraftaverk 
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2.8.3 Önnur listaverk frá listamönnum sem sýndu á sýningunni í Hafnarborg. 

 

 

 

 

Mynd 20. Mynd. Kona og blóm (Gul kona). Huldu Vilhjálmsdóttur. 

 

Mynd 19. Mudras. Erla Þórarinsdóttir 
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Mynd 21. Dissolving. Margrét Elíasdóttir 

 

 

Mynd 22. Divine scoops. Margrét Elíasdóttir 
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2.8.4 Aðrir andlega þenkjandi listamenn. 

Eftir að ég fór að skoða verk listamanna sem vinna á andlegum nótum þá varð mér ljóst 

að það eru margir slíkir listamenn til. Ætla ég hér að kynna tvær listakonur sem að ég 

hefði viljað taka viðtöl við en hins vegar gafst mér ekki tími til þess. Önnur listakonan 

heitir Regína Magdalena Loftsdóttir, en í verkum hennar má sjá ýmsar verur. Á mynd 23 

er andleg vera í vinnslu, einhvers konar álfar á mynd 24 og kraftmikil vera á mynd 25. 

Hin listakonan er Sólveig Katrín Jónsdóttir. Sólveig er lærð í listmeðferð en hefur einnig 

numið shamanisma og haldið ýmis námskeið sem tengjast þeim fræðum. Þrjú málverk 

eftir hana eru sýnd hér. Mynd 26 sýnir ljós blessunar sem að liggur yfir einhvers konar 

stíg eða göngum í skóg sem má einnig vísa til andlegrar birtu. Mynd 27 heitir Hafgúa og 

er af sjávargyðju sem gefur af sér gnægð hafsins og flæði inn í lífið og mynd 28 er 

birting mikillar máttarveru er gefur styrk, en Sólveigu fannst það vera Gabríel erkiengill. 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Úr vinnustofu Regínu M. 

Loftsdóttur 

 

Mynd 24. Ýmsar verur eftir Regínu M. 

Loftsdóttur 
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Mynd 25. Mynd af andlegri veru eftir Regínu Magdalenu Loftsdóttur 
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Mynd 26. Leið blessunar eftir Sólveigu Katrínu  

 

Mynd 27. Hafgúa eftir Sólveigu Katrínu 
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Mynd 28. Birting. Sólveig Katrín Jónsdóttir  
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2.9  Samantekt fræða 

Það var lærdómsrík reynsla að fara í gegn um fræðin. Heimurinn virðist allur vera 

orkusvæði þar sem ekki er vitað um nein mörk eða veggi eða saumalausa kápu alheims 

eins og Whitehead (Mesle, 2009) orðaði það og Lífspekifélgið boðar að allt sé samtengt. 

Þar sem ekki virðast skil á milli orkuvídda alheimsins og ef minnstu agnir okkar skilja 

ekki á milli okkar og alheimsins, eins og kom fram í rannsóknum Ascotts (2006) á 

lífljóseindum, virðumst við getum numið meira en við gerum dags daglega og kannski 

ekki að ástæðulausu sem að sjötta skilningarvitið hefur oft verið nefnt sem geta til að 

skynja meira en með hinum fimm skilningarvitum okkar (heyrn, sjón, lykt, bragðskyni og 

snertingu). Það var uppgötvun fyrir mig að komast að rannsóknum Erlends 

Haraldssonar (2012) á dulrænum upplifunum Íslendinga og hversu hátt hlutfalla 

Íslendinga upplifir dulræn fyrirbrigði. Og heimspekingurinn Chopra setti fram lögmál 

hins birta og óbirta en það virðist sem hugleiðsla eða það að hlusta og stilla sig inn á 

þögnina eða hina hreinu vitund að þá getum við komist í samband við brunn sköpunar. 

En vísindamenn eins Lehrer (2008) telja að það að stilla hugann hafi heilmikið með 

innblástur að gera þar sem heilinn virðist þurfa að slökkva á sér til að geta fengið 

innblástur. Það virðist því vera lykilatriði að geta hvílst og hugleitt til þess að 

hugmyndaflugið sé virkt og við manneskjur séum móttækilegar fyrir innblæstri eða að 

innsæið virki vel. Eins virðist það vera mikilvægt að tengjast vel sjálfum sér, ná innri 

verkstjórn (Morris, 2013), einnig að stuðla að andlegum þroska (Irwin, 2006). 

Eftir að hafa verið að hugsa um innblásturinn og annað sem tilheyrði sköpuninni, þá 

kom það ósjálfrátt að ég hugsaði meira um hugtökin sem að þessu tengjast til dæmis. 

flæði, það er að detta inn í verkefnin og gleyma stund og stað. Það sem mér fannst 

einkennilegt, þegar ég heyrði um skilgreiningu Czikzentmihalyi (1990) á flæði, er það að 

ég hafði áður haft mína eigin skilgreiningu á flæði og var búin að nota það hugtak í 

mörg ár. Flæði fyrir mér var það að vera í góðu flæði í lífinu. Ég taldi þetta hugtak fela í 

sér að ég væri að hitta rétta fólkið, gera réttu hlutina, hluti sem virkilega skipta mig 

máli. Að sjálfsögðu get ég þannig fallist á að ég get verið í flæði að skapa eitthvað sem 

að skiptir mig máli og veitir mér ánægju og ég gleymi stund og stað en mér finnst flæði 

fyrir mér vera meira umfangs en það sem Czikzentmihalyi (1990) skilgreinir sem flæði.  

Ég velti fyrir mér muninum á innblæstri og ímyndunarafli. Gætum við tekið á móti 

innblæstrinum ef við hefðum ekki ímyndunaraflið? Við sjáum fyrir okkur eins konar sýn 

með ímyndunaraflinu. Hvaða munur er á því hvort við tölum um andlegan innblástur 

eða ímyndunarafl? Ég gæti horft á einhvern fallegan hlut og fengið hugmynd og notað 

þá ímyndunaraflið af því að mig langaði til að gera minn eigin hlut sem er formaður á 

annan hátt eða með öðrum lit eða einhverju slíku og ég sæi hann þá fyrir mér. Hins 

vegar er andlegur innblástur kannski meira það að ég upplifi eins og snertingu við 

andann. Því er kannski líklegra að hugmyndin sem ég fæ þegar ég fæ andlegan 

innblástur hafi kannski boðskap eða stærra samhengi heldur en að ég breyti formi eða 
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lit. Andlegi innblásturinn blæs mér kannski frekar í brjóst löngun til að heimurinn verði 

betri eða það verði einhver vakning út frá innblæstrinum. Það sem styður kannski 

þessar hugleiðingar mínar er að ef ég leita á google leitarvefnum (image) þá koma fram 

ýmsar myndir af manneskju oft í náttúrunni eins og manneskjan fái skilaboð frá 

einhverju óséðu og svo er texti með á myndinni sem boðskapur. En þar sem ég hugsa 

þessa rannsókn sem að hluta til starfendarannsókn sem byggir á minni reynslu þá ákvað 

ég að velta þessum hugtökum fyrir mér hér. En hvaðan kemur svo innblásturinn? 

 

 



53 

3 Aðferðakafli 

Það tók langan tíma hjá mér að þróa þetta verkefni og ákveða hvað ég ætlaði að skoða 

en hugur minn var samt fljótt hjá andlega sinnuðum listamönnum og listsköpun þeirra 

vegna þess að verk þeirra hrífa mig. Á tímabili langaði mig að búa til námsbók um tákn 

sem að kæmu fyrir hjá þessum listamönnum og viðfangefni en svo lagði ég af stað með 

tvær rannsóknarspurningar sem hljóðuðu á þessa leið: Hvernig tengist andlegur 

innblástur og dulspekileg fyrirbrigði myndsköpun? Og síðari spurningin er: Hvernig er 

hægt að nýta þekkingu um andlegan innblástur og dulspekileg fyrirbrigði sem tengjast 

sköpun í menntun?  

Eigindlegar rannsóknaaðferðir eru sá grundvöllur sem ég byggi á í þessari rannsókn. 

Með slíkum aðferðum er hægt að skoða margbreytilegan heim mannlegrar tilveru og 

efla skilning á þeim fyrirbærum sem að þar eiga sér stað eins og McMillan (2002) orðar 

það. En vegna þess hve efnið er víðfeðmt og ég vildi einnig geta gert meira úr hinum 

skapandi þætti í myndmálinu, ákvað ég að hugsa viðtölin og hina eigindlegu rannsókn 

frekar sem undirbúning fyrir efni sem hugsanlega mætti síðar nota við gerð 

fræðsluefnis eða semhugmyndabanka. Mitt rannsóknarefni tengist fyrirbærafræðinni 

sem Edmund Husserl kom fram með á sínum tíma ( Páll Skúlason, 1975). En hann fjallar 

um að öll fyrirbæri séu eitthvað sem ber fyrir mannlega vitund og að vitund manna sé 

ekki hægt að skýra sem fyrirbæri í raunveruleikanum og því sé hún ekki mælanleg á 

hefðbundinn hátt.  

3.1 Tilgangur og markmið 
Tilgangur þessa verkefnis er að auka meðvitund um andlega sýn nokkurra listamanna 

nútímans í íslensku samfélagi og hvernig þeir upplifa á persónulegan hátt sinn 

innblástur í tengslum við myndsköpun. Markmið er að vekja athygli á innblæstri, 

merkingu og samhengi í listsköpun og kanna hvað listamennirnir hafa til málana að 

leggja fyrir menntakerfið. 

Ég notaðist við aðferðir eigindlegra rannsókna og aðferðir fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology) þar sem horft er á veruleikann sem félagslega hugsmíð þar sem að 

merking og svörun við áreitum getur verið félagslega sköpuð og leitast er við að skilja 

hvernig fólk upplifir aðstæður sínar sjálft með því að geta túlkað það sem verið er að 

skoða sem samhengi. Rannsakendur leitast þannig við að skilja tiltekin fyrirbæri út frá 

reynslu viðmælenda og að finna kjarna fyrirbærisins (Lichtman, 2012). 
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Lichtman (2012) skrifar einnig um einkenni eigindlegra rannsókna og talar um 

fjölbreytileg gögn úr rannsóknarumhverfi þar sem ekki er nein ein leið til að vinna úr 

gögnum heldur getur túlkun, lýsing og skilningur verið mismunandi eftir rannsakendum 

þar sem að þemu sem þeir velja geta verið ólík. Lichtman (2012) undirstrikar einnig að í 

eigindlegum rannsóknum sé ekki sama krafa um hlutleysi og í megindlegum 

rannsóknum. Það er hins vegar viðurkennt að sýn og túlkun rannsakanda hafi áhrif og 

sumir sjái það jafnvel sem kost. Samkvæmt því hefur það eflaust áhrif hver ég er og 

með hvaða gleraugum ég skoða fyrirbærin sem ég er að rannsaka.  

Snemma í undirbúningsferlinu mælti Ólafur Kvaran prófessor í Háskóla Íslands með 

því að ég myndi ekki skilgreina nákvæmlega hvað andi sé, innblástur eða andlegur 

innblástur heldur léti ég viðmælendum mínum það eftir og nota þau hugtök sem að 

listamönnunum væru sjálfum töm. Hann lagði áherlsu á að ég reyndi að skilja hvernig 

viðmælendur mínir upplifa andlegan innblástur og nýta hann í lífi sínu, sköpun og starfi. 

Með öðrum orðum að ég myndi elta andann og leyfa andanum að koma fram mögulega 

í ýmsum myndum eins og viðmælendur mínir upplifðu hann. Hafði ég þetta bak við 

eyrað í rannsókninni og fannst mér gott að skilgreina ekki um of hugtökin sem notuð 

voru. En hins vegar þá var svo margt sem kom fram í viðtölum og svörum listamanna 

þannig að andinn lék ekki alltaf aðalhlutverkið í spurningum mínum og svörum þeirra. 

Það er í raun erfitt að fanga andann og ramma hann inn. En upplifun listamannanna á 

andlegum fyrirbærum reyndi ég að fanga. 

3.2 Þátttakendur 

Til að velja viðmælendur byrjaði ég á því að tala við listamenn sem ég þekkti, en ákvað 

einnig að velja listamenn sem voru með verk á sýningunni: „Tilraun til að beisla ljósið“ í 

Hafnarborg 2013 og síðan notaðist ég við snjóboltaúrtak. Ég leyfði þannig áhrifum sem 

komu frá einu viðtali að móta við hvaða listamann ég talaði við næst eða tók við 

ábendingum um viðmælendur frá öðrum umhverfis mig sem að urðu á leið minni í 

þessu verkefni.  

Ég tók viðtöl við sjö listamenn sem fást við myndsköpun og ástunda rækt andans á 

meðvitaðan hátt. Ég notaðist við svokallað markmiðsúrtak. Þannig þjónaði val á 

viðmælendum mínum markmiði rannsóknarinnar. Þátttakendur voru valdir þannig svo 

að meiri líkur en minni væru á að þeir byggju yfir þeirri þekkingu og skilningi á því sem 

rannsakað var (Silverman, 2005). Reyndar fannst mér tveir af þessum viðmælendum 

fyrst vera á mörkum þess að falla inn í þetta hlutverk en þegar til kom var mjög 

lærdómsríkt að hafa þá aðila með. Eftir á langaði mig að tala við fleiri listamenn en til 

þess gafst mér ekki tími.  
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3.3 Gagnaöflun 

Ég tók hálfopin viðtöl og hljóðritaði þau og afritaði orðrétt. Í viðtölunum studdist ég við 

ákveðinn spurningavísi sem ég notaðist við í öllum viðtölum við listamennina. Með því 

að hafa viðtölin hálfopin gat ég spurt um ýmis fyrirbrigði sem komu fram í viðtölunum 

við listamennina. Reinharz (1992, bls. 19) bendir meðal annars á að „viðtöl veita 

rannsakandanum aðgang að hugmyndum, hugsunum og minningum fólks þar sem orð 

viðmælenda eru notuð en ekki rannsakandans“ og hafði ég það í huga er ég vann úr 

efninu. Einnig vildi ég hafa möguleika á því að nota sjónræn gögn svo sem listaverk eftir 

viðmælendur mína þar sem ég var að fjalla um myndsköpun þeirra.  

3.4 Greining gagna 

Það er ákveðið ferli sem fer fram við greiningu gagna þegar notast er við eigindlegar 

aðferðir í rannsóknum. Fyrst eru skoðaðar þær lýsingar á gögnum sem fram koma, þá 

eru gögnin flokkuð niður og að lokum myndar maður sér svo skilning á gögnunum og 

túlkar þau. 

Til þess að skipuleggja þá vinnu eru gögnin kóðuð þ.e. þeim er skipt niður í þemu og 

málaflokka til dæmis talar Lichtman (2012) um lyklun eða þrjú c, sem standa fyrir 

„codes, categories og concepts“. Það er mikilvægt að öðlast sem bestan skilning á 

gögnunum. Flokka þurfti því allar upplýsingar sem nákvæmast og skipta þeim eftir 

þemum, flokkum og hugtökum og gerði ég það í sérstaka bók þar sem ég reyndar límdi 

inn þau þemu sem ég vildi taka fyrir og gat með því móti skoðað gögnin fram og til 

baka. Samkvæmt Lichtman (2012) ætti þá að vera að hægt að greina ákveðnar 

upplýsingar úr gögnunum. Til dæmis mætti skoða hvað er sameiginlegt með 

reynsluheimi listamannanna og hvað ekki. Eftirfarandi eru þemu sem ég fann: 

 

1. Öll fullyrða þau að þau séu andlegar verur og rækta sig sem slík. 

2. Þessir listamenn hafa mótað sér mjög sérstaka lífssýn og lífstilgang sem 

tengist andlegum fræðum eða andlegum upplifunum þeirra. 

3. Flest hafa þau upplifðað dulræna reynslu. En oft birtist eitthvað andlegt 

eða dulrænt í verkum þeirra.  

4. Flest upplifa þau eitthvað sem líkist andlegum innblæstri þó svo þau 

skilgreini það stundum með öðru heiti.  

5. Þau voru með tillögur eða áherslur um eitthvað sem að þau vildu sjá inn í 

menntakerfinu.  
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3.5 Aðferðafræðilegar áskoranir 

Upphaflega lagði ég af stað með tvær rannsóknarspurningar sem hljóðuðu á þessa leið: 

Hvernig tengist andlegur innblástur og dulspekileg fyrirbrigði myndsköpun? Og síðari 

spurningin var: Hvernig er hægt að nýta þekkingu um andlegan innblástur og 

dulspekileg fyrirbrigði sem tengjast sköpun í menntun? 

Eftir að tveir listamenn höfðu vísað ákveðið spurningum um dulspeki á bug, fannst, 

mér að ég þyrfti að umbreyta og hugsa rannsóknarverkefnið mitt upp á nýtt. Ég ákvað 

að í staðinn fyrir að nota þessar tvær upphaflegu rannsóknarspurningar, þar sem ég 

spurði út í þetta dulspekilega, að nýta frekar þemu úr þeim spurningum sem ég hafði 

spurt alla listamennina að og forvitnast um andlegan innblástur þeirra og lífssýn. 

Dulspekin datt ekki alveg út úr verkefninu, ég hafði töluvert unnið með hana í 

fræðikaflanum en hins vegar var ljóst eftir viðtölin við listamennina að þessir listamenn 

voru ekki mjög uppteknir af hugtakinu dulspeki jafnvel þó svo að þessir listamenn 

upplifi ýmislegt sem að talið er tengjast dulrænum fræðum.  

3.6 Siðfræðilegar vangaveltur 

Ég tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar. Það var samt ekki vegna nafnleyndar þar 

sem ég ákvað að nöfn viðmælenda kæmu fram og það var mikilvægt þar sem 

viðmælendur vissu að nöfn þeirra og jafnvel myndir af listaverkum þeirra myndu koma 

fram í verkefninu. Viðmælendur tjáðu sig um persónulegar upplýsingar um lífssýn og 

það var því mikilvægt að þeir skrifuðu undir upplýst samþykki. Enginn þátttakenda 

virtist hafa áhyggjur af því að þeir væru að koma fram án dulnefnis. Allir voru þeir 

jákvæðir í garð verkefnisins. Það voru kannski helst vangaveltur um það hjá mér hvort 

viðmælendur mínir yrðu ósáttir við einhverja túlkun, þess vegna bauðst ég til að senda 

þeim upplýsingarnar sem kæmu fram um þá og þáðu það allir. Ég er nátengd einum 

viðmælanda mínum, sem er Karl E. Austan, en ég reyndi þó að umgangast hans viðtöl 

eins og önnur eftir bestu getu, ef eitthvað var þá var ég gagnrýnni á hans viðtal. Þess 

ber að gæta að annar viðmælandi minn Ragnhildur Jónsdóttir er einnig vinkona mín 

sem ég hef þekkt til margra ára.  

Ég fór með gögnin sem trúnaðarskjöl og veitti fáum aðgang að þeim, helst 

leiðbeinendum mínum. Tvennt þarf að hafa í huga við rannsóknir, upplýst samþykki og 

að engin áhætta fylgi rannsókninni fyrir þátttakendur (Bogdan og Biklen, 2003).  

3.7 Hindranir eða erfiðleikar í ferlinu 

Ég var upphaflega með tvær rannsóknarspurningar og var önnur um upplifun 

listamannanna af hinu ósýnilega og dulspekilega. Eftir að hafa heyrt að listamennirnir 

voru ekki svo uppteknir af dulspeki þá umbreytti ég sýn minni og áherslum í verkefninu 

og ákvað þess í stað að hafa þessa eigindlegu rannsókn meira eins og grunn til að skoða 
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sköpun, andlega sýn og innblástur þessara listamanna og vinna sem mestan fróðleik úr 

þeim spurningum sem hafði verið uppistaðan í þeim spurningum sem að ég hafði spurt. 

Þar sem að viðtölin voru hálfopin þá urðu sum viðtölin vissulega mjög löng og mjög 

margt kom fram út frá þessum kjarna, svo það að velja og hafna hvað ætti að vera með 

eða ekki varð erfitt val. 

3.8 Úrvinnslan og eigið hugmyndaflug flækist fyrir 

Úrvinnslan reyndist áskorun þar sem ég með mitt hugmyndaflug flækti málin fram og til 

baka í höfðinu á mér. Ég reyndi að fá frænda minn til að taka upp viðtölin sjónrænt á 

„upptökuvél“ en því miður gekk sú leið ekki þegar ég var í viðtalsferlinu. Er ég hlustaði á 

raddir listamannanna, en ég hafði bara tekið upp raddir þeirra, fannst mér tónninn í 

röddinni og áherslurnar svo mikilvægar að ég hugleiddi að gott væri að gera 

útvarpsþætti með röddum þeirra. Ég hugleiddi einnig að gaman væri að halda sýningu 

þar sem myndverk eftir þessa listamenn kæmu fram og kynningar á þeim, raddir þeirra 

kæmu fram og einnig hugleiddi ég að heimasíða með andlegri listsköpun væri vel við 

hæfi og þá svo margir linkar sem hægt væri að tengja inná hinar ýmsu listsíður. Eða 

jafnvel að halda ráðstefna um þessi mál. Að endingu sætti ég mig við að læra að setja 

hlutina fram á hefðbundinn hátt en hins vegar fannst mér nauðsynlegt að einhverjar 

myndir yrðu að fá að tala með í þessu meistaraverkefni. 

3.9 Löngun til að gera uppreisn gegn fræðum 

Að lokum verð ég svo að nefna að í upphafi þegar ég fór í framhaldsnámið, þrátt fyrir að 

ég væri með kennararéttindi, þá óttaðist ég þetta verkefni og hvort ég gæti yfir höfuð 

tekist á við það. Bæði vegna þess að það var langt í frá að mig langaði til að vinna 

rannsókn og einnig blundaði í mér uppreisnarmanneskja sem fannst að þegar við 

værum að vinna með skapandi listir þá ættum við að geta búið til listaverkefni fremur 

en að setja allt fram í orðum og fræðum.  

Varðandi framsetningu og túlkun þá voru mikil heilabrot hvernig ætti að setja fram 

verkefnið því það var í raun margt sem hægt var að taka fyrir og ennþá fleira sem hægt 

væri að leggja áherslu á eða ekki. Viðtölin eru engan veginn fullnýtt, því að hægt væri 

að skoða þau frá svo mörgum sjónarhornum og upplifi ég þau sem algjöra dýrgripi. 

3.10 Gagnaúrvinnsla 

Eftir að ég hafði tekið viðtölin upp og afritað þau nákvæmlega las ég handritin vandlega. 

Þegar ég las þau aftur skráði ég niður athugasemdir og einnig það sem mér fannst 

umhugsunarvert. Ég útbjó sérstaka bók þar sem ég klippti inn í og límdi ýmis svör við 

þemum. Mér fannst gott að skoða hvað væri sameiginlegt í viðtölunum en er fór að líða 

að lokaskrifum hafði ég þörf fyrir að hlusta aftur á viðtölin og uppgötva eitthvað nýtt í 

viðtölunum sem hafði áður farið fram hjá mér.  
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Einnig fannst mér mjög mikilvægur tími þar sem að ég leyfði upplýsingunum að vera 

bak við eyrað, melti þær og svaf á þeim. Í Waldorfsskólunum þykir það mikilvægt að 

leyfa draumavitundinni og svefninum að vera með í ferlinu við að læra nýja hluti. 

Stundum flögraði þá hugurinn um fyrir svefninn eða þá að ég vaknaði með öðru vísi sýn. 

Þá hjálpaði það mér einnig að vinna með hugarkort. Það varð einhvers konar kjarni sem 

ég gat gripið til. Ennfremur þurfti ég að hafa í huga að eitt hugtak gat jafnvel haft eina 

þýðingu fyrir einn listamann en aðra merkingu fyrir annan listamann eða jafnvel fyrir 

mig sjálfa sem rannsakanda. Því þurfti ég stundum að reyna að meðtaka lífsskilning 

listamannsins á sjálfum sér og sínum tilgangi. 

Lichtman (2012) segir að lokum er væntanlega komin nægjanlegur skilningur og 

túlkun á gögnunum til þess að hægt sé að setja fram niðurstöður rannsóknar. Fyrir mig 

tók töluverðan tíma að túlka niðurstöður rannsóknarinnarinnar og þurfti ég að grúska 

heilmikið í lesefni til þess að átta mig betur á því sem ég gæti sett fram sem niðurstöður 

rannsóknar, sérstaklega þar sem ýmislegt af efni rannsóknar telst ekki til hefðbundinna 

fræða.  
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4 Niðurstöður 

Eftir að hafa fundið þemu úr gögnunum, þá skipti ég niðurstöðum í eftirfarandi fimm 

aðalkafla sem byggja á þemunum. Hver kafli um sig nær yfir nokkra undirþætti. Sumir 

undirþáttanna lýsa líka einstökum fyrirbærum sem einn eða fleiri listamannanna 

upplifðu. 

 Lífstilgangur sálarinnar 

 Að vera andleg vera 

 Dulræn reynsla og fyrirbrigði 

 Innblástur 

 Tillögur varðandi andlega menntun 

 

 

 

 

Mynd 29. Engill ljóssins eftir Einar Jónsson 

minnir á tengsl manna við æðri svið. 
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4.1 Lífstilgangur sálarinnar 

Margt athyglisvert kom fram í viðtölum mínum við listamennina, en eitt af því sem kom 

mjög skýrt fram var hvernig þeir höfðu mótað sér sinn sérstaka heim, einnig einstök 

lífssýn þeirra og tilgangur í jarðlífinu.  

Öll höfðu þau áhyggjur af þróun mannkyns og voru að leggja sitt af mörkum til þess 

að taka þátt í því á sinn sérstaka hátt að gera mannlíf og umhverfið á jörðinni betra. Í 

þessum kafla kynni ég listamennina sjö og verk þeirra sérstaklega þar sem verk þeirra 

eru oft undir áhrifum frá lífssýn, og andlegri upplifun, andlgum fræðum. Listamennirnir 

virðast jafnvel geta fangað orku annarra sviða (sjá mynd 30 ). Ennfremur vitna ég í 

ummæli listamannanna sjálfra sem þeir hafa tjáð sig sjálfir um reynsluheim sinn.  

 

 

 

 

Mynd 30. Myndin faðmlag eftir Reynir Katrínar. 
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4.1.1 Ragnhildur Jónsdóttir 

Ragnhildur er að eigin sögn í samstarfi við álfa og huldufólk við að hjálpa manneskjum 

að umbreyta viðhorfum sínum. Samkvæmt henni þá ermannfólkið að vanvirða jörðina 

og það sem hún hefur að gefa okkur. Við þurfum að gæta jarðarinnar fyrir komandi 

kynslóðir og einnig fyrir allt annað líf og önnur tilverusvið jarðar. Ragnhildur heilar, 

miðlar, stuðlar að friði og náttúruvernd. Ragnhildur hefur lesið mikið um 

þróunarheimspeki og andlegar bókmenntir. 

 

 

 

Mynd 31. Ragnhildur Jónsdóttir í Álfagarðinum. 

 

Ragnhildur er listamaður sem vinnur að listsköpun á ýmsan hátt, bæði sem málari og 

vinnur textílverk. Hún hefur starfað mikið við heilun og miðlun og vinnur náið með 

álfum. Hún opnaði Álfagarðinn í Hafnarfirði sem hefur vakið mikla athygli út fyrir 

landsteinana. 

Sjálf segir hún að álfarnir hafi beðið sig um þetta samstarf þar sem þeir hafi áhyggjur 

af þróun jarðar og náttúrunni og að þeir vilji starfa með mönnum af því að bæta 

jörðina. Hún segir að manneskjur hafi stjórnast of mikið af græðgi og hafi mengað 

jörðina mikið, en þróun álfa, huldufólks og fólks séu nátengd. Ragnhildur kynnir því 

álfana og gerir mannfólki grein fyrir því að inni í náttúrunni séu ekki einungis alls kyns 

verur sem við sjáum dags daglega heldur einnig verur af öðrum heimum sem flestir sjá 

ekki, svo sem álfar, dvergar og huldufólk.  
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Eftir að hafa talað við hana fannst mér ég vera að mörgu leyti stödd í kvikmyndinni 

„Lord of the Rings“ sem er byggð á sögu Tolkiens (1954) þar sem allar verur þurfa að 

sameinast til þess að vinna gegn hinu illa, en hið illa í dag upplifi ég samkvæmt 

Ragnhildi, það að vernda jörðina og bjarga henni frá græðgi fárra útvaldra. 

 

Mynd 32. Birkiálfur sem að Ragnhildur vann með blandaðri tækni 

 

Á vorin sér Ragnhildur trjáálfa í hverju tré. Þeir birtast fyrst í birkitrjánum (sjá mynd 32). 

En Ragnhildur segir að þegar hún sér birkiálfana á vorin þá viti hún að vorið sé komið. 

Ragnhildur hefur skynjað álfa frá því að hún var barn og hefur mikið samband við 

álfana. Ragnhildur byrjaði upphaflega sinn listferil í málun en svo hefur hún fært sig í 

textíl. Út frá upplifun sinni af álfum og verum sem hún skynjar hefur hún unnið myndir 

(sjá mynd 34)og þar sem verurnar hjálpa náttúrunni að starfa (sjá mynd 35). Hún virðist 

sjálf geta náð að skynja ýmis svið, svo sem inn á svið engla og meistara. Eftirfarandi orð 

hennar sýna að heimurinn fyrir henni er samtengdur: 

Ég hef verið í heilun og miðlun og þannig er ég er tengd á ýmsum sviðum. 

Mér finnst mjög gott að vera í náttúrunni og vera með álfunum. Við erum 

auðvitað öll tengd hvort sem það eru álfar, mannverur, fuglar eða englar 

eða meistarar eða verur á hærri stigum. Við erum öll tengd inni í þessu 

sama ferli, sama veruleika hérna á jörðinni eða á öðrum plánetum. 

Ragnhildur Jónsdóttir (2012) hefur gefið út lítið kver sem kennir fólki að stilla sig inn og 

sjá verur náttúrunnar, svo sem álfa og huldufólk. Mögulega er lífstilgangur hennar líkt 
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og hún lýsir Tamínu álfkonu vinkonu sinni í viðtölum við hana en Tamína getur farið 

sem sendiboði á milli ýmissa vídda, svo sem á milli álfheima, mannheima og þess heims 

er englar tilheyra. Ragnhildur tekur mikið af ljósmyndum og þykja þær oft mjög 

sérstakar þar sem mikið af ljósbrotum koma fram í þeim þar sem stundum virðist grilla í 

álfaverur (sjá mynd 33). 

 

 

 

 

Mynd 33. Fagnandi ljósálfur (2011). 

 

Mynd 34. Dvergurinn vitri. 

 

Mynd 35. Náttúran vaknar. 
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4.1.2 Karl E. Austan 

Karl hefur ávallt verið mjög forvitinn um lífið og tilveruna auk þess sem hann hefur 

unnið ýmis fjölbreytt störf til dæmis sem flugmaður, einnig við sjúkraflutninga og sem 

slökkviliðsstjóri í Bandaríkjunum, áður en hann fór í listnám. Hann hefur því unnið störf 

þar sem hann hefur lagt líf sitt og limi í hættu við að bjarga öðrum. Hann er vísindalega 

sinnaður og fylgist vel með vísindalegum framförum. Einnig hefur hann unnið sem 

læknamiðill. Karl hefur lagt stund á ýmsa speki í gegn um árin og stundað jóga meðal 

annars. 

 

Mynd 36. Karl E. Austan 

Karl tók sér listamannsnafnið Austan. Karl stofnaði um 

1970 hina íslensku rannsóknarstofnun óþekktra 

náttúrufyrirbrigða (H.I.R.O.N). Hann er mikill dýravinur 

og talar mikið við dýr. Náttúran og náttúruvernd eru 

honum hugleikin og jafnframt pláneturnar og allur 

alheimurinn. Hann hefur miklar áhyggjur af því hvernig 

manneskjurnar leika jörðina (sjá mynd 37 þar sem 

gamall heimur ferst og nýr birtist). Eftirfarandi orð 

Karls lýsa hvernig hann hugsar um alheiminn sem eina 

heild og samtengt lífkerfi. 

 

Ég hugsa universal. Ég hugsa ekki bara um jörðina okkar. Ég hugsa um allt 

lífkerfið í heild sinni. Við búum í stjarnkerfi sem er við þekkjum ákaflega lítið 

í raun og veru. Við vitum eiginleg ekki neitt. Við þekkjum ekki einu sinni 

plánetuna jörð. Við vitum meira um tunglið en plánetuna jörð. Stærstur 

hluti jarðar hefur ekki einu sinni verið rannsakaður og þá á ég við 

undirdjúpin.  

Jafnframt segir Karl: 

Og í þessum alheimi sem ég bý í hefur allt verið skapað sem hægt er að 

skapa fyrir manninn og þessa plánetu. Við öðlumst þekkingu í nákvæmu 

hlutfalli við þroska okkar til að taka við þeirri þekkingu sem við fáum hverju 

sinni til þess að nota hana til góðs. Karl er trúaður og á það til að sjá sýnir. 

(Sjá mynd 38 af heilagri veru). 
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Mynd 37. Hinn nýi heimur. Karl Austan. 

 

 

Mynd 38. Heilög vera eftir Karl Austan. 

 

  



66 

4.1.3 Helga Sigurðardóttir 

Helga vinnur við hjúkrun og hefur mikið málað myndir sem sýna tengsl hennar við 

andlega heima. Myndirnar eru oft unnar til styrktar öðrum. Hún hefur numið ýmis 

konar andlega speki meðal annars. í hóp hjá Zóphaníusi Péturssyni, sem stofnaði 

Jógabræðralagið, ásamt því að taka þátt í ýmsu andlegu starfi. Hún hefur einnig haldið 

ýmis námskeið, til dæmis námskeið sem hún nefnir „Liti ljóssins“. 

 

 

 

Mynd 39. Helga Sigurðardóttir að vinna að Musteri náttúrunnar. 

 

Helga hefur lengi starfað sem hjúkrunarfræðingur en jafnframt hefur hún málað myndir 

sem sýna alls konar verur og ýmis konar ljós og liti. Hún málar gjarnan fyrir fólk, en áður 

en hún byrjar þá hugleiðir hún og tengir sig við aðra vídd. Helga talar um sameiginlegan 

kjarna okkar allra: 

Í gegnum þetta starf (hjúkrun) þá hef ég kynnst fólki og svolítið kjarnanum í 

fólki og ég hef búið að því sem myndlistarmaður. Þegar ég er í tengslum við 

fólk í samfélaginu finnst mér ég einhvern veginn tengjast fólki þannig að 

mér finnst ég einhvern veginn skynja eins og ég hef einnig skynjað í gegn um 

hugleiðslur að við erum öll eitt. Það sér maður svo mikið þegar maður er að 

annast fólk í alls konar kringumstæðum, að kjarninn í okkur er sá hinn sami 

þó svo að við sýnum ýmsa fleti. Við erum náttúrulega ólík, en kjarninn er sá 

sami. Það er þrá innra með fólki eftir fegurð, sátt, kærleika og vinsemd. Hún 

er þarna. Fólk hefur bara mismunandi harðar skeljar, þykkar og þunnar.  
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Eins segir Helga um samband sitt við alheiminn, hvernig allt sé samtengt og hver lífvera 

tengd hverri annarri: 

Ég held að heildarmynd alls sem er sé í raun og veru innra með öllu lífi. Og 

ég held að það sé einhver heil mynd af alheiminum á öllum sviðum innra 

með mér og jafnvel þér og með öllum. Og svo sjáum við mismunandi djúpt 

inn á þessa heilmynd. Ég held að eða ég hugsa eins og Alveran eða 

Alheimurinn sé eins og kannski „Hafið“. Og hvert og eitt okkar er eins og 

dropi í hafinu með eigindir hafsins í sér þannig að við erum öll jöfn og öll 

eins og við erum bara öll hafið. Og ef við getum sagt að hver dropi beri í sér 

alla eiginleika hafsins, eða að hver neisti beri í sér alla eiginleika einhvers 

heildarelds. Og ég er hérna og ég tengi þetta þannig að við séum einhver 

órjúfanleg heild. Og líka smáríkið inni í okkur, ef þú hugsar um líkamann og 

frumurnar og alheiminn inn á við. Þetta eru svo miklar víðáttur og ég held 

að hugurinn í okkur nái bara ekki að skilja það. Alheiminn inn á við og 

alheiminn út á við. Við erum bara eins og lítið sandkorn á strönd, en samt 

með alla speglunina í okkur. Það er svo erfitt að útskýra þetta. Þetta er 

meira spurning um tilfinningu eða upplifun. Að vera algleymi. 

Helga tengir sig við náttúruna sem veitir henni mikla gleði og innblástur: 

Frá því ég var lítil hef ég verið í nánum tengslum við náttúruna. Hún er svo 

sterk og yndisleg. Og þar sem ég er núna get ég horft út um gluggann og séð 

tré og lítinn fugl baða sig í fuglabaðinu og það er sko inspírsjón líka. 

Skilurðu. Og svo að hlusta á regndropana hér úti og vera hér og nú.  

Helga hefur haldið námskeiðið Liti ljóssins í tuttugu ár en á þeim námskeiðum hvetur 

hún fólk til þess að leyfa sér að vinna í flæði og þeirri sköpun sem kemur bara án þess 

að ákveða hlutina fyrirfram. Hún upplifir orku litanna sem mjög mikilvæga og segir að 

suma daga sé eins og einhverjir litir kalli á mann, en meinar að það sé meiri þörf á þeim 

lit þann daginn. Hún telur litina jafnvæga, enginn er betri en annar. En hins vegar getur 

einn litur verið betri fyrir ákveðna manneskju á einhverjum tímapunkti og svo kannski 

ekki á öðrum. Helga og eiginmaður hennar Viðar Aðalsteinsson, hafa málað yöntrur í 

mörgum litum og tilgreina þau áhrif sem að þau telja að liturinn hafi. En Helga og Viðar 

hafa unnið yöntrur í fjölda mörgum litum. Það er mikið af verum sem birtast Helgu 

þegar hún er við list sína. Helga segir að hún máli myndirnar til að styrkja fólk, þannig að 

þær geti virkað vel á fólk. Þannig að þær geti byggt upp eitthvað hjá fólki og virkað vel á 

fólkið í þeirra lífi til dæmis byggt upp sjálfsöryggi, traust, gleði og jafnvægi. Þá bið ég um 

að fá að vera farvegur, segir hún: „ Við erum náttúrulega ekkert annað en farvegur fyrir 

alheimsorkuna.“Á mynd 40 er vera gleðinnar, en Helga vinnur mikið með pastelliti og á 

mynd 41 er vera innra frelsis einnig unnin með pastellitum.  
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Helga Sigurðardóttir er með vefsíðurnar: Artofthesoul.is og Yantra paintings.com 

 

 

 

 

Mynd 40. Gleði. 

 

 

 

 

Mynd 41. Innra frelsi. 

 

 

http://artofthesoul.is/%20Og
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Mynd 42. Græn yantra. Vellíðan, þroski og 
fullnægja. 

 

 

 

Mynd 43. Appelsínugul yantra. Hvetur til 
næmni, fagnaðar og sköpunar í 
núinu. 

 

 

Mynd 44. Blá yantra. Hjálpar til að tjá 
sannleikann og vera sannur sjálfum sér. 

 

 

Mynd 45.Fjólublá yantra. Táknar 
háandlega orku og hjálpar til við 
að tengja æðra sjálfið. 

 

Helga Sigurðardóttir og Viðar Aðalsteinsson, eiginmaður hennar, mála saman yöntrur 

og telja að hver yantra (myndir 42 -45) í ákveðnum lit hafi áhrif á vissan hátt. 
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4.1.4 Tolli. Þorlákur Hilmar Morthens 

Tolli hefur unnið markvisst að því að þroska sjálfan sig og er óhræddur að miðla til 

annarra. Hann iðkar búddisma. Tolli vinnur sem listamaður í fullu starfi, en hins vegar 

hefur hann líka vakið athygli almennings, vegna þess að hann er oft með hugvekjur sem 

hann setur inn á fésbókarsíðu sína. Hans kveðjuorð enda yfirleitt á „Ást og friður“ og 

árið 2014 gaf hann bók út með þessum facebookfærslum sínum. Tolli er með vefsíðuna 

Tolli.is.

 

Mynd 46. Tolli við búddaiðkun 

 

Tolli er fulltrúi þeirra sem vinna andlega með sjálfan sig á fleiri en einn hátt. Sem 

óvirkur alkóhólisti hefur hann unnið sig í gegn um 12 sporin líka hjá AA samtökunum. En 

Tolli hafði heilmikið að segja um að þroska sig andlega og vinna að meiri kærleika: 

Það er krafturinn sem að við erum að sækjast eftir og krafturinn sem þetta 

sem liggur ekki í augum uppi og menn eru að kalla ýmsum nöfnum og 

sækjast í tenginu við í gegn um trúarbrögð sem og aðra hluti. Það er í raun 

og veru kærleikur. Kærleikur er í raun ekkert dulspekilegt fyrirbrigði. Hann 

er líffræðilegur að hluta. Það er kennd sem verður til í heilanum og er hluti 

af þróun heilans. Að þróa með sér þennan eiginleika sem við köllum kærleik 

sem hægt er að þjálfa. Og maður þjálfar þennan eiginleika oft með andlegri 

iðkun.  
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Tolli telur að það sé mikilvægt að leyfa sér að upplifa þjáninguna og viðurkenna hana 

fyrir sjálfum sér. Þá er umbreytingin möguleg: 

Og andlega iðkun skilgreina menn oft sem það að vera forvitinn, að reyna 

að vanda sig, eða að vera í viðtenginu, en látum það liggja á milli hluta. 

Heldur virðist díalógurinn í andlegri viðleitni ganga út á það, að gangast við 

því að þessi þjáning, hún hefur ákveðið eðli og það er til lausn við þjáningu. 

Og þetta er hluti af því að vera manneskja. Og þegar manneskja getur ekki 

gengist við þjáningunni. Þetta er svona, með öðrum orðum er þetta skýrt í 

jóga, hindúisma og öðrum trúarbrögðum. Þá erum við að tala um „egóið“. 

Þá erum við að tala um sjálfhverfinguna. Hún er manninum svo erfið. Á 

mynd 47 er stríðsmaður andans, en í henni gæti endurspeglast að stundum 

er mesti óvinurinn maður sjálfur. 

 

 

 

Mynd 47. Stríðsmaður andans. Tolli. 
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Tolli bendir á að ef við göngumst ekki við hinum margvíslegu erfiðleikum mannsins þá 

viðhelst þjáning hans en að við getum unnið að því verkefni að draga fram kærleikann 

sem allir þrá og býr í öllum mönnum: 

Og meðan maðurinn viðurkennir það ekki fyrir sér að hann er í vandræðum 

og að þessi vandræði geta verið svo margvísleg; tilfinningaleg, félagsleg, 

líkamleg. Ef maður gengst ekki við því, þá er ekkert hægt að gera. Þá 

viðhelst þessi þjáning. En um leið og maður viðurkennir að maður hafi 

þennan vanda við að etja og lifi lífinu óhamingjusamur og sé jafnvel veikur á 

einhverju sviði, þá erum við farin að breyta vandamálinu yfir í verkefni. Og 

þar virðist semsagt öll arfleið mannsandans, hún virðist miðast í eina átt, að 

þrá kærleika sem er svona það sem að maðurinn á sameiginlegt, að 

kærleikurinn býr í öllu fólki. Og er það sem við leitumst við að ná með 

andlegri iðkun.  

Tolli tekur fram að engin andleg leið sé til nema að tengja sig kærleikanum. 

Innsæi er hæfileiki sem öllum er gefinn og hann, eins og annað, getur legið í 

dvala ef þú nærð ekki að virkja hann og þjálfa hann. Innsæi getur komið 

með iðkun og með mikilli iðkun og með mikilli reynslu á því að iðka eitthvað. 

Mikið mótlæti í lífinu getur gefið þér innsæi. Þannig að þú sérð fyrir, sérð í 

gegnum, hefur á tilfinningu og svo framvegis. Í hugleiðslunni þá iðkum við. 

Þá er svona tríólógía á ferðinni þar sem við byrjum á að æfa hugarró, þjálfa 

hugann, geta kyrrt hugann, lesið hugann. Að geta skoðað sig í gegnum 

hugann því að hann geymir allt um okkur. Síðan þjálfum við með okkur 

kærleikann, því kærleikurinn tengir okkur við svona kosmíska krafta og 

kosmískan heim. Hann tekur okkur út úr egóinu og setur okkur inn í við - 

tengingu eða það- tengingu. Og í þriðja lagi þegar við erum komin inn í 

kærleiksflæði og búin að róa hugann, þá leyfum við okkur að hvíla í þeirri 

reynslu og þar tekur innsæið við. Innsæi er að leyfa öllu að vera eins og það 

er og fylgjast bara með. Ekkert annað. 
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Tolli hefur málað náttúruna frá byrjun ferils síns og er hún honum mjög hugleikin. 

Sjálfur segir hann að hann vinni mikið með ljós og skugga. Alveg eins og hann vill meina 

að þurfi að vinna með ljós og skugga innra með sér sjálfum. Veðráttun og skyggni í 

myndum hans geta því túlkað blæbrigði innra með honum (sjá myndir 48 og 49). 

 

 

Mynd 48. Ljós. Málað af Tolla 2013 

 

Mynd 49. Uppljómun. Málað af Tolla 2011. 
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4.1.5 Fríða Kristín Gísladóttir 

Fríða miðlar ljósinu til annarra bæði í myndum sínum og lífi. Hún er í kvennahópi sem 

kallar sig Seiðkonur og hún hefur verið að skrifa bókina Gyðjan innra með þér. Hún 

segist vera mjög næm, hrifnæm og upplifa mjög sterkt fegurð. Hún virðist hefa djúpa 

skynjun á svo mörgu, til dæmis náttúrunni, fólki, ljósi, skugga og hlutum.  

 

 

Mynd 50. Fríða Gísladóttir að fagna ljósinu. 

 

Fríða starfar sem listmálari og rekur gallerí á Laugaveginum ásamt fleirum. Hún segir 

sjálf að hún sé að miðla ljósinu (sjá mynd 50) og að hún geri það í gegn um aðra miðla 

en málun líka. Henni finnst dásamlegt að nota tæknina og miðlar ljósinu á fésbók líka en 

það gerir hún með því að sýna jákvæðni, bjartsýni og kærleika. Texti hennar á 

fésbókinni endurspeglar þessa þætti svo sem jákvæðar hugleiðingar fyrir daginn. Einnig 

deilir hún fallegum myndum á fésbókarsíðu sinni. Hún segist nærast á svo til öllu, svona 

lífinu almennt. Hún segir að það skipti miklu máli að annars vegarað vera og hins vegar 

að gera. Hún agar sjálfa sig þannig að hún nái árangri. Til þess að flæðið sé virkt þarf 

maður alltaf að vera að: „Ef þetta á að virka fyrir mig, þá þarf ég mikið að vera að, 

vegna þess að ég set alheimsorkuna inn í mína orku. Og það hefur áhrif á velgengni 

málverksins.“  
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Fríða segist geta tengt sig við tákn eða eitthvað úr umhvefinu sem að talar til hennar 

sem miðlar til hennar skilaboðum og henni finnst það mikilvægt: 

Mér finnst alltaf meira og meira gaman að lesa í allt mögulegt. Ég er svona 

örlagatrúar og ég er alltaf að lesa í skilaboð. Í gegn um allt mögulegt. Og 

eftir því sem maður er meira vakandi og er meira í núinu og meira með 

sjálfum sér þá upplifir maður fleiri og fleiri skilaboð. Og það getur verið í 

gegnum fólk eða það getur verið í gegnum númeraplötu á bíl eða eða bíll 

sem keyrir áfram og segir kannski einhverja setningu, auglýsing eða það 

getur verið svo margt, tónlist, dýralíf, fuglar og ég upplifi að við séum alltaf 

meira og meira að koma til baka með það. Að hlusta meira á náttúruna, að 

hlusta meira á dýrin og að hlusta á alheimsorkuna, skilaboðin sem alltaf er 

verið að senda. 

Fríða telur að við séum umvafin englum og góðum vættum og við þurfum að 

ástunda kyrrð og bænir til að taka við skilaboðum frá þeim. Hún telur að hún sé 

að vinna í því að koma andanum niður, (sjá mynd 51). Fríða upplifir lífið sem svo 

mikla töfra og er mjög bjartsýn á framtíðina. Hún trúir því að við séum að þróa 

ykkur á æðri tíðnisvið. En þó segir hún að við þurfum í raun og veru ekki að gera 

neitt nema að uppgötva og muna hver við erum í raun og veru. 

 

 
  

 

Mynd 51. Fríða Gísladóttir. Hún segist 
miðla ljósinu. 

 

Mynd 52. Fríða Gísladóttir. Hún stuðlar að 
því að koma andanum niður. 
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4.1.6 Katrín Snæhólm Baldursdóttir 

Katrín hefur unnið lengi með heilun sem hún kallar hreinsun (e. „clearing“) en hún 

hjálpar fólki að hreinsa orkuna sína. Hún er lærð í höggmyndalist og félagslegri mótun 

(e.social sculpturing). Hún vinnur að umbreytingu með því að segja sögur meðal annars 

og með því að opna fyrir umræður sem kannski einhverjir aðrir leggja varla í tala um. 

Hún lærði í Emerson, sem kenndur er við mannspeki Rudolf Steiner. Einnig hefur hún 

stundað ýmis andleg fræði, meðal annars í tengslum við heilun sína.  

 

 

Mynd 53. Katrín Í náttúrunni. 

Katrín er mjög fjölhæf og skapandi. Þegar ég tók viðtal við hana þá starfaði hún við að 

kenna flóttabörnum sem höfðu upplifað stríð og vann að því að efla sjálfstraust þeirra 

og sköpun. Börnin voru á stofnun fyrir einhverf börn. En best er að láta Katrínu útskýra 

betur störf sín með eigin orðum: 

Svona að aðalstarfi myndi ég segja að ég hef unnið lengst og samfelldast er 

heilun. Ég byrjaði að vinna við hana mjög mikið þegar ég var 27 ára. Ég hef 

komið víða við og starfa aðallega í orkuheilun sem ég kalla „clearing“ sem er 

svona að hreinsa til í orkunni. Og það hefur verið mitt aðalstarf í gegnum 

lífið. Svo var ég í útvarpinu í mörg ár þar sem ég var með þætti sem voru um 

allt sem tengdist húmanisma, (ýmar kenningar frá Silo, 1989) og því að vera 

manneskja. Einnig  náttúru-, heilsu- og þessum andlegu málum líka.  
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Katrín stundaði fjögurra ára nám í listsköpun í Emerson á Englandi (sjá myndir 55 - 

58 bls. 79) en fór svo í framhaldsnám í félagslegri mótun. Hún tengir listsköpun sína við 

þá visku sem býr innra með okkur: 

Það er svona, ég veit ekki hvað ég á að segja, þú getur notað hvaða form 

sem er í þeirri list. Aðalatriðið er að geta tengt og sótt í viskuna innra með 

þér. Og séð í samhengi samfélagið þitt eða það umhverfi sem þú býrð í. Og 

það sem hjartað þitt bregst einhvern veginn mest við að búa til er verkefni 

sem hjálpa kannski einhverjum öðrum til þess að sjá öðru vísi, að sjá dýpra 

eða að komast út úr boxinu sínu. Og sjá þaðan eitthvað nýtt. 

Katrín lýsti því að framhaldsnámið sem hún tók hafi haft áhrif á hana sjálfa sem 

manneskju, að prófið hafi ekki verið eingöngu á sérsviðinu heldur líka próf í henni sem 

manneskju og finna út hvert hennar sérsvið væri: 

Mér fannst nú þegar ég var í því námi að þetta væri ekki nám heldur væri ég 

að taka master í sjálfri mér, einhvern veginn (hlær). Svona eins og þetta er í 

dag þá er ég ekki búin að vera að vinna með listformið, að mála eða gera 

skúlptúr, í svolítinn tíma, en ég held að list líka sé ekki bara það sem þú 

skapar heldur líka það sem þú skapar með sjálfum þér. Það ert þú í 

umhverfinu. Þegar ég var að að finna út í námi mínu hvert væri mitt sérsvið, 

þá fann kennari minn það út að ég er svo mikill sögumaður. 

Hún segist oft hafa lent í svona ótrúlega skrýtnum hlutum og það hafi einkennt 

hennar ævi að hún geti sagt sögur úr sínu lífi sem eru mjög óraunverulegar fyrir 

flesta sem eru að hlusta á eða heyra þær sögur. Hún bætir við: 

Þær eru samt alveg dagsannar. Þær gerðust alveg í alvörunni. Allir mínir 

gjörningar og það sem ég gerði þarna í skólanum var ofboðslega mikið að 

taka þær sögur úr þessum óraunveruleika sem fólki fannst þær verða til í og 

flytja þær hingað inn í þennan raunveruleika. Það er gaman að sjá bara líka, 

það eru margir sem þora ekkert endilega að tjá eða deila svona alls konar 

upplifunum sem þeir verða fyrir. Þeir halda að þær séu svona skrýtnar eða 

geti ekki hafa gerst. Eiga þær bara með sjálfum sér. Ég er einmitt sá 

listamaður sem tek þær og færi þær hingað til að sjá hvað gerist. Það verður 

svo dásamlegt þegar þú segir þær sögur upphátt og eða setur þær á 

einhvern hátt inn í þennan veruleika hvað þær opna mikið.  
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Það var mér eftirminnilegt þegar Katrín Snæhólm tók sig upp, flutti út og fór í listnám 

um 35 ára aldurinn og fór með manninum og fjórum börnum í listnámið á Englandi. Ég 

man þá eftir að hafa heyrt hana tjá sig um að hún myndi ekki láta einhvern bankastjóra 

stjórna draumum sínum. Katrín fór á milli bankastjóra og hætti ekki fyrr en hún hafði 

sitt fram, því henni fannst það svo mikilvægt að hún gæti hlýtt köllun sinni. Það að hún 

skyldi tjá sig um það opinberlega er eflaust dæmi um frásagnarmanneskjuna í henni þar 

sem hún getur haft áhrif á marga með því að sá þeirri hugmynd að lífstilgangur einnar 

manneskju eða draumur sé sterkari en viðteknar venjur. Hjartað þarf að fá að ráða för. 

 

 

 

Mynd 54. Friðarboðskapur 

 

„Aðalatriðið er að geta sótt viskuna innra með þér,“ segir Kartrín. „Og list er líka það 
sem þú skapar með sjálfum þér í umhverfinu.“ En Katrín segir einmitt að það skipti máli 
hvernig við komum fram í umhverfinu. Hún segist sjálf mæta til vinnu og vera meðvituð 
um að hún sé með opna hjartastöð. Að gefa hlý faðmlög og horfa í augu, skynja og 
hlusta. En það er alveg í takt við friðarboðskapinn sem að hún sýnir í mynd 54. En þar 
sem er kærleikur, þar er friður. 
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Mynd 55. Sólin 

 

Mynd 56. Júpiter 

 

Mynd 57. Venus 

 

Mynd 58. Tungl 

 

Myndir 55 til 58 eru myndir sem Katrín vann í Emerson þar sem hún var í listnámi en 

hún málaði seríu af myndum af plánetum, sól og tungli.  
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4.1.7 Reynir Katrínarson 

Reynir segist vera í sambandi við æðri svið sem hann kallar „Hvít Víðbláinn“ sem er 

einhvers konar ljósálfasvið, einnig tengir hann sig við svið norrænna gyðja. Reynir 

vinnur með verum á þessum æðri sviðum. Auk þess að vera listamaður, starfar Reynir 

sem nuddari og heilari. Hann býr til steinadropa og orkusteina til að styrkja fólk eða til 

að vinna með orku þess.  

 

 

Mynd 59. Reynir Katrínar. 

Reynir er mjög fjölhæfur sem listamaður og vinnur með ýmsan efnivið, hefur meira að 

segja unnið með gall úr þorski. Reynir útskýrir hvernig hann vinnur með verum á öðrum 

sviðum til að færa ákveðna, bjarta og góða orku til jarðarinnar, en honum finnst oft gott 

að gera þetta í samstarfi við aðra.  

Það tók langan tíma að finna eins og starfsheiti. Ég endaði einu sinni á því að 

setja það sem „Hvít Víðbláinn galdrameistari og skapandi listamaður“. Og 

það er það sem að ég er að starfa við. Hvít Víðbláinn eru þá sviðin sem ég 

hef verið að tengjast mikið. Það er ákveðin hvít orka, jákvæðari orka. Og það 

er bara svona samstarf sem hefur skapast á milli þess svæðis og mín og 

þeirra vera sem að eru þar. Sem sagt og þá höfum við verið að starfa saman. 

Það er Hvít Víðbláinn. Og eins og í goðafræðinni þá er Víðbláinn það svæði 

þar sem er álitið að aðeins ljósálfar búi á. Ég er svona ljósálfur, þannig lagað. 
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Það samstarf er á mjög mörgum sviðum. Það er eins og þegar við vorum 

þrjú saman sem störfuðum mikið saman. Við vorum á einhvern hátt að 

tengja þessi svið okkar jörð. En svo er það að fá tenginguna niður þannig að 

hún sé nær okkur eins og maður segir. Þannig að það er sú opnun sem við 

höfum verið að starfa í, og fá niður. 

 

Reynir málar og vinnur ýmsa hluti í textíl, fatnað og notar stundum aðferðir sem enginn 

annar þekkir. Einnig setur hann orku í steina, eftir stöðu himintungla (sjá mynd 60) sem 

hann vinnur með og sker í. Hann vinnur líka myndverk í textíl (sjá mynd 61) eitt af því 

sem hann vinnur í textíl er svokallaður vattarsaumur..  

 

 

 

 

Mynd 60. Steinar guðanna. 

 



82 

 

Mynd 61. Píramítar Vestfjarða. Reynir Katrínar. 

Þau svið sem Reynir segist mest vera í tenginu við eru æðri svið. Hann segist lítið 

starfa á sviðinu þangað sem framliðið fólk fer, heldur tengja sig framhjá því og 

ofar. Hann vinnur að því ásamt fleirum að koma þeirri orku sem er þar til jarðar. 

Reynir lýsti einnig hvernig orðið galdrameistari kom til en það vanti orð yfir 

„shaman“ á Íslandi: 

Galdrameistari kom eiginlega út af því að það voru eiginlega allir farnir að 

kalla mig það hvort sem er. Það tók mig alveg ár að samþykkja það (hlær 

hátt) og svo höfum við ekkert heiti yfir „shaman“. En við höfum aftur á móti 

verið með galdrafólk, seiðkarla og seiðkerlingar, og þetta er ósköp svipað 

starf. Þar sem er verið að vinna með fólk, hjálpa fólki, fara í ferðalög og ná í 

svör. Og vinna á þessu andlegu sviðum. 

Hann lýsir því líka að myndlistin sé fyrir honum frekar ástríða en ekki til að selja eða 

verða frægur. Listin sé tjáningarleið hans til að koma orkunni út til annarra:  

Og það er hægt að segja eins og í myndlistinni hjá mér þá er ég meira svona 

eins og af „passion“ (ástríðu). Að vera ekki að þessu af ég er að selja eða 

verða frægur eða gera einhverja svoleiðis hluti, heldur er þetta bara mitt 

áhugamál. Mitt líf, í raun og veru, og þetta er tjáningarleiðin fyrir mig til að 

koma þessum hlutum út. Þannig að eins og í myndlistinni þá er ég hérna. Ég 

er meira upptekinn af því að koma orkunni út, sem tengist þessu heldur en 

að teikna akkúrat upp eins og ég sé verurnar. Ef ég geri það þá finnst mér ég 

vera að eyðileggja fyrir öðrum. 

Hann talar líka um að nuddið og heilunin sem hann hefur stundað, sé líka eins konar 

list. Hann lýsir líka hugleiðslu og flæðisástandi þegar hann er að mála. 
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Reynir Katrínar vinnur mikið með fólk, hefur haldið ýmis námskeið. Reynir segir að það 

sé einskonar hugleiðsla að vera í nuddinu og heiluninni líka, alveg eins og þegar hann er 

í listsköpuninni.  

 

 

Mynd 62. Andrúmsloftið 

 

Á þeim andlegu sviðum, sem Reynir starfará, er orkan oft allt öðruvísi og reynir hann oft 

að koma þeirri orku til skila í mörgum verka sinna. Margar myndir hans virðast því vera 

á hreyfingu. Hann setur alla vega litbrigði í þær. (Sjá mynd 62).  
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4.2 Að vera andleg vera 

Þegar listamennirnir sjö voru valdir, voru þeir valdir með tilliti til þess að þeir væru á 

einhvern hátt að rækta sig andlega. Helga sagði: „Ég er andleg vera eins og allir aðrir í 

mannlegri reynslu og tilveru.“ Karl sagðist vera andleg vera og að líkaminn væri eins og 

íbúð sem hann byggi í á jörðinni í smátíma. Hjá Katrínu kom í ljós að á tímabili fannst 

henni þessi vitneskja um það að vera andleg erfið, en hún svaraði eftirfarandi: „Ég tel 

mig ekki bara andlega veru. Ég veit að ég er það“. Einnig sagði hún að það hefði tekið 

hana mörg ár að átta sig á að hún væri andleg vera og að gangast við því þar sem hún 

skynjaði oft ýmislegt sem aðrir í kringum hana skynjuðu ekki. Fríða er mjög meðvituð 

um að hún er andleg vera og að hún vinnur að því að tengjast sál sinni betur og nýta þá 

vitneskju í jarðlífinu. Eins og orð Fríðu lýsa þessu: „Ég upplifi mig meira og meira í 

sálartengingu. Ég tek sálina mína meira og meira inn í efnið og á sama tíma upplifi ég 

það vera tilgang lífsins.“ Ragnhildur sagði að við værum öll andlegar verur en bara í 

efnisskrokki. Reynir Katrínar kom líka með athugasemd um að aðrar andlegar verur 

hefðu jafn mikinn áhuga á að tengjast honum og hann þeim: 

Ég man einu sinni eftir þegar mér var gerð grein fyrir því að ég er mjög 

andleg vera. Þá vorum við einmitt að hugleiða kraft þriggja, [þrjár 

manneskjur saman til að efla sambandið]. Og einn var að fara í trans sem 

var ansi skemmtilegur. Þá var ég búinn að tengja mig og sjá fyrir mér stóra 

fallega veru. Alveg þvílík ljósbirting og rosalega flott. Er þetta einhver sem 

að ég er að fara í samstarf við? Spurði ég þann sem var í transi. Hann brosir 

og segir: Nei, nei þetta ert þú. Þá gerði ég mér ljósa grein fyrir því að 

birtingin okkar í sálinni, orkunni og áruhjúpnum og öllu þessu er jafn falleg 

og hjá þessum verum. Þannig að þær eru eru að tengja sig við okkur, eins og 

við, við þær. [Þess má geta þess að Reynir telur sig vera í samskiptum við 

verur sem eru á hærri tíðnisviðum og eru það þær sem að hann vísar til í 

þessum texta]. 

Það var afgerandi þegar listamennirnir voru spurðir að því hvort þeir teldu sig vera 

andlegar verur þá svöruðu þeir því allir játandi. Það var þó áhugavert að svörin voru 

ólík, þó svo að þau væru svona afdráttarlaus. 

4.2.1 Bernskusögur 

Ég hafði áhuga á að vita hvort listamennirnir hefðu upplifað sig sem andlegar verur frá 

bernsku. Saga Karls bendir til þess að skyggni hans hafi hafist þegar hann var á 

barnsaldri en hann ólst upp hjá ömmu sinni og er þessi minning hans frá því hann var 

níu ára: 
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Amma mín dó um hálfníuleytið og ég var staddur í svefnherberginu hjá 

henni og heyrði að það var eitthvað að og í því kemur frænka mín inn og 

hún sagði mér strax að fara inn í stofu. Að fara sem sé út úr herberginu. Um 

leið og ég sest í sófann þá kemur yfir mig einhvers konar værð. Mér fannst 

allt vera óraunverulegt og ég skynjaði umhverfið á allt annan hátt en maður 

gerir svona dags daglega. Mér fannst um leið að sonur hennar, sem sé 

bróður [tvíburabróðir] pabba míns [sem var látinn], koma inn í stofuna. 

Hann kom ekki labbandi eftir gólfinu heldur svífandi og bara í loftinu og fór 

inn í svefniherbergi og náði í ömmu og fór með hana. Ég er ekki alveg viss 

hvort þetta sé fyrsta reynsla mín af skynjunum frá öðrum heimum en þetta 

er það sem ég man best eftir.  

Ragnhildur Jónsdóttir segir frá þessari bernskusögu, þar sem kemur fram að móðir 

hennar telur hana hafa vit á einhverju meira en gengur og gerist: 

Frænka mín hafði dáið og mamma var að taka dót frá henni og var að henda 

því, svona pakkningar utan af einhverju sem hún ætlaði að henda en ég 

sótti alltaf eina pakkninguna. Ég gat ekki talað eða neitt. Ég sótti hana alltaf í 

ruslið aftur og aftur og aftur. Mamma var hissa á þessu og hugsaði: Hvað? 

Svo hún tók pakkninguna og tók hana alla í sundur þá var fullt af peningum 

þar inni í. Svo mamma tók þá og eftir það skipti ég mér ekkert af 

pakkningunni þó hún færi í ruslið. Ég man náttúrulega ekkert eftir þessu en 

mamma hefur alltaf tengt mig einhverju skrítnu. 

Reynir Katrínar var mjög skyggn alveg frá barnsaldri og tengist ýmsum verum til dæmis. 

einni sem hann kallar Adam sem hann upplifði sem magnaða heilunarveru. Honum 

fannst einnig skemmtilegt að vera með Adam af því að verur á æðri tíðni eru oft 

fyndnar og glaðar að hans sögn. Fólkið í kringum hann uppgötvaði snemma að hann 

vissi og sæi ýmislegt sem aðrir sæju ekki. Hann var 11 ára gamall að fá beiðni um 

ráðgjöf í sambandi við hjónaband, sem dæmi. Helga átti minningar um sterka upplifun á 

mun á ljósi og skugga og Fríða átti minningar um að upplifa ýmsa töfra í náttúrunni en 

Katrín sá og upplifði ýmsar verur. 

4.2.2 Uppgjöf á gamla lífinu og tenging við andann 

Aðeins einn listamannanna upplifði sig ekki sem andlega veru sem barn og á því ekki 

bernskusögur þar að lútandi, en hann telur sig hafa komist í tengingu við hið andlega 

eftir ákveðið mótlæti í lífinu. Það var lærdómsríkt að ræða við Tolla um hans hugmyndir 

sem eru mjög ákveðnar og hann virðist hafa unnið mikið við að þroska sjálfan sig. 

Eftirfarandi er frásögn Tolla:  
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Þá verður maður að spyrja sig hvað er að vera andlegur? Hugmyndir mínar 

um það hafa breyst svolítið. Að vera andlegur fannst manni að einhvers 

konar upphafning eða að stíga inn í goðsagnarkenndan heim sem hefur með 

Guð að gera eða eitthvað þess háttar. En minn andlegi heimur í dag kemur 

til af karmaflæði þar sem eitt leiðir af öðru og að lokum leiðir það til mikillar 

þjáningar og ég á erfitt líf og gefst upp í þeim lífsstíl. Og í dag kalla ég mig 

alkahólista, óvirkan alkahólista, sem er ágætis límmiði á marga þætti sem að 

hafa ekki með alkahólisma að gera en eru samt skildir fyrirbrigðinu. Nú það 

að gefast upp eða réttara sagt að deyja og endurfæðast hefur fært mér 

skilninginn á því hvað er að vera andlegur. Það er að segja: Ég sé það ekki 

fyrir mér að andlegheitin vaxi ekki nema upp úr mótlætinu. Lótusblómið er 

oft notað sem til að tákna svona andlega vakningu eða uppljómað 

sálarástand. Þá vex lótusblómið upp úr forinni á botni fljótsins eða vatnsins, 

oft við mjög erfiðar aðstæður. Þarna verður það að spíra ofan í 

vatnsbotninum og síðan að vaxa upp í gegnum strauminn. Og að lokum 

kemst það upp á yfirborð vatnsins og blómstrar þar sem lótusblóm sem er 

eitt fegurst blóma og þannig horfir maður á að það geti raunverulega 

enginn orðið fyrir vakningu nema í gegnum mótlætið.  

Tolli kvaðst ekki hafa upplifað sig sem andlega veru sem barn en segir jafnframt að 

allir fæðist með Búddaeðlið í sér og vill þá meina að flestir fæðist með alla eiginleika 

sem andlegar verur en vegna erfða og/eða umhverfis þá geti líka þurft að takast á við 

erfiði, þjáningu og annað sem að hafi ekki með raunverulega sjálf okkur að gera heldur 

það sem okkur er innrætt í bernsku. Það geti því kostað mikinn heiðarleika að horfast í 

augu við sjálfan sig og mikla sjálfsvinnu til að umbreyta sér. En Tolli segist rækta andann 

í dag.  

4.2.3 Að rækta andann og tengjast sjálfinu og sálinni. 

Öll hafa þau sína aðferð við að rækta hið andlega í sjálfum sér, að tengja sig við æðri 

svið eða alheiminn og tengja sig við sitt innra sjálf. 

 

 Ýmsar serímóníur til að hreinsa hugann og tónlist fyrir andlega útvíkkun. 

 Þau stunda öll hugleiðslu og nokkur stunda jógaæfingar.  

 Mikilvægt er að tengjast sjálfum sér og rækta sjálfan sig. 

 

Í viðtölunum kom fram að þau nýta sér ýmsar sérímóníur. Fríða segist búa sér til 

altari og staði oft með táknum, svo sem trúartáknum til að skapa ákveðinn heilagleika. 

Þá finnst henni athöfn að kveika á kerti og reykelsi til að undirstrika heilagleikann sem 

veitir henni frið og vellíðan. Hún hreinsar hugann og hugleiðir. Í búddistaiðkuninni hjá 
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Tolla eru líka ákveðnar serímóníur þegar farið er að kyrja og oft hefur Tolli notað 

svitahof en þar eru serímóníur oft notaðar til að hreinsa huga, tilfinningar og líkama. 

Helga kveikir líka oft á kerti og hefur tónlist þegar hún fer að hugleiða. 

Hugleiðsla virðist vera mikilvæg og eitthvað sem þau stunda öll jafnvel þó svo að 

þau noti ekki sömu aðferðir við að hugleiða. Hjá Karli hefur þetta verið í tímabilum sem 

hann hugleiðir. Á tilteknu tímabili hugleiddi hann á vissum tímum dagsins nokkrum 

sinnum á dag. Ragnhildi finnst gott að vera úti í náttúrunni og finna sig vera eitt með 

henni og „að hlusta bak við þögnina þar sem að andinn býr“ að hennar sögn. Í 

viðtölunum kom einnig fram að Reynir hugleiðir á vissum tímum dagsins. Nokkur þeirra 

nefna að þau stunda jóga. 

Katrín sagði að aðalatriði væri að geta sótt viskuna innra með sjálfum sér jafnvel þó 

svo hún notaði meira aðrar aðferðir til þess. Ragnhildur talaði um að það væru til 

margar leiðir til að tengja sig sínu innra. Að hlusta á tónlist, að hugleiða, horfa í eld, 

nota kristal eða tarotspil og að ganga í náttúrunni sem dæmi. En flestir listamennirnir 

töluðu um að tengjast sjálfum sér og rækta sjálfan sig.  

Tilgangurinn með því að hugleiða er einstaklingsbundin hjá þessum listamönnum. 

Það að vera í meiri núvitund og finna meiri frið og sætti, lagði Tolli áherslu á. Reyni 

fannst mikilvægt að tengja sig á æðri svið og njóta samveru með öðrum verum og 

Ragnhildur hafði upplifað að vera eitt með tilverunni þegar hún hugleiddi. Að tengjast 

sálinni sinni og þar með finna svör við ýmsu í jarðneska lífinu, sögðust Fríða og Katrín 

upplifa í hugleiðslu. Hugleiðsla og það að hlusta verðist því vera lykilinn að tengslum 

bæði við sjálfan sig og alheiminn samkvæmt þeim. 

4.3 Dulræn fyrirbrigði. 

Þó svo að listamennirnir væru ekki uppteknir af orðinu dulspeki voru þeir að upplifa 

mjög margt sem tilheyrir dulrænum fræðum og einnig sjáendum. Fyrri líf, karma, að 

upplifa önnur svið og tengja sig við þau, að upplifa draumatákn, sjá álfa eða huldufólk 

er hluti af orðræðu þeirra. Einnig alls kyns tíðnisvið, litir sem hafa mikla merkingu, 

jafnvel tákn, tölur og tónlist. En samkvæmt rannsóknum Erlendar Haraldssonar (1975) 

þá voru um 64% þjóðarinnar sem töldu sig hafa orðið fyrir dulrænni reynslu.  

4.3.1 Dulræn fyrirbæri birtast í myndlist listamannanna. 

Ýmis fyrirbæri birtast í myndlist listamannanna. Hjá Ragnhildi eru það ýmsar verur sem 

hún sér, mest álfar og dvergar. Hjá Karli geta það verið heilagar verur og verndarverur 

jarðar. Helga er með mikið af alla vega verum í sínum myndum, þær virðast mest vera 

heilunarverur, álfar og verndarverur. Englar koma fyrir hjá Katrínu, hjá Tolla eru það 

stríðsmenn og verur í Búddastellingum. Einnig segist hann vinna mikið með ljós og 

skugga. Fríða er mikið að vinna með ljósið, og ljósgeisla sem skína til jarðar. Og reyndar 

koma ljós, bylgjur og víddir fram hjá fleiri listamönnum. Reynir Katrínar er með gyðjur 
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og alls kyns orku á hreyfingu, sem hann reynir að tjá líkt og hann skynjar á öðrum 

sviðum.  

4.3.2 Upplifun á draumatáknum, sálförum og fyrri líf. 

Ragnhildur talaði um að í draumum væri sálin að reyna að segja manni eitthvað í 

táknum. Katrín Snæhólm talar um draumatáknmál sitt og hvernig það kemur til hennar 

leiðbeiningum: 

Fyrir mér þá hef ég mest notað tákn, tákn til að læra að skilja 

draumatáknmál. Stóran hluta af mínu lífi hef ég stúderað mitt eigið 

draumatáknmál. Ég tek ekki mikið mark á draumaráðningarbókum en ég tel 

að hver manneskja hafi sitt draumatáknmál sem hún lærir í gegn um tíðina 

og með tímanum að skilja. Hvað það þýðir þegar mann dreymir ákveðna 

hluti. Hvaða tákn það eru í manns lífi. Þannig að ég hef spáð mikið í það. Ég 

held að mínar leiðbeiningar komi mikið í gegn um drauma. Og ég held að 

það séu til svo margar tegundir af draumum. Bæði sem eru leiðbeiningar og 

einn hluti er úrvinnsla úr dagvitundinni. Svo er fullt af öðrum draumum sem 

geta verið viðvörun eða fara sálförum úr líkamanum og skoða alls konar 

hluti. 

Katrín segir einnig frá upplifun í draumi sem höfðu síðar mikil áhrif á líf hennar og 

varð til þess að hún og maðurinn hennar tóku sig upp með fjögur börn og fluttu til 

Englands þar sem Katrín fór í listnám. En Katrín orðar þetta svona: 

Mig dreymdi draum um miðja nótt. Ég man ekki hvernig draumurinn sjálfur 

var en ég vaknaði svona þrjú um nóttina og tilfinningin úr þessum draumi 

sem mig var að dreyma var svo sterk að ég fór niður í stofu og ég málaði og 

málaði og málaði og málaði. Ég málaði stóra mynd með akríllitum og ég 

varð að koma henni einhvern veginn á strigann og svo fór ég bara upp að 

sofa. Svo þegar ég kom niður morguninn eftir og maðurinn minn kom með 

mér niður þá var þarna mynd af konu sem sat á steinum og með hatt og 

sólgleraugu og hún var á Spáni og hann sagði: Hvaðan kemur þessi mynd og 

ég sagði: Ég málaði þetta í nótt. Ung kona sem var í listnámi á Spáni um 

fimmtánhundruð og það var erfitt fyrir hana, því konur voru ekki 

viðurkenndar sem listamenn, heldur var þetta karlaríki. Hún var í sérstökum 

skóla en var erfitt, því henni var alltaf haldið fyrir utan. Og hún varð 

þunglynd yfir þessu því að hún þráði mest að verða listakona. Og eitthvað 

gerðist þegar hún varð þrjátíu og fimm ára. Ég veit ekki ennþá hvað það var, 

en sólgleraugun voru tákn um það hvað hún var eitthvað svartsýn. Og ég 

sagði bara þessa sögu eins og hún kom til mín þarna. Og svo varð það bara 

sagan um þessa mynd og bak við hana stóð vera í bláum kufli með skrýtinn 
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hatt sem var svona eins og verndarinn hennar. Eða svona „high-selfið“ 

[æðra sjálf] hennar.  

Katrín heldur áfram með sömu söguna og kemur inn á fyrra líf sitt, en hún trúir því að 

hún hafi þurft að sinna listsköpun í þessu lífi vegna þess að í fyrra lífi upplifði hún að 

hún hefði ekki frelsi til þess sem kona í því lífi: 

Og svo ekki meira með þetta fyrr en einhverjum árum seinna. Ég var að 

vinna í útvarpinu en það skiptir kannski ekki öllu máli. Alla vega þá kemur 

kona frá Rússlandi sem var eðlisfræðingur og fyrralífs sérfræðingur. Og svo 

oft þegar það kom svona fólk til landsins þá kom það í viðtöl til mín í 

úrvarpið. Hún átti að koma í viðtal til mín og fyrst bauð hún mér í einkatíma 

til sín, svo ég vissi hvernig hún ynni áður en við færum að tala saman 

opinberlega í gegn um útvarp. Ég fór í tíma til hennar. Og hún dettur bara 

strax inn í eitthvað sem hún segir vera rosalega magnað, mitt fyrra líf sem 

hafi mikil áhrif á hver ég sé í dag. Og hún byrjar að lýsa þarna ungri listakonu 

í listnámi á Spáni um fimmtánhundruð og lýsir bara allri sögunni og því sem 

ég er búin að segja í sambandi við þessa mynd sem mig dreymdi og málaði. 

Og svona gerast alls konar skemmtilegar tilviljanir. En ég trúi nú reyndar 

ekki á tilviljanir. En svona gerast svo oft hlutirnir í lífi mínu. Það verður 

eitthvað skrýtið atmosphere eða tilviljun eins og ég bara geri hluti og svo á 

leiðinni hitti ég einhvers staðar fólk sem staðfestir hitt og þetta. Upp úr 

þessum draumi vaknaði allt í einu sú hugmynd eða minning um að ég ætlaði 

alltaf að verða listakona.  

 

Reynir virðist muna eftir sér sem kennari fyrir þá sem voru uppi á Atlantistímabilinu: 

Sjálfur hef ég aldrei verið Atlantisvera, eins og margir. Á þeim tíma sem 

Atlantis var. Þá starfaði ég á stað sem heitir Unal. Unal var svæði þar sem 

Atlantisbúar komu til þess að læra. Í raun og veru þá var ég kennari í Unal. Í 

Unal orkunni, sem er mjög kröftug. Það er mjög sjaldan sem að ég fer 

þangað upp af því þar myndi ég virkilega vilja halda áfram (að vera). Og oft 

þegar ég kem niður úr hugleiðslum þegar ég hef farið upp á þau svið. Þá 

tekur það mig kannski þrjá klukkutíma að átta mig á að ég get ekki svifið. 

Það er bara hræðilega erfitt. Mjög, mjög erfitt. 

Og þar var mér sýnt einu sinni, þá var ég í tengingu við Atlantisdæmið, þar 

var ákveðin svona orkuvinna með plánetur. Þannig voru þeir eins og með 

líkan að plánetunum sem þeir héldu og færðu í ákveðnar stöður til þess að 
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hafa ákveðna virkni, skilurðu. Og út frá þessu fór ég að teikna árumyndir 

sem eru með plánetunum.  

Reynir lenti í svipuðu og Katrín því hann fékk staðfestingu frá stjörnuspekingi um að 

þegar að hann væri að vinna með plánetur, væri eins og hann skynjaði stöðu pláneta í 

lífi fólks og að vinna í tengslum við þær gætu hjálpað fólki. Reynir býr líka til hálsmen og 

hannar og setur hann svo sérstaka orku inn í hálsmenin. Hann segir að orkan í 

hálsmenunum geti styrkt eða hjálpað fólki við ákveðnar aðstæður en hann segist hamra 

orkuna inn. En Reynir virðist hafa ýmsa þekkingu frá þessu fyrra lífi sínu sem hann getur 

nýtt í dag. 

4.3.3 Náttúran, náttúruandar og ást til annarra lífvera 

Það kemur fram mikil ást til jarðarinnar í viðtölum við listamennina. Náttúran vekur 

hrifningu og einnig allt lífríkið í heild sinni. Ragnhildur segir að það sé sami 

hjartslátturinn í okkur öllum í lífríkinu, manneskjum og jörðinni. Tolli talar um að hann 

hafi oftast verið mjög tengdur náttúrinni í verkum sínum og oft sé hver mynd óður til 

móður jarðar. Hann talar um að í náttúrunni séu sterkir kraftar. Ragnhildur segir að hún 

geti átt samskipti við dýr með því að senda þeim myndir í huganum: 

Dýr senda manni stundum myndir og maður getur sent þeim myndir til 

baka. Ef bæði manneskjan og dýrið eru í jafnvægi og ró þá er hægt að tala 

saman svona. Dýrið sendir kannski mynd af matardalli ef hann er svangur 

eða út í göngutúr eða eitthvað svona. Þá gæti maður sent mynd af bælinu 

hans til baka. Dýr er jafnvel meitt og reynir að útskýra fyrir manni hvar það 

finnur til eða eitthvað svoleiðis. Það eru ekki hugsanir beint, heldur myndir. 

Ég held að þessi tengsl hafi alltaf verið til á einn eða annan hátt. Ég var 

ekkert að skilgreina það eða hugsa neitt út í það fyrr en mörgum árum 

seinna þegar ég fattaði að það sem mér fannst eðlilegt var eitthvað sem 

ekkert allir voru að gera.  

Karl sagðist líka hafa sérstaka tengingu við dýr en hann talar líka mikið við dýrin. Ég 

rannsakandinn tengdi við mína eigin reynslu þegar ég kynntist sænskri konu sem 

skilgreinir sig sem dýraheilara og fær stundum hjálparbeiðnir frá dýrum og sendir þeim 

heilun og hjálp en það gerðist líka á hugarsviðinu. 

Reynir og Ragnhildur sjá alls konar verur. Ragnhildur talar um loftanda, vatnadísir, 

dverga, fjallatífa og engla sem dæmi. Hún virðist hafa mjög svipaðar skynjanir og Erla 

Stefánsdóttir lýsir í sinni bók og með sínum myndum. Karl skynjar líka meira en flest fólk 

skynjar en svo virðist vera með þessa listamenn. Helga skynjar verurnar sem hún málar 

og talar við. Oft virðast það vera verndarverur jarðar. Reynir talaði um að það væri 

misjafnt hvernig fólk skynjar, hvaða skynfæri væru sterkust. En hann sagði jafnframt að 

sjón og snertiskyn væru sterkust hjá honum. Reynir virðist ferðast um mörg svið og 
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hittir margs konar verur. Hann kann betur við sig með verum í hærri tíðni þar sem meiri 

gleði og meira umburðarlyndi er og dómharka er ekki til staðar. Þar sem ég hef alltaf 

verið mjög forvitin um álfa og huldufólk en ekki vitað almennilega mismuninn á þessum 

fyrirbærum þá gat ég ekki stillt mig um að spyrja Ragnhildi út í það: 

Þau lifa náttúrulega öll í álfheimum. Huldufólk er eiginlega alveg eins og við í 

útliti. Svolítið fínlegar mannverur og er það kannski helsti munurinn. Við 

erum náttúrulega í sitt hvorri víddinni. Og þau eru ekki íklædd svona 

efnislíkama heldur eru á fíngerðara sviði. Ég veit ekki hvort það er vegna 

þess að þau eru ekki í efnislíkama en þau hafa ekki þessa efnishyggju eins og 

við. Græðgi, það að meiða einhvern annan eða taka eitthvað sem einhver 

annar á er þeim mjög framandi hugtak. Þau bara skilja það ekki. Það er 

kannski eitthvað sem enginn gerir nema mannfólkið í þeirra huga. Taka 

landssvæði sem eru kannski fullbyggð hulduverum. Þau eru að öðru leyti 

mjög lík okkur fólkinu. Þau borða kannski meira af grænmeti og jurtum, en 

þau eru líka með kindur og borða egg, kjöt og drekka mjólk.  

Ennfremur sagði Ragnhildur að álfar og huldufólk vilji samstarf við fólk til þess að við 

getum öll lifað á jörðinni án þess að tortíma okkur vegna mengunar eða græðgi. Þess 

vegna hafi álfar og huldufólk komið að fyrra bragði til hennar og fengið hana í samstarf 

við sig. 

Huldufólk og álfar eru tengd okkur í þróun. Þau geta ekki haldið áfram nema 

við höldum áfram líka. Það var ákveðið hjá þeim að tengjast manneskjunum 

aftur á jörðinni. Öðruvísi komumst við ekkert áfram. Þarna er náttúrulega 

jörðin sjálf í húfi og þar með líf okkar allra. Huldufólkið er mjög líkt okkur í 

útliti og öllu nema efnishyggjunni má segja. Það eru margar sögur af álfum, 

litlum konum sem búa í klettum. Það er eins og þær hafi oft haft samband 

við mannfólkið eða konuna á bænum eða eitthvað slíkt. Það eru svona álfar 

sem ná venjulegri manneskju upp í mitti eða brjóst. Þeir eru líka mjög 

tengdir okkur mannfólkinu og mjög lík okkur, sitja og gera handavinnu, 

spjalla yfir tebolla við mannfólk og hjálpa til við að reka rollur. En svo eru til 

alls konar öðru vísi álfar líka sem eru ólíkari okkur. 

Það eru margar víddir inn í hverjum heimi. Eins og á þessum sviðum sem 

álfar, huldufólk og dvergarnir eru á og dísir og fleiri verur. Þar eru mjög 

mörg svið og þau sjá ekkert öll hvert annað. Margir dvergar eru til dæmis 

svolítið efniskenndari eða grófari. Þeir sjá ekki fíngerðu álfana. En 

huldufólkið, seiðkarlar og seiðkonur (hlær aðeins) eru í þessum heimum 

líka, en þau sjá oft á milli og kalla sig sendiboða líka. Þau fara á milli allra 

sviðanna. Eins og vinkona mín, Tamína álfkona. Við myndum bara kalla 
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þetta að vera miðill eða eitthvað slíkt. Hún er svona sendiboði sem fer á 

milli heimanna og getur þá talað við alla.  

Ragnhildur segir að huldufólkið sé verndarar jarðarinnar: 

Ýmsir hafa heyrt um konungshallirnar, um konunga, drottningar, kastala og 

hallir huldufólksins. Það er stór fjölskylda sem við köllum konungsfjölskyldu 

huldufólksins, af því það er eitthvað sem mannfólkið þekkir, þá sem búa í 

höllum. En þetta er stór ætt samt og þau virðast öll vera skyld. En þau 

giftast samt út fyrir ættina sína. Það er náttúrulega ekkert mál. En ætt þeirra 

er útbreidd út um allt land, ef við tölum bara um Ísland. Og það eru svona 

hallir mjög víða um landið á þó nokkrum stöðum og svo hafa þau minni 

bústaði líka og í þessari fjölskyldu eru verðir (landsins) hér og þar. Þau telja 

sig vera að þjóna hinum verunum. Þau gæta annarra.  

Það var margt sem kom fram hjá listamönnunum um dulræn fyrirbrigði, meira en ég gat 

komið fyrir í þessum kafla. Þau virðast öll hafa mjög næma skynjun og geta skynjað 

ýmsar víddir og svið (sjá mynd 63). Þau áttu sum minningar úr fyrri lífum. En þau virðast 

einnig rækta þessa eiginleika til dæmis hafði Katrín stúderað sitt draumatáknmál. Og 

Reynir stundar samskipti við ákveðin svið.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 63. Álfar sem bera ljós. Helga Sigurðardóttir. 
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Mynd 64. Gyðja nýrra dögunar. Sólveig Katrín Jónsdóttir 

 

4.4 Innblástur, andlegur innblástur og skyld fyrirbæri. 

Það má segja að spurningum um andlegan innblástur og sköpun sé hægt að skipta í þrjú 

fyrirbæri í það minnsta. 

 Listamennirnir segjast geta fengið innblástur af ýmsu í kringum þá svo sem 

náttúru og tónlist. Tónlist er nefnd sem þáttur fyrir andlega útvíkkun og til að 

vekja hrifningu. Helga, sem er hjúkrunarfræðingur, nefndi tónlist sem væri 

slakandi og hefði um 60 slaga takt á mínútu. Hún sagði slíka tónlist hafa góð 

áhrif og einnig klassíska tónlist þegar hún væri að mála. Karl sagði að tónlist blési 

honum í brjóst djúpa fegurð og veitti honum innblástur. Öll segjast þau líka fá 

innblástur frá náttúrunni. 

 Flest þeirra virðast geta stillt sig eða tengt sig inn á svið eða tíðni þar sem þau 

fyllast af sköpunarflæðinu. Listamennirnir virðast allir þekkja fyrirbærið 

andlegan innblástur, en nota stundum annað orðalag svo sem áhrif frá 

alheiminum og yfirskyggingu. 
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 Öll upplifa þau flæði þegar þau eru að mála þar sem þau gleyma stund og stað 

og flæðið steymir í spuna. Þau ákveða yfirleitt ekki fyrirfram hvað þau ætla að 

skapa. 

Allir listamennirnir voru hrifnæmir og fannst litir mikilvægir og þá kannski ekki að 

ástæðulausu að þeir tjá sig í gegn um myndlist og listsköpun. Fríða lýsti andlegum 

innblæstri sem fögnuði: 

Það er í raun og veru þessi andlegi innblástur. Það er að upplifa, bara U-P-P-

L-I-F-A [með áherslu]. Dýrðina. Fögnuðinn. Fögnuður er í raun mjög sterkt 

orð. Að upplifa F-Ö-G-N-U-Ð [með áherslu], fögnuð yfir lífinu og dýrðina 

sem er alls staðar. Það er það sem veitir mér andlegan innblástur.  

Fríða lýsir líka hvernig hún upplifir vinnuferlið þegar hún er að mála: 

Þegar ég er að mála, þá dett ég inn í augnablikið. Þegar mér gengur sem 

best, þá er ég algjörlega inni í málverkinu og í augnblikinu og það er eins og 

tíminn standi í stað. Eða þú veist það verður algjör samruni sem er mögnuð 

tilfinning sem ég held að við upplifum alltaf þegar að við erum að gera 

eitthvað sem við ættum að vera að gera. Eða gætum verið að gera. Það sem 

við ELSKUM að gera. Þú fyllist af ÁSTRÍÐU og ELDMÓÐ og þú ert alveg 

komin inn í litina og hvernig þeir eru farnir að flæða og þetta er svo mikil 

hreyfing, þetta er svo mikill rytmi. Þú veist. Ég mála að miklum KRAFTI og 

það gerist hratt þannig að það er svo mikill rytmi, ástríða og kraftur og svo 

þessi tenging við litina og augnablikið og hvenær þú þarft að SLEPPA. Þannig 

að þetta gerist bara svona (smellir fingri) og þú ert komin, ef þú ert ekki 

algjörlega einbeitt í þessu augnabliki þá missirðu verkið.  

Frásögn Fríðu minnir á tónlistarsköpun þegar hún er í flæðinu: 

Ég upplifi málverkið vera eins og dans og að vera eins og tónlist. Ég upplifi 

málverk vera eins og tónlist eða málverk á hreyfingu. En ég upplifi svo 

sterka tengingu [það er mikill kraftur í henni, gleði, ástíða og þegar hún lýsir 

þessu]. Já eins og tónlist á hreyfingu. Já eins og þegar þú ert að sjá 

tónlistina. Tónlistin er náttúrulega á hreyfingu. Hún víbrar. Og málverkið 

víbrar öðruvísi. En það víbrar til þín í gegnum augun. En það er svo magnað 

að nota augun, þá ertu í friðnum. Það er svo mikill friður í að nota augun af 

því að þú fókusar á eitthvað og stór hluti af málverkinu er að horfa. Þetta er 

náttúrulega athöfn og þetta er mikill dans og tónlist að sjálfu sér í. Nóturnar 

eru litirnir.  
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Helga lýsir sinni reynslu af innblæstri og flæðinu: 

Þar sem ég er hér núna þá get ég horft út um gluggann og séð tré og lítinn 

fugl baða sig hér fyrir utan í fuglabaðinu og það er sko inspírasjón. Og svo að 

hlusta á regndropana hér úti og vera hér og nú. Það er það sem að gildir. 

Það er inspírasjón og svo að taka alla sína reynslu ómeðvitað með. Að vera í 

núinu og flæða og ákveða ekki fyrst. Ég ætla fyrst að mála svona. Og svo 

ætla ég að gera svona heldur er þetta til hliðar við mann og maður leyfir 

þessu bara að flæða. Ég tala oft við myndirnar á meðan ég er að mála. 

En Helga upplifir oft að verur birtist þegar hún er að skapa og þá spjallar hún við 

verurnar og spyr þær hvað þær vilji. Enda málar hún svo mikið verur. Tolli segir að hann 

upplifi andlegan innblástur sem hann lýsir mest sem spuna og flæði: 

Að leyfa flæðinu og leyfa spunanum að ráða. Það er það sem ræður megnið 

af tímanum sem að ég er að mála. Ef að ég er með eitthvað verk þá er það 

oft þessi spuni sem fær að ráða þó maður hnykki á með einhverjar 

meðvitaðar aðgerðir í lokin til að fá einhverja niðurstöðu sem maður vill fá. 

Ég leyfi myndinni og málverkinu að hafa algjört frelsi frá konkret hugsun. Þú 

gleymir bæði stað og stund. Þegar þú ert að fókusersa, þegar þú ert að mála 

þá, það er ein af leiðum mindfullness það er ákveðin hugleiðsla í því. Það er 

að segja þú ert gagntekinn alveg að þessarri iðkun og það er ekkert annað 

sem kemst að.. Þannig að mála er á vissan hátt algleymi.  

Katrín Snæhólm var sú eina sem lýsti innblæstri með berum orðum eins og andinn 

kæmi yfir hana, en hér lýsir hún því þegar hún fékk hugmynd að sögu: 

Ég var úti í sólbaði og var búin að koma mér vel fyrir með bók og lemonade 

og svona. Svo byrjar bara fyrsta setningin að banka og banka og hún fór 

ekkert. Þannig að ég bara hljóp inn á bikini og settist við tölvuna og þessi 

saga kom bara í einni bunu. Og einmitt eftir á, þegar ég las hana þá hugsaði 

ég því að það voru fléttur í henni og sagan var svona lokuð að einhverju leyti 

en svo kom það í ljós einhverju seinna og það tengdist allt saman. Og ég 

hugsaði einmitt: Þetta hefði ég ekki getað hugsað í einhverju rökrænu ferli.  

Katrín sagði ennfremur: „Ég skil algjörlega þegar að listamenn eru að lýsa því að andinn 

kom yfir mig.“ 

Ég rannsakandinn hef lesið þessa sögu Katrínar og upplifði djúpa merkingu og boðskap í 

sögunni og einmitt skemmtilegar fléttur. Katrín lýsir líka sköpunarferlinu í málverkinu 

sem hún líkir við meðgöngu:  
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Ég fæ oft hugmyndir, tilfinningu eða sýn og ég held að hugmyndir eins og til 

dæmis þegar maður er að skapa listaverk, er svona eitthvað sem byrjar 

svona finnst mér, að verða til í annarri vídd eða öðru sviði og maður byrjar 

einhvern veginn að skynja það, en maður veit ekkert hvað það er. Svona 

innri knýjandi tilfinning. Maður veit ekki einu sinni í hvaða formi þetta mun 

verða til. Þetta sem er einhvern veginn að banka á. Þetta er svona eins og 

meðganga og fæðing. Hún getur verið erfið, hún getur verið létt. Það er 

mismunandi eftir því hvaðan þetta er sem er að koma. Ég skynja þetta 

rosalega mikið svona. Þetta sé til nú þegar á einhverju sviði og að mitt 

hlutverk er að taka við því, ganga með það þangað til að hugmyndin hefur 

formast eða tekið sér bólfestu og leitar sér farvegs út í þessa veröld og ég er 

bara tæki til að koma henni þangað. Ég vinn alltaf bara innan frá.  

Katrín lýsir flæði sem allir listamennirnir þekktu: 

Ég teikna ekki fyrst og mála inn í. Ef ég byrja að mála þá veit ég ekki hvert ég 

er að fara. Ég læt alltaf tilfinninguna ráða. Það getur verið einhver 

litasinfónía að birtast eða verur eða fólk eða náttúra eða eitthvað. Þá bara 

birtist það. Og ég elti stundum bara. En ég hef aldrei getað fest mig í því 

formi að gera skissur, að teikna út í og mála það eða mála eftir 

fyrirmyndum. Þetta er alltaf einhvers staðar, eitthvað sem ég er að sækja 

innan í mig (smá hlátur). Já, en það er samt búið að vera utan við mig áður 

en það kemur inn í mig og svo út úr mér aftur.  

Katrín sagðist síðan upplifa líkt og transástand sem líkist því sem margir hafa 

lýst sem flæði: Ég kannski er að byrja að mála. Og ég dett inní eitthvað. Ég 

bara mála, mála og mála og svo finn ég allt í einu þegar að myndin er tilbúin. 

Þetta gos er allt í einu einhvern veginn búið. Það byrjar að fjara út og það 

bara einhvern veginn eitt pensilfar hér og þar og allt í einu veit ég að þetta 

er búið. 

Katrín segir frá því að henni líði eins og sól þegar að hún er búin að vera í flæðinu og 

hún þekkti mann sem tók árumyndir en hann hafði einmitt tekið mynd af listakonu eftir 

að hún málaði en þá var virkaði ára hennar eins og sól. 

Það er greinilegt að sköpunarferlið fyrir hverjum og einum er einstakt og þó svo að það 

virðist sem að lík fyrirbæri séu á ferðinni þá eru hugtökin og reynslan kannski lík en ekki 

sú sama. En flest þeirra notuðu orðiðlagið „að tengja sig“. Þannig að þau virðast flest 

stýra sinni tengingu og hvert þau tengja sig. Þó svo að andlegi innblásturinn geti svo 

komið og hitt þau fyrir eins og Katrínu þegar hún var í sólbaðinu. 
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4.4.1 Að tengja sig alheimsorkunni og æðri sviðum. 

Flestir listamennirnir töluðu um að tengja sig á æðri svið eða inn í alheimsorkuna. Þau 

sögðust yfirleitt ekki ákveða hvað þau ætla að mála heldur leyfa bara flæðinu að 

streyma um sig. Stundum í miklum ákafa eins og dansi, sagði Fríða.  

Reynir Katrínar tengir sig oft gyðjum og verum á æðri sviðum og talar þá um 

yfirskyggingu eða að hann sé yfirskyggður en jafnframt sagði hann að það væri álíka og 

að andinn væri yfir honum. Honum hugnast orðið yfirskygging betur af því að hann veit 

af sér og man allt sem gerist þannig að hann vill ekki tala um að hann sé í transástandi. 

En jafnframt talaði hann um að hann hefði beðið æðri verur að kenna sér eitthvað 

daglega og stundum væri eins og hann halaði niður mikið af upplýsingum, svona álíka 

og að hala niður og vista upplýsingar í tölvu. Hann gæti þá numið heilmikil fræði eða 

skilning á einhverju á stuttum tíma. Hann nefndi sem dæmi að vita svo til allt um rúnir á 

tveimur tímum. Þetta fyrirbæri kallar hann „sjokktreatment“, því vissulega getur þetta 

verið rosaleg upplifun, að hans sögn, að fá allt í einu heilmiklar upplýsingar beint í æð. 

Karl talar um áhrif frá alheiminum: 

Innblásturinn er ekki til hjá mér í myndlist heldur myndi ég heldur kalla það 

áhrif sem ég fæ frá alheiminum. Mér finnst eiginlega betra að nota enska 

orðið from the „Universe“. Það hefur einhverja aðra merkingu fyrir mig. 

Þegar ég er að mála, þá fell ég oft í einhvers konar trans, eins og það er nú 

kallað og ég veit í raun og veru ekkert hvað ég er að mála. Ég sé sýnir. Þær 

sýnir eru miklu raunverulegri en hin daglega sjón. Ég er bara staddur í þeim 

veruleika sem ég er í þá stundina. Og oft líða mörg ár þangað til ég veit hvað 

ég var að mála. Og það er ekki bara það heldur fæ ég vitneskju um liti og 

annað í málverkinu, hvaða pensla ég á að nota og svo framvegis. Þetta er 

mín reynsla um aðra heima.  

Karl lýsir nánar þessum áhrifum frá alheiminum: 

Þau blása mér ekkert í brjóst. Þau hafa áhrif á mig af því leyti að þau sýna 

mér bara fegurðina í sköpuninni og fegurðina í tilganginum. Fegurðina í 

þeirri veru sem að ég kalla Guð og þeirri gæsku sem að í því felst. Myndir 

mínar fjalla oft einmitt um þetta tvennt, fegurðina og ljótleikann. Og 

afleiðingar af lifnaðarháttum okkar.  

Ragnhildur segist oft sitja í náttúrunni og bara hlusta bak við þögnina, eins og hún 

orðaði það, þar sem að allt verður eitt og andinn býr. Hún lýsir eftirfarandi: 

Mér finnst ekki vera full sköpun á einhverju ef maður á að gera það út frá 

efnisheiminum. Mér finnst að þegar ég er að búa eitthvað til eða mála eða 

eitthvað, Þá þurfi það að koma innan frá, eins og maður orðar það, frá 
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andanum, sálinni, eða innra með mér og nýta þá efnishendurnar og heilann 

til að vinna með það eins nálægt því og andinn sáir því, eins og ég get. 

En Ragnhildur segir að hún þurfi að útiloka áreiti til þess að tengjast sálinni og fara inn á 

við og upplifa umhverfið þaðan. Og reyna svo að koma þessu eins skýrt og maður getur 

í efnisheiminn.  

Það er nokkuð erfitt að gera alveg greinarmun á hvað er innblástur, andlegur innblástur 

og hvað er flæði. Sumir listamannanna litu á þetta sem aðskilin fyrirbæri, eins og Karl 

sem upplifði að andlegan innblástur fengi hann með því að hlusta á tónlist en ekki þegar 

að hann væri að mála. Það var líka að heyra á Fríðu að það að mála það væri allt annað 

ferli en innblástur. En flest þeirra notuðu orðalagið „að tengja sig“. Og þá virtist 

innblásturinn geta verið með í flæðinu. Eins og hjá Helgu sem talaði við verurnar sem 

birtust henni eða hjá Reyni Katrínar sem reyndi að fanga orku annarra tilverusviða. 

Andlegi innblásturinn virtist svo geta komið yfir einhvern listamann allt í einu, eins og 

Katrínu þegar hún var í sólbaðinu. Þó þau hafi öll notað orðið flæði þegar þau voru að 

mála þá kom það fram hjá þremur listamönnum að allt í einu lauk flæðinu. Og ekki 

virtist það alltaf vera meðvituð ákvörðun heldur bara eins og Katrín sagði: Þetta gos er 

bara allt í einu búið.  

Það er greinilegt að sköpunarferlið fyrir hverjum og einum er einstakt og þó svo að það 

virðist sem að lík fyrirbæri séu á ferðinni þá eru hugtökin og reynslan kannski lík en ekki 

sú sama. En flest þeirra notuðu orðiðlagið „að tengja sig“. Þannig að þau stýra flest sinni 

tengingu og hvert þau tengja sig. Þó svo að andlegi innblásturinn geti svo komið og hitt 

þau fyrir eins og Katrínu þegar hún var í sólbaðinu. 

4.5 Að þroska andann  

Ég innti listamennina eftir því hvort að þeir hefðu svör við því hvernig við gætum eflt 

andlega menntun í skólakerfinu. Andleg menntun var ekki skilgreind heldur kannað 

hvað listamönnunum sjálfum datt í hug varðandi þau hugtök. Þau voru öll með tillögur 

eða áherslur um eitthvað sem þau vildu sjá í menntakerfinu er snerti andlega menntun 

eða sem gæti stuðlað að andlegum þroska. Eftirfarandi þættir komu fram hjá þeim. 

4.5.1 Heildarhyggja og að horfa undir yfirborðið. 

Ragnhildur tók það fram að það þyrfti að læra að hugsa og vera sem heild. Ekki að 

hugsa bara allt út frá sjálfum sér og Tolli tók í sama streng. Þau töldu að við hefðum ekki 

rétt til að lifa á kostnað næstu kynslóða. Reynir Katrínar varaði við því að við séum að 

skipta öllu í tvenndarkerfi, í svart og hvítt, ljótt og fallegt og slíkt. Hann taldi að með því 

að flokka allt og jafnvel dæma þá komumst við oft hjá því að horfa á ýmsar hliðar á 

málunum. Væntanlega er hægt að fá meiri heild út úr því að horfa á margar hliðar og 

þurfa að takast á við það. Þarf þá að sýna meira umburðarlyndi og skilning að hans 
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sögn. En hann hélt því líka fram að hann væri búin að afsanna kenninguna um 

andstæðulitina fyrir sjálfum sér. 

Ragnhildur minntist líka á að dæma ekki út frá yfirborðinu, heldur horfa dýpra. Hvað 

er þjóðfélagið að fara í gegnum og af hverju? Dýpri tilgangur – dýpri hugsun. Með því 

vildi Ragnhildur meina líka að ef fólk er að fara í gegn um erfiðleika, að hugsa ekki bara 

„af hverju kom þetta fyrir mig“ heldur „hvað get ég lært af þessu“. 

Í viðtölum við listamennina kom hvað eftir annað fram hjá þeim að þeir litu á sjálf 

sig, allt lífríkið og heiminn, sem eina heild. Og þau töldu ef að við myndum gera það 

almennt þá myndum við bera miklu meiri virðingu fyrir öllu lífi og umgangast allt af 

meiri virðingu og hugsa betur um jörðina, okkur sjálf og hvert annað. 

Fríða talaði um að lifa í sálarvitund, gefa sér tíma fyrir sál sína og anda. En flestir 

listamannanna lögðu áherslu á að tengjast anda sínum og sál. Má þá mögulega skilja 

það þannig að við menntum í raun ekki andann heldur með því að gefa hinu andlega 

meira rými þá menntar andinn okkur.  

4.5.2 Sjálfsrækt 

Tolla fannst aðalatriðið að læra að vera læs á lífið og að allir þurfi að byrja að rækta sinn 

garð fyrst og taka ábyrgð á sjálfum sér. Helga minnist á að í lífsleikni þurfi að ræða um 

gildi góðra eiginleika, velvilja, einlægni og bara almennt hvað það sé að vera manneskja. 

Í sama streng tók Katrín: 

Aðalvinnan er þegar við erum að vinna með okkur sjálf, er að hækka vitundarstigið. Ef 

við spyrjum okkur, hvað sé það mikilvægasta sem við þurfum að gera þegar við horfum 

á náttúruna, umhverfismálin, orkumálin, stríðin, efnahagskerfin sem að eru að hrynja, 

allt þetta. Hvert er svarið? Maðurinn þarf að hækka vitundarstigið. Út frá því kemur allt 

hitt. Við getum ekki geymt það að rækta okkur sjálf og vitundarstig okkar sjálfra og 

haldið að við munum ráða við verkefnin sem eru framundan. Þess vegna númer eitt, tvö 

og þrjú byrjar þetta allt og endar í okkur sjálfum.  

Helga talaði um mikilvægi þess að kenna nemendum öndunaræfingar og léttar 

kyrrðaræfingar og Tolli um að kenna þyrfti núvitund í skólunum. Helga og Tolli leggja 

áherslu á að rækta mannúð og kærleika. Katrín vill að börn fái tækifæri til að þekkja sig 

sjálf og tengjast hinu innra með sjálfum sér: 

Mér finnst að það eigi að gefa börnum alla vega tækifæri til að upplifa og 

tengjast sjálfum sér. Hvort sem þau gera það í gegn um hugleiðslu eða jóga 

en nú vitum við betur í dag að hugleiðsla stuðlar að meira jafnvægi hjá 

börnum. 

Það virðist vera lykilatriði hjá listamönnunum sjálfum að ástunda sjálfsrækt og sinna 

andanum. Það kemur því ekki á óvart að þeir leggi áherslu á að nemendur og allir aðrir 
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séu hvattir og til að gera slíkt hið sama. „Tengingin“ sem listamönnunum er tíðrætt um 

er ekki síður að tengjast sinni sál, því að með því að tengjast sinni sál sé hægt að upplifa 

svo margt annað. Með því sé hægt að finna svörin innra með sjálfum sér, eins og Katrín 

leggur áherslu á, og hækka vitundarstigið, eða meðvitundina. 

4.5.3 Að styrkja hæfileika nemenda og nýta sköpunina 

Reynir Katrínar leggur áherslu á að nemendur þurfi að geta þroskað sjálfa sig og sín 

áhugasvið. Reynir Katrínar segir að nemandi geti tengt sig við uppsprettu kennarans og 

sótt þaðan styrk og þekkingu. En Reynir skynjar þessa hluti vel á andlega sviðinu. Reynir 

og Katrín tala um að börn verði að fá að blómstra á sínum forsendum. Þau telja að sálin 

sé svo flott og unic ( einstök ) í hverju og einu okkar. Að hvert barn og hver einstök 

manneskja sé eins og stórkostlegt listaverk. Reynir segir jafnframt að mjög snemma 

komi fram hjá barninu hvert áhuginn hneigist og þá sé um að gera að styrkja þau svið, 

en hann er lítið gefinn fyrir að það sé verið að nota próf. Heldur eigi að styrkja 

sjálfstraust barna og þá komi hitt að sjálfu sér að þau læri annað. 

Varðandi sköpunina þá talaði Helga um opinn flæðandi dans og málun þar sem 

nemendur megi líka bara mála út frá sjálfum sér. Hún talaði einnig um mikilvægi þess 

að þau gerðu eitthvað mjög óhefðbundið og skapandi. Himininn þarf til dæmis ekki 

alltaf að vera blár, hann getur verið rauður. Það er hægt að mála með bundið fyrir augu. 

Katrínu finnst það mikilvægt að börn kynnist mikilli listsköpun í skólanum, tjáningu, 

söng, tónlist og dans. Með því læri hver og einn að þekkja sjálfan sig.  

Reynir Katrínar taldi að ekki ætti að vera um stöðluð próf að ræða í skólum og Katrín 

lagði áherlsu á að þar ætti ekki að vera færibandavinna með þroska nemenda. Henni 

þótti listkennsla vera mikilvæg til að byggja upp sjálfstraust barna.  

4.5.4 Framtíðarþjóðfélagið 

Það má segja að þeir þættir sem lögð var áhersla á hér áður, varðandi heild, sjálfsvinnu, 

að rækta andann og þroska styrkleika sína, sé nokkuð sem gildir fyrir allt þjóðfélagið, 

ásamt virðingu, umburðarlyndi og kærleika. Fríða tjáir sig um það hvað gerist ef við 

ræktum okkur andlega. Fríða talar um áreynsluleysi ef andleg ástundum er iðkuð: 

Það hefur bara áhrif á allt. Það er svo áreynslulaust. Þegar þú þjálfar andann 

þá færðu hlutina til að gerast áreynslulaust. Þú stillir þig inn á 

alheimsorkuna. Og þú hlutgerir í gegnum þá orku. Það verður þá 

áreynslulaust, því þannig ertu ekki að streitast á móti neinu. Þú ert ekki að 

berjast á móti vindi, þú ert með Alheimsorkuna með þér. Meðbyrinn, 

lífskraftinn, kærleikann, ljósið og allt.  

Helga trúir því að ef fólk almennt rækti sig andlega, í þjóðfélaginu þá verði meiri 

skilningur almennt og minni mismunun. Tolli segir að við þurfum almennt að rækta með 
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okkur samkennd og kærleika og nýja nálgun á það að vera manneskja og hvað það sé að 

búa í samfélagi. Með því að rækta sjálfan sig og sín viðhorf telur hann að það muni 

stuðla að afslappaðra lífi og minni keppni eftir eignum. Þegar við ræktum okkur sjálf þá 

styrkjum við sefunarkerfið sem stuðlar að jákvæðum eiginleikum og minnkum vægi á 

varnarkerfinu, svo sem reiði og græðgi. Þá þarf ekki að vera að berjast og ströggla. En 

það er í takt við það sem að Fríða talaði um, minni áreynslu.  

Fríða myndi líka vilja stuðla að því að ýmsar starfsstéttir, svo sem kennarar, byrjuðu 

daginn með því að stilla sig inn á að takast á við hann. Það má skilja það þannig að hver 

og einn sinni sjálfum sér fyrst og hafi þá meira að gefa. Ennfremur segir hún að andleg 

þjálfum sé álíka og líkamleg þjálfun. Að við getum öll sótt til okkar í andlega næringu og 

með því að stilla okkur inn á friðinn. Og að æfa okkur að lifa í meiri sálarvitund. Fríða 

trúir því að við séum að upplifa almennt meiri tíðnibreytingu eins og hún kallar það og 

þar með sé æskilegt að við hlúum að okkur sjálfum og borðum til dæmis léttari 

næringu, sérstaklega konur. Reynir telur að gleði muni aukast í samfélaginu ef með því 

að rækta andann. Kærleikur til jarðar er nokkuð sem allir listamennirnir eiga 

sameiginlegt. Helga var frekar svartsýn á að sjá mjög jákvæðar breytingar á sínu 

æviskeiði þó svo hún segði að það væri mikið um góða starfsemi og nefndi ýmis félög 

sem stuðla að friði. Fríða var hins vegar mjög bjartsýn á breytta og bjarta framtíð þar 

sem fólk lifir meira í sálarvitund. 

 

Grunnurinn að breytingum í þjóðfélagi, samkvæmt þessum listamönnum, byggist á 

því sem við kennum og höfum fyrir börnum okkar. Ef við viljum fá þjóðfélag sem stuðlar 

að friði, heild og kærleika, þá skiptir máli að vera ekki of upptekin af efnishyggju eins og 

Ragnhildur lagði áherslu á. Mikilvægt væri að rækta sjálfan sig eins og Tolli lagði til, (sjá 

mynd. 65). Öll vilja þau stuðla að góðum gildum, umhverfisvænni jörð fyrir okkur öll. 

Einnig þyrfti að hugsa um aðra ábúendur á jörðinni og komandi kynslóðir. Nauðsynlegt 

væri að kenna börnum hvað það er að vera manneskja, sagði Helga. Jafnframt var lögð 

áhersla á að tengja sig andanum, því þar virðist uppspretta sköpunar hjá þessum 

listamönnum vera. 
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Mynd 65. Að leyfa ástríðunni að verða kraftur umbreytinga. Sólveig Katrín Jónsdóttir. 
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5 Umræða 

Að setja saman fræðin var líkt og að vera með bútasaumsteppi, þar sem ég var með 

búta sem voru svo ólíkir að lit, lögun og efni að það var flókið verkefni að koma þeim 

saman. Bútarnir voru úr heimspeki, sálfræði, listmeðferð, eðlisfræði, fullorðinsfræðslu, 

kennslufræði og minna viðurkenndum fræðum sem byggja á lífsreynslu. Má þar nefna 

lífsreynsla sjáenda eins og Erlu Stefánsdóttur og Stephensen. En hins vegar var ég ekki 

mikið í þessu verkefni að gagnrýna og sundurgreina. Ég var fremur að kynna, setja 

saman og reyna að setja hlutina fram sem meiri heild í þeim tilgangi að skilja þessi 

fyrirbæri sem listamennirnir voru að upplifa, jafnframt að bæta við mína þekkingu og 

dýpka mína sýn á heimsmyndina, listina, innblásturinn og andlegan þroska. 

Allt ferlið við vinnslu þessa verkefnis einkenndist af leit til þess að skilja betur 

heiminn og sjálfa mig. Því einhvers staðar var þetta allt tengt. Ég er að fjalla um sköpun, 

hið skapaða og einnig það að skapa sjálfan sig, einskonar sálarsmíð, eins og Haraldur 

Níelsson orðaði það (Pétur Pétursson, 2011).  

Birta Guðjónsdóttir, sýningarstjóri í Hafnarborg ( 2013), hvatti til; „rannsókna á 

áhrifum andlegra fræða á íslenska myndlist“. Jafnframt tók hún fram að verkin á 

sýningunni í Hafnarborg væru sögð innblásin af andlegum upplifunum, dulspeki og 

skilaboðum frá æðri tilverustigum þar sem sýnendur áttu það sameiginlegt að upplifa 

eitthvað slíkt í sínu persónulega lífi. Í verkunum komu meðal annars fyrir túlkanir á 

andlegum meisturum, litasamsetningar sem miðast við tíðni, árubliki og orkustöðvar 

líkamans. Einnig komu fyrir persónulegar tengingar við alheimsorkuna. 

Ég get í raun tekið undir allt þetta sem Birta sýningarstjóri telur þarna upp. Hún 

nefnir dulspeki. En Þegar ég hafði komist að því að listamennirnir voru ekki uppteknir af 

dulspeki, kom ákveðinn viðsnúningur á rannsóknina, því upphaflegu 

rannsóknarspurningar mínar snérust um dulspekileg fyrirbæri. 

5.1 Orka alheimsins 

En það voru einkum orð Katrínar Snæhólm um heimsmyndina sem ég þurfti að melta 

vel og lengi. Samt var eitthvað einfalt og gott við orð Katrínar Snæhólm er hún sagði: 

Í dag þegar ég sé hlutina þá finnst mér þetta allt vera miklu einfaldara en 

mér fannst þá. Þá var maður svo mikið að pæla í fyrri lífum, lífi eftir 

dauðann og alls konar svona flokkum, hlutskyggni, lófalestur, „tarot“ og öllu 

þessu. Í dag er ég að skynja þetta á allt allt annan hátt. Bara ORKA. 



104 

Orkuform. Og skynjun inn á milli vídda. Og ég mikið skynja hlutina þannig. 

Alltaf. 

Einhvern veginn skildi ég svo vel hvað hún var að tala um, að gera ekki einfalda hluti 

flókna. Þegar ég las um heimsmynd Lífsspekifélagsins, auk kenninga Whitehead (Mesle, 

2009), þá virðast þessar heimsmyndir birta okkur álíka heim og listamennirnir eru að 

tjá. Það er að við þurfum að virða allt lífkerfið í heiminum og jörðina. Virðist það þá 

skipta máli fyrir okkur í heiminum í dag að vera meðvituð um áhrif eins atburðar á 

annan í tilverunni. Að allt í hinum jarðneska heimi hefur áhrif á okkur á einn eða annan 

hátt, jafnvel ólíkir hlutir eða ferlar sem ekki virðast hafa beint orsakasamband, eins og 

Ken Wilber (1981) talaði um. Ég tel að við sem manneskjur þurfum að komast í þessa 

vitund til að hafa betri áhrif á þróun og samskipti jarðar og mannkyns sem virðist vera 

það sem umhverfissinnar kalla eftir (Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir 

1994). 

En heimurinn getur varla bara verið orka. Það hlýtur að vera vitund að baki og einnig 

ýmis konar form, orkuform, guðlegar verur, lögmál eða einhvers konar skipulag sem 

gerir það að hnettir verða til og líf myndast. Orkan er efniviður sem getur verið ljós eins 

og sólargeislar eða dimm eins og skuggi og sú vitund eða það sem stýrir tíðni orkunnar 

sem er þar hlýtur að ráða ferðinni. Um svona spurningar snýst tilvistarheimspekin. 

Þegar ég var að skoða fræði um þyngdarbylgjur inn á Vísindavefnum, þar sem talað er 

um að við notum rafsegulbylgjur til að kanna geiminn, innrauða geisla, gammageisla og 

nú hefðu bættst við þyngdarbylgjur til að rannsaka heiminn, þá varð mér hugsað til þess 

sem Whitehead segir um að heimurinn sé sem saumalaus kápa og kraftsvið. Birta í 

tilveru okkar er nokkuð sem ljós hefur fallið á. Fyrirbærið ljós eru orkutíðni eða geislar 

sem að augað er næmt fyrir. Sýnilega ljósið er aðeins brot af 

rafsegulsbygljum.(Námsgagnastofnun, 2001). Inni í ljósinu eru litir sem sjást þegar 

ljósbrot verða. Regnbogi er kannski gott dæmi um slíkt. Litir eru geislar eða orkubylgjur. 

Ef ég sé svartan lit í einhverju, sem dæmi bíl, þá er það vegna þess að yfirborð bílsins 

gleypir alla geisla ljóssins í sig. Hins vegar ef ég sé rauða kápu þá gleypir hún allar 

orkubylgjur nema rauðu bylgjulengdina sem hún kastar út. Kápan er í raun allir litir 

nema rauður. Rauður litur hefur lægstu tíðnina af litunum og fjólublái þá hæstu. 

(Námsgagnastofnun, 2001). Þegar ég horfi á heiminn í þessu samhengi við ólíkar 

bylgjulengdir og tíðni, þá trúi ég því að hann hafi kraftsvið og orkustöðvar í því kraftsviði 

sem hver hafi lit frá hverju ljósbroti regnbogans eins og kynntar eru í mörgum 

tegundum fræða. Erla Stefánsdóttir (2003) lýsir orkustöðvum í líkömum okkar, einnig 

orkustöðvum fyrir hvert land fyrir sig og hún taldi sig einnig sjá stærstu orkustöðvar 

jarðar sem tengja allar við sjö sviðin eða heimana sem hún sá. En hver heimur hafði 

samt alla liti regnbogans. Allt virðist vera í orkubylgjum. 

 Hjá Nasa, geimferðastofnun Bandaríkjanna hafa verið send út geimför til að 

rannsaka aðrar plánetur. Hafa þeir tekið upp hljóð Satúrnusar (nasa.gov/mission 
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_pages/cassini/multimedia) en er það gert með mælitækjum sem að meðal annars 

mæla útvarpsbylgjur (Sævar Helgi Bragason, 2010). Á alheimslegan mælikvarða þá 

náum við mannfólkið eflaust ekki að skynja nema örlítið brot af tíðni og tíðnisviðum 

sem til eru. 

5.2 Orka okkar allra 

Erla Stefánsdóttir (2003 ) og Stephenson (1990) fjalla um stærstu orkustöðvar líkamans. 

Ég hef sjálf unnið með orkustöðvar manneskjunnar í námi mínu í Norræna 

heilunarskólanum á Egilsstöðum og notað pendúl á þær til að vita hvort þær snúast rétt 

eða ekki. Þá virðist það einfalt að allt er orka, hvort sem það eru orkustöðvarnar, 

tjáningin hvort sem er í töluðu máli eða tónuðu eða litir sem endurkastast. Allt eru 

þetta orkubylgjur. Eins mælumst við sjálf sem orkubylgjur. Samkennari minn, sem var 

fagstjóri í stærðfræði í Árbæjarskóla, Eyjólfur Pétur Hafsteinn (hafstein.org) hefur sett 

upp heimasíðu þar sem hann kynnir tíðnisvið og áhrif þeirra á okkur mannfólkið.  

Stephensson (1990) fjallar um að hver orkustöð geti búið til stíflur og að við þurfum 

að vinna með okkur sjálf og hreinsa þær ef við getum. Til dæmis ef við byrgjum eitthvað 

inni í okkur sem fær ekki útrás getur orðið stífla í orkustöð eða orkurásum. Þar sem við 

erum sjálf orka eða í ákveðnum orkuhjúp og allt í kringum okkur er alls kyns orka, hvort 

sem það er áreiti eins og umferðaröngþveiti eða fögur tónlist, þá skiptir okkur miklu 

máli hvernig umhverfi og hvernig fólk eða aðstæður við veljum að hafa í kring um okkur 

og einnig að hvílast og stilla jafnvægi okkar. Má því segja að það kemur nemendum vel 

ef jákvæður skólabragur er viðhafður (Menntamálaráðuneytið 2013). Það kemur vel 

fram í þessu verkefni hversu mikilvægt er að þroska sjálfið. Það er mikilvægt að gefa sér 

svigrúm til að þroska sína hæfileika, leyfa meðvitundinni að vaxa og umbreytast og að 

vera í nánu sambandi við okkur sjálf og hvernig við bregðumst við umhverfinu.  

Mér fannst ég einnig hafa dottið í gullnámu þega ég komst í Handbókina um 

fullorðinsfræðslu þar sem Irwin (2006) var með kafla um andlegan þroska fullorðinna, 

en það er nokkuð sem mér finnst ekki nógu mikið haldið á lofti. Ég upplifði það sem 

stuðning við þróun og þroska listamannanna sem virðast mjög andlega þroskaðir og 

meðvitaðir um sjálfa sig, sinn lífstilgang og tilveruna. Irwin (2006) fjallar um að fólk geti 

lent í krísum til dæmis ef fólk byrgir eitthvað inni í sér og nær ekki að vera það sjálft, 

stundum mögulega vegna þess að uppeldið eða kringumstæður höfðu mótandi hátt á 

þá vegu að viðkomandi náði ekki að vera frjáls í tjáningu eða tilfinningum. Í námi mínu í 

heilun og nuddi er talað um að stíflur í orkurásum eða orku manneskjunnar geti leitt til 

ytri sýnilegra veikinda. En hugur, tilfinningar og líkami eru nátengd. Í læknisfræðinni eru 

geðvefrænir sjúkdómar vel þekktir. Árþúsundum saman hafa nálastungur verið notaðar 

til að opna og koma jafnvægi á orkurásir (Itmonline.org). 

Ég ákvað að setja inn töflu Irwins (2006) sem ég þýddi yfir á íslensku eftir bestu getu 

með aðstoð dósents í félagsvísindasviði Háskóla Íslands. En mér fannst taflan 
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athyglisverð vegna þess að á efstu stigum meðvitundar og sjálfsins, túlka ég minn 

skilning á þessu, þá þroskast menn á sinn eigin sjálfstæða hátt og hafa sitt eigið frelsi, 

þó svo að þeir skynji og beri ábyrg gagnvart heildinni og tengingu við hið alheimslega. 

Og eru ekki alltaf háðir viðhorfum samtímamanna. 

Það er eins og við vöxum inn í hefðir og þjóðfélag en getum svo mótað okkar eigin 

hugmyndir á efri stigum. Þetta minnir töluvert á það sem oft er sagt um þá sem læra 

listsköpun, að þeir þurfi að læra grunninn, undirstöðuna og rammann en síðan að 

sprengja sig út fyrir rammann með eigin stíl og eigin sköpun. Þegar ég var á námskeiði 

hjá Erlu Stefánsdóttur, sjáanda, í Gautaborg, sagði Erla að til þess að verða 

fullþroskaður þurfi að verða hreinn, í kærleika, í æðri meðvitund, og í fullkomnu 

samræmi þar sem að allt tengist saman. Maður þyrfti að þekkja sjálfan sig og sinn 

lífstilgang. En Erla sagði að til þess að ná að vera uppljómaður einstaklingur þá þurfi 

allar orkustöðvar að vinna í fullkomnu samræmi og þá myndast bjart svið í kringum 

höfuð manneskjunnar sem að sumir hafa kallað geislabaug (munnleg heimild). 

5.3 Að rækta sjálfan sig 

Tolli iðkar búddisma en í einum áfanga í Háskóla Íslands fjallaði ég um Dalai Lama. En 

þar lærði ég ýmislegt til dæmis að í búddismanum sé ekki mikill dómur á hvað er rétt og 

hvað rangt, heldur meira fjallað um meðvitundarstig. Það sem er slæmt fyrir okkur 

getur frekar verið synd, en það sem er gott fyrir okkur, getur verið dygð. Markmiðið er 

að vera hamingjusamur og sáttur og laus við sem mest af þjáningum en það kom 

einmitt fram í viðtali við Tolla. Dalai Lama (Goleman, 1997) telur nauðsynlegt að taka 

upp í skólakerfum siðfræði og bræðralag. Listamennirnir og Dalai Lama fullyrða að við 

séum öll lík sem manneskjur, flest okkar hafa velvild og samúð með öðrum. Við þurfum 

að horfa á jörðina sem sameiginlegan líkama og að við séum hvert og eitt fruma í þeim 

líkama. Þegar við fæðumst og deyjum þurfum við náin tengsl, við þurfum það alla ævi. 

Hann vildi meina að við lifum og deyjum í tengslum við aðra. 

Dalai Lama (Goleman, 1997) telur það vera okkar siðferðislegu skylda að vernda 

jörðina og hvert annað. Listamennirnir virðast meðvitaðir um að þetta er okkar skylda, 

á hvaða hátt sem við gerum það svo. Ég held að sérstaklega megi hlúa meira að 

andlegum þörfum nemenda og skilning á okkar siðferðislegri skyldu. En í námi mínu í 

Háskóla Íslands var Kristján Kristjánsson heimspekingur óþreytandi að kenna okkur um 

siðfræði og er það fag nokkuð sem gott væri að efla í menntakerfinu. 

Í Waldorfsskólunum búa nemendur til sínar eigin bækur og þurfa að iðka sjálfstæða 

og frjálsa hugsun. Ég trúi því að þegar unglingarnir þreytist og fái skólaleiða hjá okkur í 

almennum grunnskólum, þá sé það líka vegna þess að þeir séu of mikið mataðir og þurfi 

að fá að hafa meira svigrúm og fá fjölbreyttari kennsluaðferðir. Því það þarf að örva 

sjálfstæða og  hugsun þeirra. Ég er hlynnt því líka að nota óspart kveikjur og ýmislegt 

annað sem kryddar kennslu og samskipti við nemendur, eins og Ingvar Sigurgeirsson 
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(1999) er snillingur í að minna okkur á. Einnig að fara út fyrir hefðbundna dagskrá og 

gera eitthvað allt öðruvísi eins og Helga Sigurðardóttir, listamaður, mælti með. Við 

þurfum nemendur sem að geta hugsað sjálfstætt, með óheft hugmyndaflug og tekist á 

við lausn á ýmsum vandamálum framtíðarinnar. 

Í streituþjóðfélagi nútímans sækjast margir eftir því að hugleiða, fara í jóga, slökun, 

göngutúra og út í náttúruna. Þessar áherslur eru víða komnar inn í skólakerfið. Þegar ég 

var í námi mínu í Háskóla Íslands þá var ég svo heppin að ná að taka námskeið sem hét 

„Sjálfið“ en þar kenndi Ásdís Ólsen núvitund (Kabat Zinn, 2005) og lét okkur hugleiða 

reglulega heima og gefa skýrslu. Ég var alveg búin að finna muninn á að fara inn í daginn 

með því að hafa hugleitt eða ekki. Það er mikilvægt að gefa sér svigrúm til að þroska 

sína hæfileika, leyfa meðvitundinni að vaxa og umbreytast og að vera í nánu sambandi 

við okkur sjálf og eigum auðveldara með að sjá hvernig við bregðumst við umhverfinu. 

Ian Morris (2012) taldi að nemendur þyrftu að læra innri verkstjórn. En í því felst að 

vera jákvæður gagnvart sjálfum sér og hafa góða félagslega og tilfinningalega færni. 

Eins taldi hann að vettvangur listgreina væri góður til að læra innri verkstjórn. Fyrir mig 

sem myndmenntakennara var það spennandi að lesa um það enda upplifi ég sjálf að í 

myndmennt fái nemendur tækifæri til þess að vinna í efniviðinn út frá eigin áhuga og á 

eigin forsendum. Er það í takt við viðhorfsstýringuna sem Tolli talar um að nemendur 

verði jákvæðari gagnvart sjálfum sér og taki ábyrgð á sjálfum sér. Einnig kom þetta vel 

fram í jákvæðu sálfræðinni hjá Seligman, (2002) og svo hjá listamönnunum sjálfum. Í 

grunnþáttaheftinu um heilbrigði og velferð, (Menntamálaráðuneytið, 2013), er varað 

við að lifa of miklu sældarlífi, heldur sé farsælla að hugsa lengra fram í tímann og lifa 

dyggðugu lífi. Flestir af þessum listamönnum í viðtölunum voru að vinna beint með fólk 

í meðferð eða í öðru starfi, en það er í takt við Seligman (2002) þar sem hann talar um 

að nota sérkennisstyrkleika sína og gera lífið merkingarbært í þágu einhvers sem er 

stærra en maður sjálfur, dýpri tilgang og hugsjónir sem hann taldi framkalla jákvæðar 

tilfinningar.  

Á tímabili var ég að hugsa um að gefa þessu verkefni nafnið „Andrými“ vegna þess 

að við gleymum of oft að gefa anda okkar svigrúm til að fá hugmyndir, skilaboð og hvíld 

frá áreiti og vil ég vitna í Ragnhildi Jónsdóttur hér í því samhengi: 

Mér hefur alltaf fundist best ef maður er inni í náttúrunni og að maður finni 

sig og maður er þar bara og gerir ekkert nema að hlusta, sem er kannski 

aðalatriðið í þessari tilveru og okkur vantar oft, þá finnur maður hvernig 

maður er hluti af þessu öllu saman. Það er sami hjartslátturinn í okkur, 

fuglunum, plöntunum, jörðinni. Þá erum við ekki þessir aðskildu skrokkar 

heldur erum öll eitt sem birtum okkur á ýmsan hátt. 
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Þegar Ragnhildur talar um að vera og hlusta á bak við þögnina, ímynda ég mér að þá 

sé hún komin í heim hinna hreinu möguleika (Chopra, 1996) og þann heim þar sem 

skynjunin er að allt sé eitt eða það sem ég kallaði í kynningarkafla um reynslu mína að 

finna eilífðina. En Lögmál Deepak Chopra (1996) um birtingu hinna hreinu möguleika 

virkar sennilegt þar sem ekkert verður til hér á jörðinni, ekkert birtist fyrr en 

hugmyndin, ímyndunaraflið eða innblásturinn er kominn. Þá geta efnishendurnar og 

heilinn farið að starfa og komið þessu út, eins og Ragnhildur Jónsdóttir sagði. 

Þegar við erum í ró myndast alfabylgjur í heilanum og þær eru undanfari andlegs 

innblásturs. Þetta kemur vel fram hjá (Hirai,1989). Að það að vera í ró og vera í jafnvægi 

gæti kannski virkað eins og við séum að endurstilla okkur sjálf. 

Lífljóseindir Ascotts (2006) og hans kenningar um að við höfum í raun eitthvað sem 

eðlisfræðilega er hægt að greina, sem gefur okkur meiri möguleika til víðari vitundar 

eða skynjunar, er fyrir mér spennandi eðlisfræði, því ég trúi að við eigum efir að 

uppgötva svo margt í framtíðinni um okkur sjálf og orku alheimsins. En alveg frá því að 

ég var unglingur þá hefur mér alltaf þótt eðlilegt að hugsa okkur sem senditæki og 

móttökutæki og þá vil ég vitna í Fríðu og það sem hún talaði um í sínu viðtali. Hún 

kveikti á kertum, hreinsaði hugann og hugleiddi áður en hún framkvæmdi. Andinn er 

eflaust alltaf yfir en það er ekki alltaf sem við erum móttækileg. Við getum ákveðið að 

verða móttækileg og rækta þessa eiginleika að hreinsa okkur og verða gott 

móttökutæki og tæki til miðlunar. Það virðist því vera að við getum verið mjög misöflug 

móttöku- og senditæki. Við getum því mögulega tekið á móti sköpun, innblæstri og 

vísindauppgötvunum. Jafnvel getur þetta mögulega verið skýringin á því hvers vegna 

um 5% íslendinga telja sig sjá álfa og um 30% telja sig hafa séð framliðna, Erlendur 

Haraldsson (1975). 

Erla Stefánsdóttir (2003) taldi sig ferðast um ýmsa heima stundum á næturnar, til að 

læra eitthað í ákveðnum heimi eða á ákveðnu sviði. Reynir Katrínar virðist alveg vita á 

hvaða svið hann tengir sig við Hvít Víðbláinn-sviðin, ljósálfana og norrænu gyðjurnar en 

hann sagðist tengja framhjá sviðinu með framliðnu fólki. Það sem Helga tengir sig við 

eru svið þar sem kærleiksríkar heilunarverur birtast henni. Það að fá stundum andlegan 

innblástur, eins og Katrín upplifði, til dæmis sagan þar sem hún varð að hlaupa inn á 

bikini, er þá spurning hvort fegurðarenglar séu þar að verki (Erla Stefánsdóttir, 2003) 

sem dreifa skáldagáfu til næmra einstaklinga eða eru til einhverjar orkubrautir sem að 

fólk getur tengt sig inn á til að fá innblástur. Þeim spurningum er ósvarað. En einhverjir 

viðmælenda minna telja sig hafa séð engla og mynd 28 Sólveigar Katrínar Jónsdóttur er 

mynd af birtingu á veru sem hún upplifði sem Gabríel erkiengil. 

Fyrirbærafræðin býður upp á að kanna fyrirbærin og það er ekki magnið sem gildir í 

eigindlegri rannsókn fyrirbærafræðinnar heldur hvaða fyrirbæri fyrirfinnast. Og 

vissulega fundust fyrirbæri sem ekki eru mikið umtöluð dags daglega hjá okkur, eins og 



109 

að þessir listamenn stilla sig meira inn á andlegu sviðin og andlegan innblástur heldur 

en að andlegi innblásturinn elti þá uppi, sem þó kom fyrir í rannsókninni.  

Einnig má nefna fyrirbærið „sjokktreatment“, sem Reynir Katrínar notar um þær 

upplýsingar sem hann fær á stuttum tíma og frá æðri verum sem hann telur sig í 

sambandi við, en hins vegar hefur svipað fyrirbæri verið kynnt í kvikmyndinni Matrix 

(Wachowski brothers, 1999). 

5.4 Vandi að setja fram niðurstöður 

Það var vandi fyrir mig að ákveða hvernig ég ætti að setja fram niðurstöðurnar þar sem 

ég upplifði að listamennirnir væru að upplifa innblástur á fleiri en einn hátt og ekki skýr 

greinarmunur á milli. En hins vegar virðist það vera ljóst að það að hlusta á þögnina, 

hugleiða og tengjast sjálfum sér skiptir sköpum og kemur það bæði fram hjá 

listamönnunum og einnig hjá vísindamönnum sem að rannsaka innblástur eins og 

Lehrer (2008). Er ég reyndi að skilja hvað gerðist hjá listamönnunum varðandi 

innblástur þá fólst skilningur minn í því að listamennirnir gætu fengið innblástur af 

ýmsu meðal annars í náttúrunni og frá tónlist. Með því að tengja sig eða að stilla sig inn 

á andleg svið virtust listamennirnir geta upplifað andlegan innblástur. En andinn gat 

einnig komið yfir eins og hjá Katrínu þegar hún varð að hlaupa inn á bikiní til að setjast 

við tölvuna, allt í einu. Ekki er hægt að gera skýran greinarmun á reynslu þessara 

listamanna. Í vissum tilvikum hjá Reyni Katrínar var um hreint og beint niðurhal að ræða 

frá æðri sviðum þar sem hann var búinn að biðja um fræðslu, er hann upplifði 

„sjokktreatment“ eins og hann kallaði það.  

Það er hægt að ímynda sér að innsæi og ímyndunarafl og innblástur séu nátengd því 

að innsæið telst vera fyrirbæri þar sem við vitum eitthvað allt í einu án þess að nota 

rökhugsun. Ég hef oft hugsað mér að þegar rétt tilfinning og rétt þekking mætist þá sé 

innsæið að gera vart við sig. Ég ætla að taka dæmi:  

Í verkefni sem ég vann í háskólanum um eigin hönnun og list þar sem ég fylgdist 

með sjálfri mér í sköpunarferlinu, var ég búin að hugsa mér hringlaga verkefni en var að 

leita að efnivið og hugmynd. Eftir nokkurn tíma, án þess að vita hvað ég ætlaði að gera, 

sá ég allt í einu stórar blómapottaundirskálar. Þá vissi ég alveg samstundis (oft nefnt a-

ha tilfinning) hvað ég ætlaði að vinna með verkefnið mitt. Allt í einu varð það sem var 

undirliggjandi í huganum og eins og óreiða út um allt í fókus eða skýrt. Og verkefnið 

endaði sem sjö orkustöðvar sem ég málaði á blómapottaundirskálarnar (sjá mynd 66) 

ásamt fleiri hugmyndum sem ég notaði með og hef sýnt flest af því hér áður í þessu 

verkefni.  

Er það þá nokkuð skýrt hvort þetta var innblástur sem ég fékk, innsæið að gera vart 

við sig eins og Tolli orðar sína sköpun, eða var þetta ímyndunaraflið að verki hjá mér 

þegar ég fékk allt í einu hugmyndina að orkustöðvunum? Ég get í raun ekki fullyrt það, 

en get ímyndað mér að það hafi verið innsæið sem að fann að blómapottaskálarnar 
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voru það sem ég þurfti. Ég tengi sjálf innblástur eins og Fríða við mikla hrifningu og 

andlega innblásturinn sem eitthvað meira og dýpra. Þannig að í þessu tilfelli held ég að 

andlegi innblásturinn hafi verið kominn hjá mér (kannski í og með ómeðvitað) en hins 

vegar innsæi mitt hjálpaði til við að finna það sem til þurfti til framkvæma verkið. Það 

sem gerðist jafnframt í þessu ferli mínu var það að ég ákvað að mála algjörlega 

spontant á undirskálarnar, án þess að hugsa um það fyrirfram eins og fyrirbærið flæði 

kom fram hjá öllum listamönnunum. En innblástur eða innsæi virtist mælanlegur í 

heilanum eins og vísindamenn komust að (Lehrer, 2008). En þó svo að starfsemin í 

heilanum sé mælanleg þegar við fáum innblástur þá er ekki búið að sanna hvaðan 

innblásturinn kemur. Vísindamennirnir voru með kenningu um að heilinn gæti þegar 

hann væri í ró og alfabylgjur mælast í heilanum tengt saman ýmis svæði til að hugmynd 

skyti upp kollinum (BBC horizon,2013). Mögulega getur það verið rétt að hluta til. Hins 

vegar er það svo fyrir mér, eftir að vera búin að vinna þetta verkefni, þá styrkist ég í 

þeirri trú að til séu fleiri en eitt tilverusvið. Ég trúi því líka að það geti farið eftir þroska 

og áhugasviða listamannsins á hvaða svið hann getur tengt sig inn á. En þá fannst mér 

vera komin í raun að sömu niðurstöðu og Einar Jónsson myndhöggvari setur fram og ég 

hafði kynnt hér að framan (á bls. 37, (Listasafn Einars Jónssonar,e.d). En þar ræðir hann 

um að listamaðurinn sé að skapa andleg verðmæti, háð andlegum þroska hans þar sem 

markmiðið sé að vekja hin andlegu svið innra með manneskjunni til meðvitundar. Ég tel 

mig vera hér með þessu verkefni boðbera þessar hugsunar í samfélagi nútímans með 

því að kynna þann heim sem að þessir andlegu listamenn telja sig upplifa. 
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Mynd 66. Orkustöðvarnar 7 
eftir Melkorku á 

sýningu í HÍ 2012. 
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Lokaorð 

Mín ósk er sú að í framtíðinni verði fleiri rannsóknir gerðar sem stuðli að því að við 

manneskjur leggjum meira upp úr andlegum kröftum okkar fremur en efnishyggju og 

mé finnst líklegt að við munum uppgötva margt sem styrkt gæti uppruna okkar og hvers 

við erum megnug í raun og veru. Ein ástæðan fyrir því að mig langaði til að tala við 

myndlistarmenn sem væru starfandi eða að þroska sín andlegu svið, var sú að mér 

fannst við eiga svo marga listamenn sem væru að gera svo ótrúlega falleg verk sem 

virtust fyrir mér vera innblásin af andanum. Fyrir mér voru viðtölin sem ég tók gefandi 

og heillandi og munu þau lifa með mér áfram. Vil ég nefna orð Katrínar: „Á hverjum 

degi, þegar að ég fer í vinnuna, þá trúi ég að ég sé að skapa eitthvað mikilvægt. Með því 

að vera meðvituð um að vera með opna hjartastöð. Gefa hlý faðmlög. Horfa í augu. 

Skynja og hlusta. Það er ákveðin sköpun og úr því verða mörg ótrúlega falleg listaverk.“ 

En þessu trúi ég einmitt sjálf. Eða að hugsa til Ragnhildar að hvetja aðra til að víkka 

vitundarsvið sitt: Það er skemmtilegt að horfa á einhvern gráan klett og hugsa, það er 

kannski heil álfafjölskylda að borða morgunmatinn sinn þarna inni. Svo fara þau út að 

veiða eða að taka á móti lömbum sem eru að fæðast. Það er líka ótrúlega heillandi 

tilhugsun að það geti verið mörg tilverusvið og heimar, mögulega hljómenglar og 

fegurðarenglar, eins og Erla Stefánsdóttir sagði að dreifðu skálda- og sköpunargáfu til 

mannfólksins. Ummæli Fríðu þóttu mér gefa gott fordæmi þegar hún sagði: „Ég upplifi 

mig meira og meira í sálartengingu. Ég tek sálina mína meira og meira inn í efnið og á 

sama tíma upplifi ég það vera tilgangur lífsins,“ er nokkuð sem að ég get vel skilið og 

held einmitt að ef við ræktum okkar tengsl við okkur sjálf, leggjum við meiri áherslu á 

frið og skynjum betur samræmið og fegurðna í öllu. Ef við ræktum kærleikann, sem Tolli 

var duglegur að boða, og nýtum þessar áherslur í menntun, þá trúi ég að við myndum 

öðlast öðru vísi og betra þjóðfélag. Nokkuð sem Reynir Katrínar myndi taka undir, því 

að hann upplifði stundum sársaukafullt að koma til jarðar frá öðrum sviðum, þar var svo 

falleg orka og kærleikur. En Reyni fannst við full dómhörð við hvort annað hér á 

jarðneska sviðinu. En það er okkar allra að gera jörðina að betri heimi. Fyrir okkur sem 

fullorðnar manneskjur og einnig fyrir börnin okkar og komandi kynslóðir. Að virða hvort 

annað og upplifa að þó við séum í jarðneskum líkama þá erum við mikilsverðir andar 

sem að geta miðlað ljósi, kærleika, friði og umburðarlyndi gagnvart hverju öðru og 

jörðinni. Með kærleika og þakklæti til ykkar allra meðsystkina minna.  

 

Melkorka Edda Freysteinsdóttir 
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Viðauki B 

 

                                          Reykjavík             dags. ______2014 

 

YFIRLÝSING: 

Um þátttöku í  rannsókn sem tilheyrir meistaraverkefni í  

náms og kennslufræði.  

 Nafn: ___________________________________________________   

 Heimilisfang:____________________________Kt:_______________    

Ég lýsi því hér með yfir að ég samþykki að taka þátt í viðtölum vegna 

rannsóknar um andlega sýn og dulspekileg málefni í tengslum við 

myndsköpun hjá íslenskum listamönnum sem að nota andlega skýrskotun í 

myndverkum sínum.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast þekkingu um andlega sýn og 

lífsskoðanir íslenskra listamanna ásamt því að stuðla að andlegri menntun 

með því að búa til hugmyndabanka og/eða fræðsluefni til eflingar andlegri 

menntun.  

Aðferð: Viðtöl sem að tekin verða upp eru hljóðrituð. Í skrifum um 

rannsóknina verður notast við raunveruleg nöfn listamanna en ekki 

dulnefni. Og einnig verða teknar ljósmyndir af verkum listamanna eða 

notast við ljósmyndir sem þeir eiga af verkum sínum og öðru sem að þeir 

gætu viljað miðla til rannsakanda.  

Rannsakandi er Melkorka Edda Freysteinsdóttir kt. 160860-2199 

meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Ábyrgðarmaður er Svanborg Rannveig Jónsdóttir lektor í Háskóla Íslands. 

                     Þátttakan er algjörlega frjáls og engin skylda að taka þátt í rannsókninni. 
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Þátttakandi  hefur rétt til þess að fá að vita hvað verður birt um hann, ásamt 

því að hafa möguleika á því að leiðrétta eða eyða gögnum sem hann telur 

vera villandi um persónuupplýsingar hans.  

DAGS. og undirritun. Staðfest samþykki: 

 

 

______________________________________________________________ 

 

               

 

Eftir farandi er tekið úr lögum um persónuvernd þar sem fram kemur hvað fræðsla er 

nauðsynleg fyrir hinn skráða. 

 

20. gr. [Fræðsluskylda þegar persónuupplýsinga er aflað hjá hinum skráða. 

Þegar ábyrgðaraðili aflar persónuupplýsinga hjá hinum skráða sjálfum skal hann upplýsa 

hinn skráða um eftirtalin atriði:  

  1. nafn og heimilisfang ábyrgðaraðila og eftir atvikum fulltrúa hans skv. 6. gr., 

 2. tilgang vinnslunnar, 

 3. aðrar upplýsingar, að því marki sem þær eru nauðsynlegar, með hliðsjón af þeim 

sérstöku aðstæðum sem ríkja við vinnslu upplýsinganna, svo að hinn skráði geti gætt 

hagsmuna sinna, svo sem upplýsingar um: 

 a. viðtakendur eða flokka viðtakenda upplýsinganna, 

 b. hvort honum sé skylt eða valfrjálst að veita umbeðnar upplýsingar og hvaða 

afleiðingar það kunni að hafa veiti hann þær ekki, 

 c. ákvæði laganna um upplýsingarétt hins skráða, svo og rétt hins skráða til 

leiðréttingar og eyðingar rangra eða villandi persónuupplýsinga um hann. 

Ákvæði 1. mgr. gilda ekki hafi hinn skráði þegar fengið vitneskju um þau atriði sem fram 

koma í 1.–3. tölul. 1. mgr.]1) 
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Viðauki C 

Spurningar til listamanna. 

Hvað heitirðu fullu nafni? 

Við hvað starfar þú? 

Að hvaða leyti tengist starf þitt sköpun? 

Telur þú þig andlega veru? Að hvaða leyti? 

Er það eitthvað sem þú iðkar sem tengir þig betur andans málum? 

Hvernig tengist lífsýn þín dulspeki (andanum) eða með öðrum orðum andlegum 

veruleika sem að ekki er sýnilegur?(öllum alla vega). 

Hvað varð til þess að þú varðst dulspekilega (andlega þenkjandi)sinnaður/sinnuð? 

Fannstu fyrir andlegum áhrifum í bernskui? 

Hverju skipta tölur þig (talnaspeki)? 

Hverju skipta tákn fyrir þig? 

Hver er afstaða þín til lita? 

Finnst þér þú verða fyrir andlegum innblæstri? Og á hvaða hátt? Eða að hvaða leyti? 

Hvers konar ferli er það fyrir þér? 

Finnst þér þú komast í einhvers konar ástand eða trans þegar að þú ert að skapa? 

Finnst þér andleg menntun nauðsynleg? 

Hvernig getum við nýtt andlegu málin í skólakerfinu? 

Hefur þú trú á að það að rækta andann hafi í heild áhrif á þjóðfélagið? 

Er það eitthvað að lokum sem að þú vilt taka sérstaklega fram? 

Ath. Þetta var grunnspuningaramminn. Hins vegar þar sem þetta voru hálfopin viðtöl þá 

prjónuðust við spurningar eftir þörfum 


