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Ágrip 

 

Frá fornum tíma hefur tákngildi vatns fengið mikla umfjöllun bæði í trúarbragðaritum 

og heimspekilegum ritum. Svissneski sálfræðingurinn Carl Gustav Jung hefur einnig 

veitt vatninu athygli í rannsóknum sínum um erkitýpur og sameiginlega dulvitund, þar 

sem tákn vatns gegnir frumhlutverki í leit að skilningi sjálfsins. Tungumál drauma 

felst í táknrænu og goðsögulegu formi. Til að skilja skilaboð sem hulin eru í táknum 

er nauðsynlegt að skilja fyrir hvað þessi tákn standa bæði frá vísindalegu og 

frumspekilegu sjónarhorni. Vísindalegar kenningar um mikilvægi vatns endurspeglast 

að nokkru leyti í ýmsum elstum ritningum mannkynssögunnar, fornkínverskum ritum, 

þar sem lýst er hliðstæðum heims og manns í samhengi við vatn og fleiri fyrirbæri 

náttúrunnar. Óneitanlegt mikilvægi vatns og magnaðir eiginleikar þess gera það að 

tákni sem er notað víðar, bæði í draumráðningum innan djúpsálfræði og einnig hjá 

kínverskum fornspekingum til að lýsa innra ástandi „hugar-hjarta“. Jung ber saman 

austræna og vestræna menningu til að reyna að skilja virkni dulvitundar og orsakir 

hugsýki. Í þessari ritgerð er leitast við að íhuga hvernig vatn er skilið í ofangreindum 

hefðum og hvers konar merkingu það hefur innan þeirra.  
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Inngangur 
 

Hefur þig, lesandann, einhvern tíma dreymt vatn? Varst þú í þessum draumi á sjó í 

miklum öldugangi eða horfðir þú kannski yfir slétt og kyrrt stöðuvatn? Þorðir þú að 

fara á kaf og synda í djúpinu? Kannski dreymir þig ekki. En þú hefur örugglega 

margoft hugsað um vatn, t.d. þegar þú ferðaðist til útlanda og þurftir að fara út í búð 

til að kaupa drykkjarvatn og svo þegar þú komst aftur heim og flýttir þér í sund til að 

njóta heits, hreins vatns.  

Vatn hefur alltaf gegnt mikilvægu hlutverki, bæði í daglegu lífi og athöfnum af 

andlegum eða trúarlegum toga víða um heim. Menn hafa sótt frá upphafi mannkyns 

vatnsríka staði til að setjast að á: við árbakka, lindir, höf. Bændur hafa skipulagt 

uppskeru og hvíld í samræmi við árstíðir og það sem felst í þeim: rigningar- og 

þurrkaskeið. Læknar og heilsufræðingar minna okkur stöðugt á mikilvægi vatns í 

sambandi við starfsemi líffæra og líkamans alls. Frá fornum tíma hafa menn lært á 

flóð og fjöru og tengt þessi fyrirbæri við virkni sólar og tungls.  Í dag skoða 

haffræðingar flókið kerfi hafstrauma til að fylgjast með hlýnun jarðar og 

loftlagsbreytingum. Við vitum margt um vatn en á sama tíma er sumt ennþá óljóst 

eins og tilgátur um uppruna vatns á jörðinni.  

Í þessari ritgerð hyggst ég grennslast fyrir um vatn og tákngildi þess í því skyni 

að reyna að skilja hvað vatn er og hvers kyns táknræna merkingu vatn getur haft. Ég 

mun líta til hugmyndarinnar um jafnvægi í hug-hjarta okkar í kínverskri hugsun og 

skoða táknrænar tengingar milli sameiginlegrar dulvitundar og kínverskrar heimspeki 

í sambandi við vatn. Siglt verður milli hugmynda um vatn innan vísindagreina, 

læknisfræði og djúpsálfræði. Haldið er alla leið austur til einnar elstu siðmenningar 

heims til að skoða frumtákn vatns í kínverskri heimsmyndarfræði og hitta þar 

fornspekinga sem vísuðu til vatns sem fyrirmyndar hins ákjósanlegasta ástands hugar-

hjarta. Síðan verður siglt aftur vestur í öldugangi og jafnvel brotsjó tilfinninga og 

hugsýki. Ferðalagið er langt en einnig spennandi, þar sem varpað verður ljósi á 

magnaða eiginleika vatns og breytileika þess og grein gerð fyrir því hvernig faðir 

djúpsálfræðinnar, Carl Gustav Jung, sótti ráð til kínversku véfréttarinnar Yi Jing. 

 



 6 

 

1. „Hinn myrki sær dulvitundarinnar“: erkitýpa vatns í sameiginlegri dulvitund 
 

Draumar hafa í gegnum tíðina aðallega verið séðir sem boðberar framtíðarinnar, 

nokkurs konar spásögn en jafnframt sem endurspeglun fortíðarinnar. Allt sem hefur 

gerst og allt sem mun gerast lifir bæði í dul- og meðvitund í formi minningaleifa. Þó 

við vitum að menn fæðast sem nýir einstaklingar og meðvitund þeirra er nokkurs 

konar tabula rasa þá getum við ekki gleymt að maður heldur áfram að  

endurtaka þróunarskref, sem mannkynið hafði náð hingað til.1 Þessi þróunarferli og 

endurtekningar skilja eftir sig samsetningu dulrænna gagna í dulvitundinni. Á meðan 

meðvitundin hjá einstaklingi mótast í árum hugsar dulvitundin og lifir í árþúsundum.2   

Svissneski geðlæknirinn og sálfræðingurinn Carl Gustav Jung (1875-1961) hafði 

mikinn áhuga á draumum og skilaboðum földum í þeim.3 Túlkanir drauma notaði 

hann í meðferð einstaklinga við hugsýki. Jung einbeitti sér að virkni dulvitundar og 

innihald hennar sem hann hélt fram að væri lykillinn til að skilja hegðunarmynstur 

einstaklinga og hvatirnar á bak við þessi mynstur. Í leit að skilningi á þessum dulræna 

heimi studdist hann í rannsóknum sínum við mörg fræði: geðlæknis- og mannfræði, 

bókmenntafræði, heimspeki og trúarbragðafræði. Samtímis þróuðust þessi fræði undir 

áhrifum rannsókna Jungs og mynduðu nýja grein: djúpsálarfræði (e. analytic 

psychology).  

Samkvæmt Jung hefur dulvitundin tvennskonar eiginleika og er það annarsvegar 

hin persónulega dulvitund (e. personal unconscious) sem er grunnlöguð og 

einstaklingsbundin. Persónuleg dulvitund inniheldur geðhnúta sem markast af 

tilfinningablæbrigðum (e. feeling-toned complexes) og myndast út frá persónulegri 

reynslu og upplifunum hvers einstaklings.4 Slíkir geðhnútar eru flokkaðar minningar 

sem geyma upplýsingar um upplifanir okkar. Innihald persónulegrar dulvitundar er 

aðallega það sem hefur verið gleymt eða bælt úr meðvitund hvers og eins og hún 

tilheyrir aðeins aðgreindum einstaklingi. Hins vegar er sameiginleg dulvitund (e. 

collective unconscious) algild. Hún sameinar skynjun okkar og upplifanir og hún nær 
                                                
1 C.G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I. Þýð. R.F.C. 
Hull, ritstj. William McGuire o.fl.3. London: Routledge & Kegan Paul, 1971, §449, s. 279. 
2 Sama rit, §499, s. 280. 
3 Encyclopædia Britannica. „Carl Jung.“ Sótt 28. desember 2017. 
https://www.britannica.com/biography/Carl-Jung. 
4 C.G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, §4, s. 4.  
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yfir allt sem tilheyrir mannlegri hegðun og hvötum sem drífa hana áfram.5 Innihald 

sameiginlegrar dulvitundar hefur aldrei verið í meðvitundinni þannig að menn hafa 

ekki fengið aðgang að innihaldi hvorrar fyrir sig.6 Innihald sameiginlegrar dulvitundar 

er erft. Við höfum öll aðgang að upplýsingum sem eru geymdar í sameiginlegri 

dulvitund, þó að í flestum tilfellum séum við ekki meðvituð um uppruna þeirra og 

túlkun þeirra mynstra sem þær fela í sér. Sameiginleg dulvitund er rótgróin í fornu 

goðsögulegu formi.7 Hún tjáir sig með myndum sem birtast í draumum. Þessum 

myndum fylgja ákveðin tákn drauma sem Jung kallar erkitýpur. Erkitýpur lýsa 

hegðunarmynstrum og þær segja okkur frá hvötum sem liggja á bak við þessi 

mynstur.8 

Jung líkir erkitýpunum við hugtak sem upprunalega kemur frá  

franska félagsfræðingnum Émile Durkheim (1858-1919) og kalla mætti 

„samvitundarímyndir“ (fr. représentations collectives). 9  Samvitundarímyndir eru 

táknrænar fígúrur, sem tengjast frumskilningi heimsins. 10  Þær voru skilgreindar  

af trúarbragðafræðingum sem ímyndunarflokkar.11 Fjölfræðingurinn Adolf Bastian 

skilgreindi þær einnig sem upprunahugsanir og ævafornar hugsanir. 12  Innihald 

sameiginlegrar dulvitundar tjáir sig oftast í myndmáli í ævafornum og algildum 

táknum sem birtast í draumum. Þessi algildu tákn færast svo í meðvitund hvers og 

eins þar sem þau eru skoðuð og verða þannig að erkitýpum. Það þýðir að  

erkitýpur eru aðeins til í samhengi við meðvitund einstaklings.13 Þótt erkitýpur líkist 

samvitundarímyndum eru erkitýpur samt eingöngu gerðar skiljanlegar með 

persónulegum túlkunum, þegar táknum er miðlað úr dulvitund í meðvitund.  

Myndmál erkitýpa er goðsögulegt. Fyrirbæri náttúrunnar sem urðu goðsöguleg 

t.d. sumar og vetur, tunglfasar o.fl., eru táknrænar tjáningar áhrifamikilla dulrænna 

                                                
5 Sigurður Angantýsson Hólm. „Sameiginleg skynjun undirmeðvitundar.“ Lokaritgerð í grafískri 
hönnun, Listaháskóli Íslands, 2012, s. 3. Sótt 26. Desember 2017. 
https://skemman.is/bitstream/1946/11801/1/Lokaritgerd.pdf. 
6 C.G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, §88, s. 42. 
7 Sama rit, §2, s. 3. 
8 Sama rit, §91, s. 44. 
9 Sama rit, §5, s. 5. Samkvæmt Durkheim afhjúpa dulvitundarímyndir þekkingu sem er víðari en sú sem 
tilheyrir einstaklingi. (fr. „Représentation collectives […] recèlent « un savoir qui dépasse celui de 
l'individu moyen.»“) Universalis. „Représentation collectives.“ Sótt 21. janúar 2018. 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/representations-collectives. 
10 Skilgreining dulvitundarímynda samkvæmt Lévy-Bruhl. Sama rit, §5, s. 5. 
11 Skilgreining hugtaksins fr. représantation collectives þróaðist síðan hjá Hubert og Mauss. C.G. Jung. 
The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, §89, s. 43. 
12 Sama rit, §89, s. 43. 
13 Sama rit, §6, s. 5. 
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atburða í mannshuganum. Þessir atburðir eru aðgengilegir fyrir meðvitundina með því 

að endurspeglast í fyrirbærum náttúrunnar.14 Í gegnum tíðina hefur mannshugurinn 

varpað á ytri heiminn til að útskýra sálræna innri atburði sem taka pláss í 

mannshuganum. Enn í dag leita margir ráða í stjörnuspeki þó að samkvæmt 

kenningum Jung sé frekar um öfugt ferli að ræða, það er að örlög hvers og eins eru 

skráð í okkur sjálfum.15 Jung ályktar að menn hafi alltaf sótt skilning sinn á heiminum 

og sjálfum sér annaðhvort til táknkerfis trúarbragðanna eða heimspekilegra kenninga, 

t.d. kínverskrar hugsunar, vegna þess að þessi kerfi bjóða upp á dularfullar og 

innhverfar myndir, auk þess sem þekking um dulvitund og sálfræði er yngst allra 

vísinda þannig að ekki var hægt að nálgast skilning út frá annarri yfirsýn í margar 

aldir.16   

Í rannsókn sinni um sameiginlega dulvitund undirstrikar Jung mikilvægi 

samsvarandi módela sem tilheyra dul- og meðvitund. Hann talar einnig um 

mótsvarandi hlið allra erkitýpa. Þær hafa hver og ein jákvæða og neikvæða hlið:17 

  
Nauðsynleg og óhjákvæmileg viðbrögð sameiginlegrar dulvitundar tjá sig með hugímyndum 
sem taka á sig mynd erkitýpu. Að mæta sjálfum sér þýðir fyrst og fremst að mæta eigin 
skugga. Skugginn er raunar þröngt gil, mjótt hlið. Enginn sem steypist niður í djúpan brunn 
getur forðast óþægilegar þrengingar þess. En það þarf að kynnast sjálfum sér til að þekkja 
sjálfan sig, því það sem er handan við reynist óvænt vera takmarkalausar víðáttur fullar af 
dæmalausri óvissu, þar sem er hvorki inni né úti, uppi né niðri, hér né þar, minn né þinn, gott 
né illt. Það er veröld vatnsins, þar sem allt lifandi svífur dreift; þar sem ríki sympatiska 
taugakerfisins, sál alls þess sem lifir byrjar, þar sem ég er óaðskiljanlega þetta og hitt; þar sem 
ég upplifi hinn í sjálfum mér og hinn upplifir mig sem sjálf.18 

 

Sálræn tilvist getur verið greind eingöngu í samhengi við það sem hefur 

meðvitundarhæfni sem þýðir að dulvitund og meðvitund mynda samsvarandi par. 

                                                
14 Sama rit, §7, s. 6. 
15 Sama rit, §9, s. 7. 
16 Jung benti á kristna trú, búddisma, daoisma og hinduisma sem heimildir margra tákna. Sama rit, §11, 
s. 7-8. 
17 Sama rit, §79, s. 37. 
18 Þýðing mín og Philippe Wiederkehr: þ. „Die nötige und benötigte Reaktion des kollektiven 
Unbewußten drückt sich in archetypisch geformten Vorstellungen aus. Die Begegnung mit sich selber 
bedeutet zunächst die Begegnung mit dem eigenen Schatten. Der Schatten ist allerdings ein Engpaß, 
ein schmales Tor, dessen peinliche Enge keinem, der in den tiefen Brunnen hinuntersteigt, erspart 
bleibt. Man muß aber sich selber kennenlernen, damit man weiß, wer man ist, denn das, was nach dem 
Tode kommt, ist unerwarteterweise eine grenzenlose Weite voll unerhörter Unbestimmtheit, 
anscheinend kein Innen und kein Außen, kein Oben und kein Unten, kein Hier oder Dort, kein Mein 
und kein Dein, kein Gutes und kein Böses. Es ist die Welt des Wassers, in der alles Lebendige 
suspendiert schwebt, wo das Reich des "Sympathikus", der Seele alles Lebendigen, beginnt, wo ich 
untrennbar dieses und jenes bin, wo ich den anderen in mir erlebe und der andere als Ich mich erlebt.“ 
C.G. Jung. Gesammelte Werke. Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten 9 I. Ritstj. Lilly 
Merker-Jung og Elisabeth Rüf. Ostfildern: Patmos Verlag, 2011, §45 s. 31. 
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Skugginn er jafn mikilvægur og sólarhlið sjálfsins. Skugginn er neikvæð hlið 

sólarhliðarinnar. Skugginn sem erkitýpa afhjúpar hlið af okkar eigin persónuleika sem 

við viljum helst ekki sjá. Að viðurkenna eigin skuggahlið er samkvæmt Jung fyrsta 

skrefið í átt til þess að leysa vandamál.19 Hann bendir einnig á erfiðleika viðtöku eigin 

skuggahliðar í vestrænum heimi, þar sem boðskapur kristinnar trúar um andstæður 

góðs og ills kemur í veg fyrir viðurkenninguna.20 Í draumum er enginn árekstur milli 

þessara tveggja afla. Gott og illt eru í samvinnu og mynda jafnvægi. Jung sækir oft til 

hugsunarháttar Austurlanda og þá sérstaklega til heimspeki daoista til að lýsa 

dulvitundarvirkni og til að útskýra algildar erkitýpur.21   

Vatn sem erkitýpa gegnir hlutverki dulvitundar, það er „hinn myrki sær 

dulvitundarinnar“.22 Heimurinn sem geymir skuggann liggur einhvers staðar niðri og 

leiðin þangað er hvorki auðveld né þægilegt. Þessi heimur líkist vatni sem leitar alltaf 

niður. Til að geta nálgast þennan heim er nauðsynlegt að fylgja hreyfingu vatnsins og 

láta sig sökkva.23 Jung skrifar að allt líf sé í vatni, að vatn sé ríki allra hluta og þar sé 

hægt að upplifa báðar hliðarnar af sjálfum sér. Á hafsbotninum eru geymdar dulrænar 

sjávarverur - mikilvægar upplýsingar um sjálfið.24 En ef jafnvægið milli skugga og 

sólarhliðar raskast safnast vatnið saman, það rís og flæðir yfir einstakling eða 

mannkyn, eins og t.d. í sögunni um syndaflóðið og örkina hans Nóa.  

                                                
19 Sama rit, §44, s. 20. 
20 Grunnvallaratriði kristinnar trúar er sigurrós góðs sem gerist í endalokatíma, því er lýst í 
Opinberunarbókinni. 
21 Frá sjónarhorni daoisma mynda andstæður mótsvarandi heild, t.d. sól og skuggi. C.G. Jung. The 
Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, § , s. 36. 
22 Sama rit, §48, s. 23. 
23 Sama rit, §37, s. 18. 
24 Sama rit, §52 s. 24. 
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2. Vatn sem frumefni heimsins: hliðstæður í lífrænni heild 

 

Áður en vatn varð að erkitýpu í kenningum Jung hafði það frá fornum tíma sérstöku 

hlutverki að gegna í skilningi manna á uppruna heimsins og virkni allra fyrirbæra. 

Kenning um vatn sem frumefni heimsins var sett fram af grískum heimspekingi, Þales 

(um 600 f. Kr.), sem hélt því fram að Jörðin hvíli á vatni.25 Vatn er næringarefni alls 

og það er grundvallaratriði lífsins. Vatn er einnig heimsfræðilegt upprunafyrirbæri í 

grískri goðafræði, þar sem Ókeanos guð hafsins, birtist fyrstur allra.26 Líffræðilegt 

mikilvægi vatns í myndun Jarðar og lífs er sínálægt, ekki bara í hugsun til forna 

heldur er það viðurkennd staðreynd að lífið spratt úr hafinu.27 Óljóst er enn í dag  

um uppruna vatns og tilgátur um hann margbrotnar þó að vísindamenn séu sammála 

um að sólkerfið hafi myndast fyrir u.þ.b. 4,55 milljörðum ára.28 Hins vegar er saga 

hafsins kennd við gosgufur sem losnað höfðu í eldgosum.29 Hafið skapaði jákvætt 

umhverfi fyrir vöxt þörunga fyrir um 1,3 milljörðum ára og samkvæmt líffræðingum 

voru þörungar fyrstu plönturnar sem komu fram á jörðinni.30 Þörungar hafa eiginleika 

til að mynda súrefni og lífræn efni úr ólífrænum efnum og nýta til þess orku 

sólarljóssins, sem þýðir að líf á jörðinni myndaðist í samvinnu milli ljóss og vatns.31 

Vatn finnst víða á jörðinni. Þar er varðveitt á heimskautasvæðum sem ís en einnig 

bundið í berg, bæði ofan- og neðanjarðar, í talsverðu magni.32 Hafið leikur reyndar 

lykilhlutverk í hringrás vatns: „það gufar upp úr sjónum á suðlægari breiddargráðum, 

berst inn yfir landið þar sem það þéttist og fellur til jarðar, streymir aftur til sjávar í 

vatnsföllum eða berst niður í berggrunninn sem grunnvatn, og þaðan til sjávar aftur 

                                                
25 e. „the primordial stuff is Water“. Harold J. Allen og James B. Wilbur. The Worlds of Early Greek 
Philosophers. New York: Prometheus Books, 1979, s. 34. 
26 Sama rit, s. 35.  
27 Sigurður Steinþórsson. „Hvaðan kom hafið?“ Vísindavefurinn, 9. ágúst 2009. Sótt 30. desember 
2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=757. 
28 Robert Francois. „The Origin of Water on Earth.“ Science 293, (2001): 1056-1058. Sótt 28. 
desember 2017. https://courses.seas.harvard.edu/climate/eli/Courses/EPS281r/Sources/Origin-of-
oceans/more/Robert%202001%20water%20on%20Earth.pdf. 
29 Sigurður Steinþórsson. „Hvaðan kom hafið?“  
30 Jón Már Halldórsson. „Hvað einkennir grænþörunga?“ Vísindavefurinn, 4. febrúar 2002. Sótt 30. 
desember 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=2092. 
31 Hafrarannsóknarstofnun. „Hvað eru þörungar?“ Botnþörungar. Sótt 30. desember 2017. 
http://firdir.hafro.is/thorungavefur/thorungar/hvad-eru-thorungar. 
32 Stjörnufræði. „Jörðin.“ Sótt 15. desember 2017. https://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/. 
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með tímanum.“33 Hafið sem hringrás kaldra og hlýrra sjávarstrauma hefur líka áhrif á 

loftslag og veðurfar og heldur lífinu á jörðinni í ákveðnu jafnvægi.34 Skefjalaus 

iðnaðarstarfsemi og aukning gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum í lofti 

(koltvísýringur) hafa í seinni tíð valdið því að Jörðin og sjórinn hafa hitnað sem raskar 

jafnvægi umhverfisins.  

Utan úr geimnum að sjá er vatn mest áberandi fyrirbrigði Jarðarinnar og því hefur 

Jörðin verið kölluð vatnsveröld eða bláa plánetan.35 Samsetning yfirborðs jarðar, sem 

er nærri sjötíu og fimm prósent þakið vatni, er ekki langt frá því að vera spegilmynd 

af efnasamsetningu mannslíkamans.36 Frá sjónarhorni eðlisfræðinnar er mannslíkami 

að meðaltali um 60% vatn, en þegar við erum nýfædd þá er talið að allt að 75% 

líkamans sé vatn. 37  Án vatns getur líkami hvorki vaxið né verið viðhaldið. 

Vatnsskortur í líkama skapar hættu á ofþornun, sem getur verið lífshættulegt ástand ef 

ekkert er að gert.38 Hins vegar ef líkami varðveitir vatn myndast bjúgur. Oftast er 

bjúgur meinlaus en stundum getur vökvasöfnun bent til nýrnasjúkdóma eða 

hjartabilunar.39 Rétt magn og gæði vatns í líkama hafa áhrif á jafnvægi okkar. Líffærið 

sem stjórnar vatns- og saltjafnvægi líkamans eru nýrun.40 Nýrun sía umframvökva og 

úrgangsefni úr líkamanum og halda þannig einstaklingnum við góða heilsu. Í einni af 

elstu útfærslum læknisfræðinnar í heiminum, læknisfræði Kínverja, er sagt að nýrun 

stjórni vatni, þau beri ábyrgð á hreyfingu og ummyndun vatns. 41  Í kínverskri 

læknisfræði eru nýrun einnig kölluð rót lífsins.42  

Í safni fornkínverska heimspekiritsins Guanzi (um 7.öld f.Kr.) finnum við líka 

hliðstæðu við hugmynd Þalesar um vatn sem frumefni heimsins: „Jörðin er uppruni 

tugþúsunda, rót alls sem lifir […]. Vatn er blóð og veraldarfrumorka Jarðarinnar, sem 
                                                
33 Sigurður Steinþórsson. „Hvaðan kom hafið?“ 
34 Hringrás sjávarstrauma er nefnt Conveyor hitabelti. Conveyor hitabelti er sífelld hringrás sjávarvatns 
sem gerist í samhengi við hita og seltu. Kalt, saltað vatn er þétt og það sekkur á meðan heitt, létt saltað 
vatn er ekki eins þétt og það helst á yfirborði sjávar. National Ocean Service. „What is the global ocean 
conveyor belt?“ Sótt 22. janúar 2018. https://oceanservice.noaa.gov/facts/conveyor.html. 
35 NASA. „The Water Planet.“ Sótt 22. janúar 2018. 
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1925.html. 
36 NASA. „The Water Planet.“  
37 JGÞ. „Af hverju eru menn 70% vatn?“ Vísindavefurinn, 16. mars 2011. Sótt 15. desember 2017. 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=58906. 
38 Þuríður Þorbjarnardóttir. „Hvað gerist ef við drekkum ekki vökva?“ Vísindavefurinn, 17 ágúst 2007. 
Sótt 15. desember 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6763. 
39 Doktor. „Hjartabilun.“ Gagnabankinn. Sótt 15. desember 2017. 
http://doktor.is/sjukdomur/hjartabilun. 
40 Þuríður Þorbjarnadóttir. „Hvað gerist ef við drekkum ekki vökva?“ 
41 Ted. J. Kaptchuk. Chinese Medicine. The Web That Has No Weaver. London: Rider, 2000, 
s. 85. 
42 Sama rit, s. 84. 
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streymir um vöðva og æðar. […] Í vatni er allt efni fullgert.“ 4344 Jörðin er uppruni 

allra lífvana hluta og lífvera í heiminum, alls sem er til. Hið fornkínverska hugtak 

wanwu萬物 (e. myriad things) merkir bókstaflega hinir tíu þúsund hlutir.45 Vatn er 

blóð og frumorka veraldar qi 氣. 46 Í vatni er „lífefnið“ (cai材) fullgert. Vatn er 

lífsnauðsynlegt og nærir líkamann líkt og blóð. Athyglisvert er að frá líffræðilegu 

sjónarhorni er vatn einnig meginefni blóðs: „Í blóði eru blóðkorn á sveimi í 

blóðvökva sem inniheldur vatn, sölt, næringarefni, úrgangsefni og ýmis blóðprótín.“47 

Samkvæmt útbreiddri kínverskri goðsögn um heimsmyndun lærum við um hetjuna 

Pangu盤古 sem vaknaði í óreiðu (hundun 混沌).48 Hann ákvað að opna óreiðuna 

sem var í formi eggs og hleypti þannig ljósi inn. Úr líkama hans varð himinn og jörð, 

blóð hans myndaði ár og úthöf en sviti Pangu breyttist í rigningu. 49  Þegar 

mannslíkami svitnar myndast líka vatnsdroparnir á húðinni og renna þeir niður. 

Svipað ferli á við hringrás vatns í náttúrunni. Vatn sem gufar upp í náttúrunni og sviti 

mannslíkama eru hliðstæð fyrirbæri. Alheimurinn er lifandi heild skapaður á sama 

hátt og mannslíkaminn, þar sem vatn gegnir hlutverki lífsorkunnar. Samsvarandi 

hugsun er grundvallaratriði allrar röksemdar í kínverskri menningu.50 Samkvæmt 

fornkínverska læknisfræðiritinu Huangdi Neijing (475-221 f. Kr.) er mannslíkaminn 

smækkuð mynd af alheiminum.51 

Alnánd vatns er óyggjandi. Vöxtur lífvera gerist í samræmi við magn vatns sem 

þær fá. Í kafla í Guanzi sem kenndur er við „vatn og jörð“ er mikil áhersla lögð á 

mikilvægi vatns að því er jafnvel haldið fram að vatn sé af „guðlegum“ eða 

„andlegum“ toga (shen 神). Vatn fyllir allt og það dvelur alls staðar, bæði á himninum 

                                                
43 Guanzi 管子 er eignað ráðherannum Guan Zhong (d. 645 f.Kr.). Geir Sigurðsson. „Á meðan hinna 
tíu þúsunda hluta. Tang Junyi og sérkenni kínverskrar heimsfræði.“ Hugur 15. (2003): 52-65, s. 60. 
44 Mín þýðing. e. „Earth is the original source of myriad things, the root of all that lives, […] Water is 
the blood and qi of Earth, like that courses through the muscles and veins. […] In water the stuff of 
everything is complete.“ A.C. Graham. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient 
China. Chicago/La Salle: Open Court, 1989, s. 356. 
45 Laozi. Ferlið og dygðin. Þýð. Ragnar Baldursson. Ritstj. Ólafur Páll Jónsson og Björn Þorsteinsson. 
Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2010, s. 126. 
46 „Qi felur […] í sér bæði efnisleika og hreyfiafl.“ Geir Sigurðsson. „Á meðan hinna tíu þúsunda hluta. 
Tang Junyi og sérkenni kínverskrar heimsfræði.“ s. 60. 
47 Þuríður Þorbjarnardóttir. „Hvað getið þið sagt mér um vökvahól líkamans?“ Vísindavefurinn, 29. 
apríl 2010. Sótt 15. desember 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=54754. 
48 Robin R. Wang. Yinyang. The Way of Heaven and Earth in Chinese Thought and Culture. New 
York: Cambridge University Press, 2012, s. 42. 
49 Sama rit, s. 42. 
50 „Graham takes correlative thinking as a fundamental element of all reasoning.“ Sama rit, s. 5. 
51 Ralph C. Croizier. Traditional Medicine in Modern China. Science, Nationalism, and Tensions of 
Cultural Change. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1968, s. 18. 
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og á jörðinni, og það er geymt innan tugþúsunda. 52 Vatn hefur þann eiginleika að 

safnast fyrir á yfirborði jarðar í stöðuvötn, ár og læki.53 Vatn getur einnig sokkið djúpt 

ofan í jörðina. Vatn fyllir síðan holur og glufur í berg- og setlögum. Í framhaldi þess 

myndast grunnvatn. „Þar sem grunnvatnsflötur sker yfirborðið koma fram lindir.“54 

Vatn safnast saman í öllu sem er lifandi og það sem er lifandi fær sinn kvarða í 

samræmi við magn vatns.55  Magn af vatni í líkama allra lífvera þarf að vera rétt til að 

þær geta náð eðlilegri stærð og vexti. Vatn er allsráðandi og fræ alls verður að vera 

blautt til að lífið geti sprottið upp úr því. Í Guanzi getum við einnig lesið um 

hlutverkið sem vatn gegnir í getnaði manns: „Mannkynið er vatn. Þegar frumorka 

veraldar karlkyns og kvenkyns sameinast, byrjar fljótandi vatn að taka sér form.“56 

Sæðið sem kemur inn í líkama konunnar er í fljótandi formi, og sáðfrumur synda í 

leghálsi hennar.57 Að frjóvgun lokinni þroskast fóstur í móðurkviði „í líknarbelgnum 

sem er fullur af legvökva“.58 Þessi legvökvi er fyrstu tólf vikurnar aðallega vatn, svo 

bætast önnur lífræn efnasambönd við. Þegar við fæðumst erum við 75% vatn og segja 

má að við þornum svo upp með hækkandi aldri. Stærsti hluti vatnsins er geymdur í 

frumum líkamans og þetta vatn er léttsaltað, ekki ólíkt sjávarvatninu sem skapaði 

hagstætt umhverfi fyrir myndun lífs.59  

Vísindalegar kenningar eru ekki ólíkar þeim sem finnast í fornkínverskum ritum 

þegar kemur að vatni og virkni þess. En til að skilja fyrir hvað tákn vatns stendur og 

hvers konar hlutverk það gegnir í draumum, þarf að skoða vatn frá fleiri 

sjónarhornum. Jung sótti í rannsóknum sínum táknrænar skýringar á innihaldi 

dulvitundar til Austurlanda og þá fyrst og fremst til Kína sem varðveitir einhverjar 

elstu heimspekilegu ritningar heims. En áður en tákngildi vatns í fornkínverskum 

ritningum verður skoðað er nauðsynlegt að nálgast viðfangsefnið frá sjónarhorni 

málvísinda og kínverskrar menningar og kynnast grunnatriðum í kínversku tungumáli. 

                                                
52 A.C. Graham. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China, s. 357.   
53 Stjörnufræði. „Jörðin.“ 
54 Stjörnufræði. „Jörðin.“ 
55 A.C. Graham. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China, s. 357.   
56 Mín þýðing: e. „Mankind is water. When the quintessential qi of man and woman combine, the water 
flowing takes shape“.56 Sama rit, s. 357. 
57 Þuríður Þorbjarnardóttir. „Hvernig verðum við til?“ Vísindavefurinn, 23. apríl 2003. Sótt 15. 
desember 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=3356. 
58 Gísli Pálsson. „Getur fóstur í móðurkviði gefið frá sér hljóð?“ Vísindavefurinn, 5. apríl 2006. Sótt 15. 
desember 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5793 
59 NPR. „Born Wet, Human Babies Are 75 Percent [Per cent] Water. Then Comes The Drying.“ Sótt 
27. desember 2017. https://www.npr.org/sections/krulwich/2013/11/25/247212488/born-wet-human-
babies-are-75-percent-water-then-comes-drying. 
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3. Tákn vatns  

3.1. San dian shui: vatn í kínversku máli og heimspekin sem dulin er í því  

  

Kínverska tilheyrir fjölskyldu sínó-tíbesku tungumálanna og hún notar myndtákn í 

staðinn fyrir orð mynduð úr bókstöfum, sem eru veigamikill kjarni indóevrópskra 

mála.60 Til að geta náð tökum á kínverskri hugsun og skynja röksemd kínverskra texta 

er mikilvægt að kynna sér tungumálið eða a.m.k. að afla sér þekkingar á því hvernig 

kínverska notar tákn til að útskýra önnur tákn sem gefa merkinguna til kynna 

samkvæmt gamalli orðabók, Shuowen jiezi, frá 1. öld e.Kr. Myndtáknmál er að 

nokkru leyti nær því að lýsa náttúrulegum fyrirbrigðum, einfaldlega vegna þess að í 

myndtáknum eru duldar fjölmargar myndir líkar þeim sem náttúran skapar. 61 

Samkvæmt goðsögninni um Fuxi má rekja upphaf kínverskra tákna til þeirrar 

tilhneigingar að líkja eftir náttúrunni.62 Náttúran er ekki línulaga form. Í náttúrunni er 

ekki hægt að einangra endalaust frumeindir og líta fram hjá lífrænni heild. Kínverskir 

hugsuðir og þá sérstaklega daoistar hafa lagt mikla áherslu á „einingu manns og 

náttúru.“63 Allir hlutir og allar lífverur eru samsvarandi innan vistkerfisins á einn eða 

annan hátt: „Á hverri stund verður náttúran að samtíðar gerandi mynstrum.“64 Það er 

einnig sagt um fegurð kínverskrar skrautritunar að hún fylgi náttúrulegu mynstri, hún 

sé lík vatni á hreyfingu, skýjum, eldlogum og dansandi reyk í sólskini.65  

Á loftmyndum Jarðar streyma ár í undurfögru formi til sjávar. Í norðurhluta Kína, 

á landmærunum við Tíbet, sprettur fram ein lengsta á í heiminum, Chiang Jiang, sem 

einmitt merkir Langá eða Langafljót.66 Hún flæðir í gegnum allt landið í austurátt og 

þar blandast hún saman við vatn Kyrrahafsins. Önnur mikilvæg á, vagga kínverskrar 

                                                
60 Chinese Languages. Encyclopædia Britannica. Sótt 28. desember 2017. 
https://www.britannica.com/topic/Chinese-languages. 
61 Al Chung-Liang Huang og Allan Watts. Tao: The Watercourse Way. New York: Penguin Books, 
1975, s. 7. 
62 New World Encyclopedia. „Fu Xi.“ Sótt 21. Janúar 2018. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Fu_Xi. 
63 Geir Sigurðsson. „Jafngildir heimar: Um náttúrusýn í daoisma.“ Ritið 10, 3. (2010): 117-129. 
 Bls. 121. 
64 Mín þýðing: e. „At any moment, nature is simultaneity of patterns.“ Allan Watts og Al Chung-Liang 
Huang. Tao: The Watercourse Way, s.7. 
65 Sama rit, s. 15. 
66 Encyclopædia Britannica. „Yangtze River.“ Sótt 28. desember 2017 af 
https://www.britannica.com/place/Yangtze-River. 
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siðmenningar, heitir Huang He, eða „Gulá“, og hún liggur norðan við Chiang Jiang.  

Í gegnum tíðina hafa þessar kröftugu ár nært kínversku þjóðina en jafnframt valdið 

henni miklu tjóni. Fyrir um það bil 3000 árum fyrir Krist, samkvæmt kínverskri 

goðsögn, komu mikil flóð með hellirigningum í Miðríkið.67 Margir þurftu að yfirgefa 

heimili sín og flýja hættuna. Ráðgjafi keisarans, Gun, eyddi níu árum í að byggja 

stíflur til að ná stjórn á flóðinu, en vinna hans bar ekki árangur. Vatnið hélt áfram að 

rísa og flæða yfir landið. Nýi keisarinn, Shun, tók við völdum af gamla keisaranum og 

einnig var skipt um ráðgjafa. Yu, sonur Gun, fékk í hendur sama erfiða verkefni og 

faðir hans. Yu ferðaðist um landið ásamt hópi sérfræðinga til að læra landafræði, 

hækkunarmælingar og kanna árfarvegi. Aðferð Yu var ólík aðferð föður hans. Yu 

vann líka með almenningi í því að dýpka farveg ánna sem gerði flóðavatninu kleift að 

renna burt til sjávar. Yu bjó einnig til áveituskurði til að veita vatni á akra bænda. 

Hann vann hörðum höndum í þrettán ár til að koma jafnvægi á flæði árinnar aftur.  

Í þakklætisskyni fékk hann krúnuna frá Shun keisara og þjóðin nefndi hann Yu Mikla. 

Vatn þarf þannig að vera í réttu magni, hvort sem um sé að ræða akra, í plöntum eða 

dýrum. Hinn goðsögulegi Yu sýndi hvernig er mögulegt að ná stjórn á flóðinu. 

Lykillinn felst m.a. í samvinnu og í því að fara að lögum náttúrunnar í stað þess að 

berjast á móti þeim, eins og Gun hafði gert. Brátt verður skoðað hvernig þessi virkni 

vatns endurspeglar tákngildi vatns í draumum en fyrst verður kannað myndtákn vatns 

í kínversku tungumáli.  

Myndtákn vatns í nútímakínversku 水 shui stendur fyrir fljótandi vökva. Í gamalli 

orðabók Shuowen jiezi (frá 1. öld e.Kr.) er vatn útskýrt með eftirfarandi hætti: „Vatn 

gefur til kynna það sem er flatt (ping 平). Það stendur fyrir fyrirbæri í norðri. Lögun 

táknsins sýnir mikið vatn sem flæðir. Strikið í miðju táknsins sýnir skapandi (yang) 

orku innan þess.“68 Norðrið (ásamt raunar hinum áttunum) gegnir sérstöku hlutverki í 

kínverskri hugsun. Í norðri býr kuldi sem þýðir að norðrið skapar vetur og vetur 

skapar vatn. Í fornriti herra Lü (Lüshi chunqiu) Vor og haustannálum (frá 722-481 f. 

Kr.) standa viðmiðunarraðir (e. paradigm set) af fimm fösum wu xing 五行: viður 木, 

eldur火, jörð土, málmur金 og vatn 水.69 Wu xing eru samsvörunarfasar. Vatn til 

                                                
67 Shen Yun Performing Arts. Mythistory: „Great Yu Controls the Water.“ Sótt 31. desember 2017 af 
http://www.shenyunperformingarts.org/learn/article/read/item/D6zx3eCDT_w/yu-flood-control.html. 
68 Samkvæmt útskýringum Geirs Sigurðssonar, munnleg heimild.  
69 Fimm fasar e. Five Processes voru þekktir áður á ensku sem Five Elements. A.C. Graham. Disputers 
of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China. Chicago/La Salle: Open Court, 1989, s. 356. 



 16 

dæmis sigrast á eldi en það lætur undan jörð vegna þess að jörð getur hamið vatn.70 

Samkvæmt annarri viðmiðunarröð myndast vatn úr málmi þegar hann breytir um form 

og verður fljótandi.71 Allir fasarnir eru í senn skapandi (e. generating) og yfirvinnandi 

(e. conquering) og mynda saman eina lífræna heild. Kínverskt samfélag er 

upprunalega landbúnaðarsamfélag sem hafði ábyggilega áhrif á sköpun rökfræðilegrar 

hugsunar um heiminn sem lífræna heild. Allir fasar náttúrunnar, þótt þeir séu ólíkir í 

formi, eru samtímis samsvarandi og síendurteknir, í hringlaga hreyfingu.72 Wuxing 

tilheyra fimm tölur, fjórar ástíðir, fjórar höfuðáttir auk miðju, fimm litir, fimm 

skepnur og fimm tónar.73 Vatn er einn þessara fasa og norðrið tilheyrir vatni ásamt 

vetri og svörtum lit.  

Þegar rætt er um kínverskt tungumál í samhengi við vatn er óhjákvæmilegt að 

nefna grunntáknið 氵 shui sem stendur fyrir三点水 (san dian shui) eða þrjá dropa af 

vatni. Talan Þrír (san 三) er notað sem tákn fyrir margbreytileika.74  Í smáritinu 

Daodejiing道德經 (frá 4. öld f.Kr.), sem er kennt við speking að nafni Laozi 老子, 

getum við lesið um merkingu tölunnar þrír75: 

   

  Ferlið fæðir hið eina. 
Hið eina fæðir tvennt. 
Tvennt fæðir þrennt. 
Þrennt fæðir tugþúsundir.76  

 

Samkvæmt þessari lýsingu, sem kemur víða í kínverskum textum, felst upphafið í því:  

 
[…] að úr óskilgreindu og ólýsanlegu ástandi fæðist hið hlutkennda sem ein og 
ósundurgreinanleg heild, 一, „yi“, einn. Innan heildarinnar skapast munur og 
andstæður sem er táknað með tölustafnum tveimur, 二 , „er“, sem skapar 
forsendu frekari fjölbreytni og þróun, sem er lýst með tölunni þremur, 三 .77 

 

                                                
70 Sama rit, s. 41. 
71 Samkvæmt Vor- og Haustannálum Lüshi Chunqiu. Sama rit, s. 341. 
72 Kenning Lüshi Chunqiu er skýrð m.a. hjá Robin R. Wang, Yinyang. The Way of Heaven and Earth in 
Chinese Thought and Culture, s. 52. 
73 A.C. Graham. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China, s. 341. 
74 Útskýringar Ragnars Baldurssonar. Laozi 42. Ferlið og dygðin. Þýð. Ragnar Baldursson, s. 126. 
75 Geir Sigurðsson. „Jafngildir heimar: Um náttúrusýn í daoisma.“ s. 118. 
76 Laozi 42. Ferlið og dygðin. Þýð. Ragnar Baldursson, s. 127. Frumtexti á fornkínversku. Laozi 42. 
Dao de jing. Chinese Text Project. Sótt 11. janúar 2018.  http://ctext.org/dao-de-jing. 
77 Laozi 42. Ferlið og dygðin. Þýð. Ragnar Baldursson, s. 126. 

道生一， 
一生二， 
二生三， 
三生萬物。 
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Úr þremur verða tugþúsundir og það sem tugþúsundir þarfnast er vatn: „Æðsta ágæti 

er eins og vatn. Ágæti vatnsins auðgar tugþúsundir átakalaust.“78 Vatn er nauðsynlegt 

til að viðhalda tugþúsundum. Tugþúsundir eða wanwu 萬物 eru allir hlutir, allar 

lífverur og öll fyrirbæri.79 Wu (物, hlutir) þýða á kínversku frekar fyrirbæri og atburðir 

en aðgreindir hlutir.80 Wu eiga sín stig eða fasa (hou 候) sem þýðir að það er 

nauðsynlegt fyrir allt að vera í samvinnu og í samsvarandi hreyfingu til að geta náð 

árangri, t.d. þó að plöntur þurfi vatn og sólskin þurfa þær einnig að vaxa og þroskast í 

samræmi við fasa sína. Wu verða að einhverju fremur en að vera eitthvað.81 Allt er 

stöðugt að verða eitthvað annað en það er og þess vegna er líka hægt að segja að það 

sé ekkert. Allt er verðandi í sífelldri umbreytingu í hringrás náttúrunnar líkt vatni, sem  

kemur fyrir á þrennskonar formi sem fljótandi, frosið og gufa. Það má reyndar ekki 

gleyma því að ummyndun vatnsins gerist í samræmi við hita og þrýsting. 

Samsvarandi mynstur fyrirbæra tengjast hugtakinu yinyang. Í ritinu Huangdi Neijing 

getum við lesið um að rót (ben 本) lífsins sé rótgróið í yinyang.82 Yinyang er net, vefur 

(gangji) tugþúsunda. Robin R. Wang útskýrir í bók sinni Yinyang á myndrænan hátt 

hvers vegna yinyang er lýst sem neti tugþúsunda með líkingu við silkivefnað: „[…] 

gang 綱 er aðalþráður sem sameinar alla aðra þræði,	 á meðan ji 紀 stendur fyrir 

möskva allra hinna þráðanna. Öll saman sýna þau hvernig tugþúsundir eru fastir í 

innbyrðis tengdu neti eða vef í litrófi yinyang.“83 Fyrirbæri eru yin (það sem er 

kvenlegt og neikvætt) eingöngu í samsvörun við yang (það sem er karlmannalegt og 

jákvætt). Í vestrænni hugsun hefur orðið „neikvæður“ niðrandi merkingu en 

samkvæmt kínverskri heimsmyndarfræði er yinyang mótsvarandi þáttur, þar er yin  

skuggaleg, dökk hlið af yang, sem einkennir það sem er ljóst. Táknið yin 陰 stendur 

fyrir forsælu, tungl, mánasilfur, hinn hógværa, þvala og speglandi þátt tilverunnar, á 

meðan yang 陽 er hinn bjarti, heiti, ákafi og skapandi þáttur tilverunnar.“ 84 Þótt yin 

og yang séu gagnstæðir þættir mynda þeir eina heild vegna þess að annað getur ekki 

                                                
78上善若水。水善利萬物 Laozi 42. Dao de jing. Chinese Text Project.  
79 Úr inngangi Ragnar Baldurssonar að Ferlinu og dygðinni. Þýð. Ragnar Baldursson, s. 25.  
80 Robin R. Wang. Yinyang. The Way of Heaven and Earth in Chinese Thought and Culture, s. 49. 
81 Sama rit, s. 49. 
82 Sama rit, s. 50. 
83 Mín eigin þýðing: e. „[…] gang綱	 is the main strand to which all other threads are,	 whereas ji紀
represents the mesh of the other threads. Together, they show that the ten thousand things are tied to an 
interrelated net or web through yinyang.“ Robin R. Wang. Yinyang. The Way of Heaven and Earth in 
Chinese Thought and Culture, s. 42. 
84 Laozi 42. Ferlið og dygðin. Þýð. Ragnar Baldursson, s. 126. 
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verið til án hins. Hvorugur þáttanna er mikilvægari en hinn. Yang þarfnast yin 

jafnmikið og yin þarfnast yang. 85  A.C. Graham heldur því fram að Kína hafi 

tilhneigingu til að líta á andstæður sem samfallandi fyrirbæri á meðan vestrið líti á 

þær sem árekstur.86 Í Daodejiing er því lýst hvernig jafnvægi alla hluta, lífvera og 

fyrirbæra, skapast með samþættingu orkuflæðisins á milli andstæðna: sólarinnar  

og skuggans, yang og yin þátta: 

 

Tugþúsundirnar taka skuggann á bakið 
og sólina í fangið 
og öðlast jafnvægi með samþættingu 
orkuflæðisins.87 

 

Sólin – yang og skuggi – yin mynda jafnvægi allra hulta, jafnvægi sem er á sífelldri 

hreyfingu. Áhugavert dæmi um andstæður sem mynda mótsvarandi heild getum við 

séð einnig í táknum sem innihalda grunntáknið 氵 eða san dian shui. Grunntákn 

þriggja dropa af vatni er notað ásamt öðrum táknum til að mynda fleiri hundruð 

tákn.88 Grunntákn þriggja dropa af vatni 氵 geta myndað ólík tákn með gagnstæðum 

merkingum en samtímis eru þessi tákn samfallandi.89 Þessi gagnstæðu tákn geta ekki 

verið til hvert án hinna vegna þess að merking tákna eða orða merking tákna eða orða 

getur ekki fundið sér stað án andstæðna sem knýja hana fram út frá samhengi. Þótt 

tákn séu gagnstæð reka þau uppruna sinn til sömu heildar. Tökum sem dæmi qing 清 

sem þýðir tær og zhuo 浊 sem þýðir gruggugur. Bæði qing og zhuo lýsa eiginleikum 

vatns, þar sem vatn getur verið einmitt tært eða gruggugt. Ef vatnið gæti ekki verið 

gruggugt myndi tákn sem stendur fyrir tært vatn vera merkingarlaust. Þótt tær og 

gruggugur lýsi ólíkum eiginleikum eru bæði táknin mynduð með grunntákni þriggja 

dropa af vatni og bæði tvö eiga við um sama fyrirbæri, sem er vatn. Bæði tákn eru líka 

birtingarmyndir frumorku veraldarinnar qi. Samkvæmt fornu alfræðiriti er ber nafnið 

Huainanzi 淮南子  er hægt að raða alheiminum upp í tvískiptar andstæður af 

                                                
85 Sama rit, s. 49. 
86 A.C. Graham. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China, s. 333.  
87 Laozi 42. Ferlið og dygðin. Þýð. Ragnar Baldursson, s. 126. Frumtexti á hefðbundni kínversku. 
Laozi 42. Chinese Text Project. Dao de jing. Sótt 11. janúar 2018. http://ctext.org/dao-de-jing. 
88 Bob Hodge og Kam Louie. The Politics of Chinese Language and Culture. The Art of Reading 
Dragons. Taylor & Francis e-Library, 2005, s. 57-61. 
89 Sama rit, s. 57-61. 

 
萬物負陰而抱陽， 
沖氣以為和。 
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birtingarmyndum frumorku veraldarinnar.90 Við getum skoðað þessi hliðstæðupör hér 

fyrir neðan í litrófi frumorku qi: 91 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vatn tilheyrir yin flokki og kallast á við eld sem er yang. Vatn getur einnig verið 

yang, t.d. í formi rigningar og daggar í samanburði við snjó eða frost.92 Vatn í ólíkum 

fösum sínum tilheyrir annaðhvort A eða B hópnum. Það sem er sérstakt þegar kemur 

að eiginleikum vatns er að það getur verið bæði tært og gruggugt. Þegar vatn er tært 

endurspeglast hlutir í því.  

 

3.2. Vatn sem spegilmynd: eiginleikar vatns 

 

Yin er speglandi þáttur tilverunnar. Slétt og kyrrt vatn, líkt og málmur, hefur þann 

sérstaka eiginleika að geta endurspeglað. Lögmálið um depilendurskin útskýrir hvers 

vegna endurspeglun í vatni er möguleg: Öll efni endurspegla ljós að ákveðnu leyti 

samkvæmt eðli sínu þó að efni með grófu og ósléttu yfirborði dreifi endurvörpuðum 

geislum í allar áttir sem gerir endurspeglaða mynd óskýra og óþekkjanlega.93 Hins 

                                                
90 A.C. Graham. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China, s. 333. 
91 Sama rit, s. 333-334. 
92 Samkvæmt viðmiðunarröð e. paradigm frá Huainanzi í þýðingu Geirs Sigurðssonar. A.C. Graham. 
Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China, s. 333. 
93 Ódreift endurvarp eða depilendurskin (e. specular reflection) er eðlisfræðilögmál um endurvarp ljóss. 
Azo Optics. „Specular Reflection.“ Sótt 27. desember 2017. 
https://www.azooptics.com/Article.aspx?ArticleID=822. Stack Exchange. „Why does water reflect 

A. 
 
Tært og fimt 
Himinn 
Yang 
Heitt 
Eldur 
Sól 
Kringlótt 
Skín 
Gefur frá sér 
Verkar á 
Dreifist 
Regn eða dögg 
Fiðrað og skinnklætt 
Flýgur eða hleypur 
Rís 
 
 

B. 
 
Moldugt og þunglamalegt 
Jörð 
Yin 
Kalt 
Vatn 
Tungl 
Ferhyrnt 
Er dimmt 
Dregur í sig 
Er breytt af 
Dregst saman 
Frost eða snjór 
Með skel eða hreistur 
Er í dvala eða felur sig 
Dvín 
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vegar þegar ljósgeislar endurspeglast frá fleti með mjög sléttu yfirborði ná þeir að 

viðhalda upprunalegri röðun sinni og geta þannig speglast í skarpri mynd. Slétt og 

kyrrt yfirborð vatns virkar á svipaðan hátt og spegill, sem var upprunalega  

gerður úr fægðum málmi.94 Málmur og vatn eru líka samfellandi ferli í kínverskri 

heimsmyndarfræði, þar sem fljótandi málmur skapar vatn.95 Til að geta endurspeglað 

hluti þarf vatn, auk þess að vera kyrrt og slétt, einnig samvinnu ljóss. Ljós tilheyrir A 

yang flokki í Huainanzi, á meðan vatn tengist svörtum lit og skuggahlið í B flokki 

sem er yin þáttur. 96 Þessi endurspeglun gerist í samræmi tveggja andstæðra en 

gagnvirkra þátta sem felst í jafnvægi milli yin og yang.  

Í einni af elstu dæmisögum daoista, sem skráð um það á fjórðu öld f.Kr. notar 

Herra Zhuang 莊子	 myndlíkingar við vatn og speglunareiginleika þess: „Þegar vatn 

er kyrrt endurspeglast veiðihár og augabrýr svo glöggt í því að handverksmeistari 

getur notað það sem fyrirmynd.“ 水靜則明燭鬚眉，平中準，大匠取法焉。9798 

Hugur vitrings hefur sömu eiginleika og slétt, kyrrt vatn, sem endurspeglar alla  

hluti, allar lífverur og öll fyrirbæri: „Kyrrð hugar-hjarta vitrings er spegill himins  

og jarðar, spegill tugþúsunda.“ 聖人之心靜乎，天地之鑑也，萬物之鏡也。99100 Til 

að skilja þessa myndlíkingu er nauðsynlegt að útskýra hvað hugur, xin心, sem er 

nefnt mind í enskri þýðingu, stendur fyrir.101 Báðum orðum á íslensku og ensku fylgir 

                                                                                                                                      
light?“ Sótt 27. desember 2017. https://physics.stackexchange.com/questions/210607/why-does-water-
reflect-light. 
94 Í dag eru speglar oftast gerðir úr gleri með silfri, eða málmkenndu stuðningslagi. Dictionary. 
„Mirror.“ Sótt 27. desember 2017. http://www.dictionary.com/browse/mirror. 
95 A.C. Graham. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China, s. 341. 
96 Sjá viðmiðunarröð qi fyrir ofan. 
97 Stanford Encyclopedia of Philosophy. „Zhuangzi.“ Sótt 5. janúar 2018. 
https://plato.stanford.edu/entries/zhuangzi. 
98 Mín þýðing: e. „When water is still, it clearly reflects whiskers and brows. It is so accurate that the 
great craftsman takes his stand from it.“ Victor Mair. Wandering on the Way. Early Taoist Tales and 
Parables of Chuang Tzu [Zhuangzi]. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1994, kafli 13, s. 119-120. 
Frumtexti á fornkínversku: Zhuangzi. Chinese Text Project. Sótt 10. janúar 2018. 
http://ctext.org/zhuangzi/tian-dao. 
99 Vitringur shengren 聖人 eða á ensku þýtt sem sage. Ren 人 þýðir „maður“ á meðan táknið sheng 聖 
er samansett af þremur táknum: er耳 sem þýðir „eyra“ og stendur fyrir því að nema skilningi; kou 口- 
„munnur“ gefur til kynna mælskuna, og wang 王 þýðir „æðsti maður“, sá sem stjórnar. Æðsti maðurinn 
er vitur, hann hefur innsýn í djúpa ferliveruleika, hann er viðbúinn. 
100 Mín þýðing: e. „The stillness of the mind of the sage is the mirror of heaven and earth, the looking 
glass of myriad things.“ Victor Mair. Wandering on the Way. Early Taoist Tales and Parables of 
Chuang Tzu [Zhuangzi], (13), s. 120. Frumtexti á fornkínversku: Zhuangzi. Chinese Text Project. 
101 Samkvæmt e. Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese stendur xin 心 fyrir hjarta, 
tilfinningu, vilja, hugsun, skilningi (gáfu), hyggju, miðju; e. „heart, sentiment, will, thought, 
intelligence, intention, centre.“ Bernhard Karlgren. Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese. 
Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1923, s. 240.  
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merking sem er ólík þeirri sem xin stendur fyrir í kínverskri hugsun. Kínverska táknið 

xin心 felur í sér bæði „hjarta“ og „hug“.102 Xin á við virkni sem væri hægt að lýsa 

með þrískiptum hætti: að hugsa, að meta og að finna á sér, þar sem öll þrjú form 

þessarar forskriftar mynda eina heild.103 Í enskum þýðingum á fornritinu Zhuangzi 莊

子 er xin lýst aðeins sem hug (e. mind).104 Að þýða xin sem hug getur verið villandi 

fyrir lesanda frá vestrænum heimi vegna tilhneigingar til að aðgreina hug frá hjarta 

(og kenndum eða tilfinningum). Tvíhyggja í sambandi sálar og líkama er rótgróin  

í túlkun og skilningi sjálfsins í vestrænni hugsun og rekur uppruna sinn til platonskrar 

hugmyndar.105 Hins vegar hefur það aldrei verið úrlausnarefni í kínverskri hugsun eins 

og Jacques Gernet bendir á: „Kínverjar héldu því aldrei fram að til væri einhliða og 

sjálfstætt hugarvit.“106 Hugur-hjarta vitrings bregst við öllu á svipaðan hátt og kyrrt, 

slétt vatn sem endurspeglar heiminn. Hvorugt þeirra geymir nokkuð. Til að öðlast 

víðari skilning á speglunareiginleikum vatns hjá Zhuangzi er mikilvægt að skoða 

einnig táknin jian 鑑 og jing 鏡 sem kínverskufræðingurinn Victor H. Mair hefur þýtt 

á ensku sem mirror (jian) og looking glass (jing). Bæði orðin vísa til spegils á 

íslensku en í Kína til forna voru bæði táknin notuð fyrir spegil.107 Samtímis hafa þau 

verið notuð í sagnarformi með tvenns konar merkingu: að endurspegla og hins vegar 

að lýsa, að leiða í ljós. Jian stóð fyrir skál eða fat fyllt vatni sem endurkastar ljósi á 

meðan jing vísaði til hluta úr málmi með endurspeglunareiginleika. Til að skilja betur 

upplýsandi (e. illuminating) eiginleika jing er gott að leita til kínverskrar 

heimsmyndarfræði. Í ritinu Huainanzi mynda speglar par sem byggjast á fyrirmynd 

yin og yang: fangzhu er ferkantaður og stendur fyrir yin þáttinn en yangsui er 

kringlóttur og tilheyrir yang þættinum. „Þegar yangsui sér sólina verður til bruni og 

                                                
102 Geir Sigurðsson. „Á meðan hinna tíu þúsunda hluta. Tang Junyi og sérkenni kínverskrar 
heimsfræði.“ s. 61.  
103 David L. Hall og Roger T. Ames. Thinking from the Han. Self, Truth, and Transcendence in Chinese 
and Western Culture. Albany: State University of New York Press, 1998, s. 29-30.  
104 Hjá klassískum konfúsíanistum og daoistum. 
105 Platon ræðir um tvíhyggju sálar og líkama: „ […] að gera ráð því að hér sé um tvennt ólíkt að ræða: 
eitt sem sálin hugsar með og við köllum  skynsemi, og annað sem hún elskar hungrar og þyrstir með og 
sem lætur hana ókyrrast af hvers konar löngun.“ Platon. Ríkið. Fyrra bindi. Þýð. Eyjólfur Kjalar 
Emilsson. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1991, §439, s. 341.  
106 Mín þýðing: e. „The Chinese had never believed in the existence of a sovereign and independent 
faculty of the reason.“ David L. Hall og Roger T. Ames. Thinking from the Han. Self, Truth, and 
Transcendence in Chinese and Western Culture, s. 29. 
107 Julius N. Tsai. „Material Culture“. The Wiley-Blackwell Companion to Chinese Religions. Ritstj. 
Randall L. Nadeau. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012: 335-347, s. 338.  
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eldur og þegar fangzhu sér tunglið myndast raki og vatn.“108 Speglar eru skapandi 

alheimsfyrirbrigði með mótsvarandi yin og yang hlið. Fangzhu, sem er yin 

birtingarmynd spegils, skapar vatn. Vatn í sjálfu sér, í sínum ólíkum fösum (t.d. 

rigning eða ís), myndar líka mótsvarandi pör. Í Huainanzi finnum við einnig 

speglunarmyndlíkingar fyrir hug-hjarta vitringsins: 

 

Vitringur er þannig líkur spegli –  
Hann hvorki fylgir neinu til dyra né fer hann til að taka á móti því, 

hann bregst við öllu án þess að geyma nokkuð.109 

 

Spegill og vatn hvorki ákveða né ætla sér fyrirfram hvernig eða hvort þau endurspegli 

myndir einfaldlega vegna þess að þau hafa ekki huga.110 Þau hafa þannig ekki neitt í 

huga. Þau endurspegla mismunandi form sem birtast fyrir framan þau án þess að festa 

sig við myndir formanna. Myndirnar leysast upp um leið og formin fjarlægjast 

yfirborð spegilflatar. Í ljóðrænum zen-búddískum málshætti er þessum eiginleika lýst 

með líkingu við vatn:111   

 

Gæsir endurspegla sig ekki meðvitað í vatni, 
vatn hefur ekki áform um að taka við mynd þeirra.112 

 

Á slíkan hátt virkar hugur-hjarta vitrings sem endurspeglar allt sem birtist fyrir 

framan hann án þess að geyma nokkuð. En aðeins slétt, kyrrt vatn getur endurspeglað 

og því þarf hugur-hjarta að vera með slíkum hætti til að geta hagað sér á sama hátt og 

spegilflötur.  

„[…] vatn tjáir sig á afar margvíslegan hátt“ skrifaði japanski höfundurinn 

Masaru Emoto sem stóð að áhugaverðri tilraun um vatn. 113 Tilraun hans leiddi í  

                                                
108 Mín þýðing: e. „When the yangsui sees the sun, there is burning and fire is produces. When the 
fangzhu sees the moon, there is dampness and water is produced.“ Sama rit, s. 338. 
109 Mín þýðing: e. „Therefore, the sage is like the mirror - He neither sees things off nor goes out to 
meet them, He responds to everything without storing anything up.“ David L. Hall og Roger T. Ames. 
Thinking from the Han. Self, Truth, and Transcendence in Chinese and Western Culture, s. 50. 
110 Sama rit, s. 50.  
111 Chan (zen) búddismi myndaðist undir áhrifum daoisma og margt frá búddisma hefur verið samþætt 
við daoisma. Einn helsti munur þeirra er sá að í búddisma ríkir meiri tvíhyggja og trúað er á yfirburði 
hugans yfir líkamanum, á meðan líkaminn og hugurinn eru jafnmikilvægir í daoisma og þeir mynda 
lífræna heild. Louis Komjathy. The Daoist Tradition. An introduction. London: Bloomsbury, 2013, s. 
137-138. 
112 Mín þýðing: e. „The wild geese do not intend to cast their reflection, The water has no mind to 
receive their image.“ Nancy Wilson Ross. The World of Zen. (New York: Random House, 1960), s. 
258.  
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ljós að neikvæð og jákvæð orð höfðu gagnstæð áhrif á myndun vatnskristalla. Þegar 

leikin var sígild tónlist fyrir vatnið eða jákvæð orð voru vafin utan um flösku sem 

innihélt vatn mynduðust kristallar sem voru samræmdir og fallegir, á meðan neikvæð 

orð og þungarokkstónlist mynduðu annað hvort óreglulega eða „ófullkomna“ 

kristalla.114 Einnig var talað við vatn á mismunandi tungumálum en vatn hagaði sér  

á sama hátt og þegar orðin voru skráð; töluð eða skrifuð orð höfðu sams konar áhrif á 

myndun kristalla.115 Vatn sem var látið eiga sig og heyrði hvorki neikvæð né jákvæð 

orð myndaði ógreinilegustu kristallana.116 Vatn sem var tekið beint úr náttúrunni 

myndaði fullkomna kristalla, á meðan klórblandað vatn eða vatn sem var nálægt 

rafsegulbylgjum sýndi neikvæð áhrif við myndun kristalla.117 Vatnið var látið í 20°C 

frost, en kristallar voru sýnilegir í aðeins tuttugu eða þrjátíu sekúndur þegar hitastigið 

var hækkað í 5°C frost og ísinn byrjaði að bráðna.118 Emoto ályktaði að vatn gegndi 

hlutverk boðbera sem færir mannkyninu skilaboð um mikilvægi náttúru og áhrifavald 

orða. Það sem vakti athygli mína að þessari tilraun var einna helst sá eiginleiki vatns 

að geta endurspeglað umhverfið á frumspekilegan hátt. Kristallarnir í öllum tilvikum 

tilraunarinnar endurspegluðu annað hvort bakraddir sem sígild tónlist byggist á eða 

bylgjuhreyfingu sem fylgir orðum: neikvæðum orðum fylgdi neikvæð bylgjuhreyfing. 

Hins vegar var ekki hægt að greina kristalla í vatninu sem hafði verið látið eiga sig. 

Vatnið í fljótandi formi geymdi heldur ekkert, hvorki neikvæð né jákvæð skilaboð, 

aðeins kristallarnir gátu gert það, líkt jöklum sem geyma sögu Jarðarinnar. Vatnið 

endurspeglar allt án þess að sækja eftir því, á slíkan hátt virkar hugur-hjarta vitrings 

sem endurspeglar allt en geymir ekkert.119  

                                                                                                                                      
113 Masaru Emoto. Vatnið og hin duldu skilaboð þess. Þýð. Bryndís Víglundsdóttir. Reykjavík: Salka, 
2007, s. 9. Þess ber að geta að þótt tilraun Emotos sé athyglisverð, ekki síst í samhengi þessarar 
umfjöllunar, hefur hann verið gagnrýndur fyrir að hafa ekki gert þessa tilraun á nægilega opinskáan 
hátt; gögnin hafa eingöngu birst í bók hans og upplýsingarnar þykja ekki nægilega skýrar. Sjá Cortecs. 
„Chimie & New Age – expérimentation de l’eau cristal de Masaru Emoto.“ Sótt 27. janúar 2018. 
https://cortecs.org/a-la-une/chimie-et-new-age-experimentation-de-l-eau-cristal-de-masaru-emoto. 
114 Masaru Emoto. Vatnið og hin duldu skilaboð þess, s. 72. 
115 Sama rit, s. 70. 
116 Sama rit, s. 42. 
117 Sama rit, s. 48 
118 Sama rit, s. 21-22. 
119 Victor Mair. Wandering on the Way. Early Taoist Tales and Parables of Chuang Tzu [Zhuangzi], 
kafli 7, s. 71.  
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4. Endurspeglun í dulspeki: milli drauma og véfréttar 

4.1. Tákn vatns í Yi Jing 

 

Fjölmargir eiginleikar vatns gera það að mikilvægu tákni í fornkínverskum ritum og 

samkvæmt kenningum C.G. Jung er það mikilvægt í draumaráðningum líka. Jung sótti 

einnig til kínverskrar menningar til að mynda kenningar varðandi djúpsálfræði og 

sameiginlega dulvitund. Hann hafði mikinn áhuga á kínverskri dulspeki, véfréttinni Yi 

Jing. 

 

Yin verður alltaf að yang, yang verður alltaf að yin.120 

 

Í kínversku samfélagi er algengt að sjá karla og konur sitjandi við lítið borð  

að bjóða upp á spásögn fyrir eitthvert fé. 121  Spásagnir þeirra má rekja til 

Breytingaritningarinnar, Yi Jing易經 eða eins og bókin er oftast nefnd á ensku „The 

Book of Changes.“122 Yi易 þýddi þrennt: breytingu, einfald- og stöðugleika.123 Tákn 

yi er samansett af táknunum fyrir sól, ri日, að ofan og tungl, yue月,  að neðan.124 

Sólin stendur fyrir yang og tunglið fyrir yin og samsetning þessara tveggja þátta 

bendir okkur á sífelldan og endurtekinn breytileika sem við finnum í náttúrunni. Í 

Shuowen Jiezi, er merking yi tengd við eðlu, gekkó-eðlu og drekaflugu.125 Þessi þrjú 

dýr er öll hægt að flokka saman vegna þess að þau hafa sameiginlegan eiginleika: 

breytinguna. 

                                                
120 Mín þýðing: e. „Yin is always becoming yang. Yang is always becoming yin.“ David L. Hall og 
Roger T. Ames. Thinking from the Han. Self, Truth, and Transcendence in Chinese and Western 
Culture, s. 27. 
121 Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1965, s. xlvii. 
122 Jón Egill Eyþórsson. „Tákn og merkingar í Breytingaritningunni - Yi Jing.“ Hugur 20. (2008): 45-
63, s. 45. 
123 Robin R. Wang. Yinyang. The Way of Heaven and Earth in Chinese Thought and Culture, s. 63. 
124 Tákn yi昜 þýddi upprunalega „bjartur“ (e. bright). Neðra táknið wu 勿 stendur fyrir sólargeislana 
sem koma niður frá sólinni ri 日. Sumir kínverskir sérfræðingar halda því þó fram að wu 勿 gefi til 
kynna form tunglsins. Sól og tungl þýðir „bjartur“ vegna þess að þau voru uppruni ljóss í fortíð. 
Shaolan: Chineasy Everyday. The World of Chinese Characters. London: Thames & Hudson, 2016, s. 
57. 
125 Robin R. Wang. Yinyang. The Way of Heaven and Earth in Chinese Thought and Culture, s. 63. 
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Breytingarritningin er ein af helgustu ritningum konfúsískra fræða og hún á rætur 

að rekja til að minnsta kosti 11. eða 12. aldar f.Kr.126 Táknrænn heimur Yi Jing er 

byggður í samræmi við yinyang og hugmyndina um hina fimm fasa í kínverskri 

heimsfræði.127 Tákn vatns gegnir mikilvægu hlutverki í Breytingarritningunni en til að 

átta sig á mikilvægi þess er nauðsynlegt að öðlast fyrst skilning á táknmyndakerfinu 

sem Yi Jing grundvallast á. Í upphafi var Breytingaritningin safn línulaga tákna sem 

notuð voru sem véfrétt.128 Heil óbrotin lína (⚊) stóð fyrir „Já“ og sú sem var brotin 

(⚋) merkti „Nei“. Þessi einföldu svör þróuðust með tímanum sem tveggja lína par, 

síðan var einni línu í viðbót bætt við. Átta þrígröf mynduðust sem mögulegar 

samsetningar:129  

 
 

íslenska 
 

enska 
 

kínverska 
 

línutákn 
 

náttúrutákn 

 
hið skapandi 

 
The Creative 

乾 
qian ☰ 

himinn 
天 

 

 
hið glaðværa 

 
The Joyous 

兌 
dui ☱ 

stöðuvatn 
澤 

 

 
hið viðloðandi 

 
The Clinging 

離 
li ☲ 

eldur, sól 
火日 

 

 
hið örvandi 

 
The Arousing 

震 
zhen ☳ 

þruma 
雷 

 

 
hið milda 

 
The Gentle 

巽 
xun ☴ 

vindur, tré 
風木 

 

 
hyldýpið 

 
The Abysmal 

坎 
kan ☵ 

vatn, tungl 
水月 

 

 
kyrrð 

 
Keeping Still 

艮 
gen ☶ 

fjall 
山 

 

 
hið móttækilega 

 
The Receptive 

坤 
kun ☷ 

jörð 
地 

 
 

                                                
126 Jón Egill Eyþórsson. „Tákn og merkingar í Breytingaritningunni - Yi Jing.“ s. 45. 
127 Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes, s. xlviii. 
128 Sama rit, s. xlix. 
129 Meðfylgjandi tafla með íslenskri þýðingu eftir Jón Egil Eyþórsson. Jón Egill Eyþórsson. „Tákn og 
merkingar í Breytingaritningunni - Yi Jing.“ s. 49. 
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Í Vængjunum tíu, Shi Yi 十翼 sem er seinni tíma viðbót við Breytingarritninguna 

finnum við útskýringar á bakgrunni og táknrænni merkingu þrígrafanna.130 Átta 

þrígröf eru tákn um sífelldan breytileika vegna þess að þau standa fyrir samsvarandi 

fyrirbæri og eðli hluta sem eru í síendurteknu hringrásarferli náttúrunnar. 131  Til að ná 

enn meiri fjölbreytileika véfréttarinnar voru tvö þrígröf sett saman og þannig 

mynduðust 64 sexgröf. Ritningarhluti verksins samanstendur af 64 sexgröfum, sem 

endurspegla allar mögulegar stellingar yin og yang þátta.132133 Hvert sexgraf er byggt 

upp af sex línum sem ýmist eru heilar eða brotnar.134 Heil lína yangyao陽爻 tilheyrir 

yang þætti, er létt í eðli sínu og stendur fyrir oddatölur en yinyao 陰爻 tilheyrir því yin 

þætti, er þung í eðli sínu og stendur fyrir sléttar tölur. Til að leita ráða véfréttarinnar er 

kastað þremur myntum og einni hlið peninganna er gefið gildið 2 og hinni 3, og 

þannig er fengin tala milli 6 og 9. Þetta er endurtekið sex sinnum til að mynda 

sexgraf.135 Línurnar yao 爻 hafa þann eiginleika að umbreytast en aðeins gamlar línur 

eru breytilegar vegna þess að ungar línur eiga „[…] ennþá langt í land.“136  Gamalt yin 

老陰 er þegar heildargildi myntanna þriggja er 6 (myntirnar lenda allar á hlið með 

gildinu 2) og gamalt yang 老陽 þegar heildargildið er 9 (myntirnar lenda allar á hlið 

með gildinu 3). Yang-línurnar eru einnig kallaðar níur og yin-línurnar sexur.137 Þegar 

kemur fram gamalt yin eða gamalt yang, þótt það gerist aðeins í einni línu, breytist 

þessi lína og í framhaldi þess myndast nýtt sexgraf. Spáin með tveimur sexgröfum, 

líkt og ferli fyrirbæra náttúrunnar, endurspeglar stöðuga breytingu og ummyndun alls. 

 

Meistarinn stóð á árbakka og sagði:  
‘Svona líður það áfram sleitulaust dag og nótt.’138 

 

Sexgraf sem óneitanlega tengist viðfangsefninu, vatni, er sexgraf númer 29 kan 

坎, sem er byggt úr tveimur alveg eins þrígröfum sem einnig heita kan eða hyldýpið í 

                                                
130 Sama rit, s. 48. 
131 Sama rit, s. 50. 
132 Sama rit, s. 48. 
133 Robin R. Wang. Yinyang. The Way of Heaven and Earth in Chinese Thought and Culture, s. 65 
134 Jón Egill Eyþórsson. „Tákn og merkingar í Breytingaritningunni - Yi Jing.“ s. 48. 
135 Sama rit, s. 52. 
136 Sama rit, s. 52. 
137 Þessar nafngiftir eru „[…] byggðar á ákveðinni hugmyndafræðilegri talnaspeki.“ Yin stendur fyrir 
sléttar tölur og 2 er fyrsta náttúrulega slétta talan, á meðan yang stendur fyrir oddatölur og 3 er fyrsta 
náttúrulega oddatalan. Sama rit, s. 51. 
138 Speki Konfúsíusar, þýð. Ragnar Baldursson (Reykjavík: Pjaxi, 2006), 9.17, s. 139. 
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íslenskri þýðingu. Í ritinu Vængjunum tíu sem nefnist Shuogua 說卦傳, má finna 

upplýsingar um hvert og eitt þrígraf. Þar getum við lesið að hyldýpið standi fyrir vatni 

og tengist norðri, upprunalegum stað vatnsins.139140 Allar verur tilheyra þrígrafi strits 

(e. toil).141 Hyldýpið er þrígraf sem felur í sér þreytu eftir þunga, erfiða vinnu eins og 

hún getur verið í kulda norðursins.142 Allar verur eru úr norðri, eiga uppruna sinn í 

vatni og þær snúa aftur þangað eftir erfiða vinnu, heim til sín. Kan stendur þannig 

fyrir þessa þreytu heils árs og táknar hápunkt vetrar: vetrarsólstöður. Vatn leitar 

sleitulaust niður á við og það býr neðst af öllu. Ár flæða með straumi niður brekkur til 

sjávar, rigning sígur ofan í jörðina. Kan táknar vatn en samtímis skurði, fyrirsát, 

eitthvað sem beygist og réttir sig af, það er bogi og hjól.143 Vatn hefur þann eiginleika 

að snúast eins og við getum séð í daglegu lífi þegar við tæmum vask fylltan vatni og 

iðan snýst í hringlaga hreyfingu. Vatn snýst til beggja átta, til hægri og til vinstri, það 

fer eftir því hvort við séum stödd á suður- eða norðurhveli. Kan í sambandi við menn 

þýðir þunglyndi, depurð (e. melancholy) og lýsir þeim sem eru með veikt hjarta og 

eyrnaverk.144 Richard Wilhelm útskýrir að heil, sterk lína umkringd tveimur veikum, 

brotnum línum gefi til kynna þjáningu hjartans, depurð. Kan þýðir einnig strit og eyra. 

Sársauki eyrans kemur þannig frá þreytu út frá þungri hlustun. Sá táknræni litur sem 

tengist hyldýpinu er rauður vegna þess að blóð er vökvi líkamans og rautt á litinn.145 

Vatn er móttækilegt og mjúkt, það tekur við efnum og leysir þau upp, það smýgur alls 

staðar inn. Mjúkt og veiklulegt vatn sigrast samt á hörðu, t.d. þegar öldurnar veðra 

sjávarhamra og kletta.  

 

  Í heiminum er ekkert jafn mjúkt og veikburða og vatn.   
Ekkert er samt sigurstranglegra gegn hörku og styrk, 
enda fær því ekkert haggað. 
Hið veikburða sigrar hið sterka; 
mýktin sigrar hörkuna.146 

 

                                                
139 Jón Egill Eyþórsson. „Tákn og merkingar í Breytingaritningunni - Yi Jing.“ s. 50.  
140 Samkvæmt Röð seinni himins, innri-heimsskipun (e. Sequence of Later Heaven, Inner-World 
Arrangement). Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes, 
s. 269. 
141 Sama rit, s. 270. 
142 IChing123. „Unveiling the mystery of the I Ching [Yi Jing]. To understand the trigram.“ Sótt 14. 
janúar 2018. http://www.iching123.com/trigram_a_text.htm. 
143 Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes, s. 277. 
144 Sama rit, s. 277.  
145 Hann er aðeins bjartari en rauður sem tilheyrir þrígrafinu Qian. Sama rit, s. 278.  
146 Laozi 78. Ferlið og dygðin. Þýð. Ragnar Baldursson, s. 203.  
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Í sexgrafi númer 29, kan, stendur hyldýpi ofan á hyldýpi og þannig myndast 

háskalegt gljúfur. Yin þáttur vatns sækir niður með tvöföldum krafti (tvö kan í einu), 

vatnið flæðir samfleytt og myndar hættulega strauma vegna þess að það er enginn 

mótsvarandi yang þáttur, sem í eðli sínu sækir upp. Yinyang jafnvæginu er raskað og 

það skapar mögulega hættu ef ekki er farið rétt að. Sexgrafið kan lýsir þessari áhættu 

og það gefur á sama tíma ráð um viðeigandi hegðun: vitringur verður að nota sinn 

innri styrk.147 Hann á hvorki að gefa sig straumnum á vald né berjast á móti honum. 

Hann þarf að hreyfast með honum, stilla sig saman við hann, vegna þess að með 

hreyfingunni kemur sigurinn.148 Áhættan mun ekki leiða til slyss ef innri styrk eða 

þekkingu er beitt í reynd. Þessi hugsun er sett í samband við fyrstu setninguna í Speki 

Konfúsíusar „[…] að ekkert veitir jafn mikla ánægju og það að tileinka sér lærdóm og 

síðan að beita þessum lærdómi í raunverulegum ástæðum.“149 Hugur-hjarta manns 

þarf að vera eins og spegill í öllum ástæðum, ómeðvitað um sjálft sig án þess að gera 

greinarmun á áhættu og ávinningi. Þannig getur maðurinn hagað sér og veitt rétt 

viðbragð og ekkert mun stöðva hann.150 En þegar ekki er brugðist við með réttum 

hætti þjáist hugur-hjarta mannsins:151  

 

Hvað varðar menn, 
depurð, 

hugur-hjarta þjáð. 
Eyrnaverkur. 

Blóð. 
    Rautt.152 

 

Til að geta dregið ályktanir af spádómi véfréttarinnar er nauðsynlegt að sá eða sú sem 

leitaði ráða setji tákn og skilaboð í samband við spurningu sína og sjálfa sig.153 Það 

þarf að hugleiða og túlka svarið til að sjá lausnir í nýju ljósi. Breytingaritningin 
                                                
147 Vitringur (e. the True Gentelman). John Minford (þýð.): I Ching [Yi Jing]. The Book of Change. 
New York: Penguin Books, 2015, s. 234. 
148 Sama rit, s. 234.  
149 Tilvitnun fengin hjá Geir Sigurðssyni. „Siðfræði og samfélag.“ Ritstj. Salvör Nordal og Vilhjálmur 
Árnason. Reykjavík: Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan, 2011, 71-90, s. 81. Orð „að tileinka sér 
lærdóm“ eða nota í reynd (e. put into practice): tákn習 xi sýnir hraða og tíða hreyfingu vængja 
fljúgandi fugls (samkvæmt Legge) eða vængja upp á björtum himni. Þessi lýsing gefur til kynna það 
sem hefur verið lært með sjálfrækt. John Minford (þýð.): I Ching [Yi Jing]. The Book of Change, s. 
236.  
150 Sama rit, s. 237.  
151 Sama rit, s. 234.  
152 Mín þýðing: e. „Of men, The melancholic, An ailing Heart-and-Mind. Earache. Blood. Red.“ 29. 
Kan. Sama rit, s. 235.  
153 Sama rit, s. xliv. 
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dregur fram það sem orðið hefur til í huga-hjarta manns, hún endurspeglar það með 

spegil eða sléttu, kyrru vatni sem fyrirmynd. Hins vegar væri hægt að komast að 

almennri lokaniðurstöðu um sexgrafið kan: Vatn sem flæðir í gljúfri eða hyldýpi 

skapar háska. Það þarf að horfast í augu við þessa hættu, það er forsenda sigursins. Sá 

sem mætt hefur háska verður sterkari og betur undirbúinn til að takast á við 

áskoranir.154 Það tekur á að horfast í augu við sjálfan sig, það er krefjandi að gera sig 

berskjaldaðan og afhjúpa sína eigin veikleika. En þegar við mætum skugga okkar 

sjálfs og viðurkennum hann byrjum við að horfa á okkur sjálf sem yinyang fyrirbrigði, 

þar sem enginn þáttur eða partur okkar reynir að sigrast á hinum. Við gefum 

hvorugum þeirra forgang og þannig myndast jafnvægi. Þetta jafnvægi er reyndar  

í sífelldri hreyfingu, líkt í vatninu og öðrum fyrirbærum náttúrunnar. 

 

4.2. Jafnvægi á hreyfingu 

 

Carl Gustav Jung var jafnan afar hrifinn af kínverskum spekingum og sagði að þeir 

væru eins og táknrænir sálfræðingar sem allir gætu leitað til og lært margt af.155 Jung 

hafði einnig áhuga á Breytingaritningunni og skrifaði áhugaverðan inngang að fyrstu 

ensku þýðingunni eftir Wilhelm/Baynes, þar sem hann spurði Breytingaritninguna um 

hennar eigið gildi til að kynna hana vestrænum heimi.156 Í lokaniðurstöðunni skrifaði 

Jung að Yi Jing bjóði hvorki upp á staðreyndir né kraft en fyrir þá sem vildu öðlast 

sjálfþekkingu og visku væri hún rétta bókin. Jung var undir áhrifum daoískrar 

hugsunar og honum fannst að virkni sameiginlegrar dulvitundar væri nær 

fornkínverskum heimi en okkar vestræna hugarfari.157 Jung benti einmitt á tvenns 

konar áhrif og afleiðingar í þróun hugsýki hjá sjúklingum hins vestræna 

menningarheims: annars vegar of mikil áhersla á sjálfið (e. ego) og hins vegar 

óleystur siðferðilegur árekstur milli ills og góðs. Að auki þróaði hinn hugsjúki viðhorf 

til guðs sem fullkominnar og yfirmannlegrar veru.158 Í draumum, samkvæmt Jung, 

mynda siðferðilegar andstæður mótsvarandi heild, sem er eðlilegt fyrirbæri  

                                                
154 Sama rit, s. xliii. 
155 Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The Secret of the Golden Flower. A Chinese book of 
Life. London: Routledge & Kegan Paul, 1962, s. 129. 
156 Svörin sem Jung fékk voru tvö sexgröf: 50 Ding og 29 Kan. Jung skrifar túlkuna sína í inngangi að  
Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes, s. xxvi. 
157 C.G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, §76, s. 36.  
158 Sama rit, §76, s. 36. 
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(e. a natural truth). Jung leit á Yi Jing, sem er byggt á sömu fyrirmyndum og kínversk 

heimsmyndarfræði, sem aðra leið, fyrir utan draumráðningar, til að fást við 

dulvitundina, þar sem Yi Jing sýnir jafnvægi í takti milli hins neikvæða og jákvæða, 

missis og gróða, myrkurs og ljóss.159 Í Breytingaritningunni erum við að skoða þrígröf 

og sexgröf, að reyna að grípa merkingu út frá forminu, og hugleiða svo textann sem 

fylgir hverri línu og heilu sexgrafi, á meðan draumaráðandi skoðar erkitýpur, almenn 

tákn sem dvelja í sameiginlegri dulvitund og allir hafa aðgang að í draumum sínum.  

Vatn er algengasta táknið fyrir dulvitund og Jung endurtekur þetta og ítrekar 

margoft í verkum sínum.160 Stundum birtist vatn í draumum sem bakgrunnur og 

endurspeglar hugarástand einstaklingsins, verður til dæmis að órólegum öldum, 

straumi eða kyrru stöðuvatni. Vatn hefur þann magnaða eiginleika að geta breytt um 

fasa og myndað gagnstæð fyrirbæri. Vatn getur einnig endurspeglað, hvort sem um er 

að ræða ljós frá vísindalegu sjónarhorni eða tilfinningar í draumum. Vatn 

endurspeglar ástand hugar-hjarta manns. Vatn er líka ein erkitýpa dulvitundarinnar  

og þau sem eru ekki hrædd og ákveða að fara í vatnið sem birtist í draumum eru 

jafnframt tilbúin til að horfast í augu við skuggahliðina á sjálfum sér. Meðal þess  

sem er erfiðast, að mati Jungs, er að horfast í augu við anima/animus hvers 

einstaklings. Í dulvitund sérhvers karlmanns er falinn kvenpersónuleiki og í dulvitund 

kvenna jafnframt karlkyns persónuleiki.161 Jung dregur þessar ályktanir með því að 

skoða hliðstæða mynd af karl- og kvenkyni í erfðafræði. Kyn einstaklings myndast  

í samræmi við meirihluta erfðavísa, annaðhvort karl- eða kvenkyns, en á sama  

tíma bera allir einstaklingar í sér erfðavísa beggja kynja. Menn hafa í sér 

kvenkynshlið og konur karlkynshlið, dulrænar persónur sem Jung kallaði „anima“ og  

„animus“: „Anima/animus“ er heiti yfir erkitýpu sem lýsir kynbundum eiginleikum.162  

Í sálfræðilegum skilning táknar „anima“ kvenkynshlið sem karlmenn hafa innra með 

sér en „animus“ er tákn fyrir karllegar hvatir kvenna.163  

Í vestrænum heimi hefur, í gegnum tíðina, verið dregin skýr lína milli kvenkyns 

og karlkyns. Vesturlandabúar eru gjarnir á að aðgreina algjörlega báða þætti þannig 

að við sjáum ekki lengur lög náttúrunnar, sem mæla svo fyrir að „maðurinn og 

                                                
159 C.G. Jung, C.G.: The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, §82, s. 
38. 
160 Sama rit, §40, s. 18. 
161 Sama rit, §512, s. 284.  
162 Sama rit, §512, s. 284.  
163 Sama rit, §512, s. 284. 
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mannshugurinn [...] eru líka samsettir úr bæði yin og yang og ber ekki að skilja sem 

svo að karlar séu hreint yang og konur hreint yin.“164 Það er ákveðin hætta í því að 

fara á kaf í draumavatnið, lík þeirri hættu sem sexgraf kan segir einnig frá. Að fara  

að synda í hyldýpinu getur verið erfitt en það getur verið líka lærdómsríkt og það 

getur undirbúið okkur fyrir fleiri þrautir lífsins. Rétt túlkun á tvenndinni 

„anima/animus“ getur hjálpað okkur að viðurkenna það sem við óttumst mest um 

sjálfa okkur. Um leið birtist jafnframt túlkun draumanna, í þessu tilfelli um 

„anima/animus“, og þar eru þessar dulrænu persónur mættar í meðvitund og hægt er 

að vinna með þær eða einfaldlega viðurkenna þær.  

Jung horfir á dulvitund og meðvitund sem yin og yang fyrirbæri sem snúa til 

beggja átta, hreyfing til vinstri leiðir í dulvitundarheim, hreyfing til hægri tilheyrir 

meðvitund.165 Dulvitund er yin þáttur og vatn er algengasta tákn hennar. Draumarnir 

eru spegill dulvitundarinnar og þeir bjóða þeim einstaklingum ráð sem vilja öðlast 

sjálfsþekkingu. Það getur verið flókið að túlka drauma án þess að hafa þekkingu á 

djúpsálfræði og táknrænum heimi hennar. Jung bað oft sjúklinga sína að gefa 

draumum form með því að mála þá. Hann skrifaði sjálfur niður eigin drauma. Fyrir 

Jung var dulvitund jafn mikilvæg og meðvitund og hann leit á þær sem mótsvarandi 

þætti. Jung talaði einnig um þróun hugsýki í vestrænum heimi sem afleiðingu af 

ójafnvægi milli þessa þátta, þar sem dulvitund væri oft hunsuð.  

Draumar eru spegill tilfinninga okkar, meðvitaðra og dulrænna samtímis.  

Í vestrænum heimi höfum við tilhneigingu til aðskilja tilfinningar bæði frá hug og 

líkama. Í meðferð við hugsýki, þar á meðal þunglyndi, einbeita vestrænir sálfræðingar 

sér aðallega að sálarlífi einstaklingsins og tilfinningum hans. Í kínverskum heimi 

sáum við að hugur og hjarta eru eitt og sama fyrirbrigðið, eða xin心. Athyglisvert  

er að skoða heitið xinlixue 心理學  sem er notað í kínverskri læknisfræði yfir  

vestræna heitið „sálfræði“. Xinlixue þýðir rannsókn á mynstrum hugar-hjarta.166 Að 

vera heilbrigður er að vera heli 合理, að vera í samræmi við li 理 sem þýðir að  

virkni hugar-hjarta samþættist fullkomlega í líkamlegu og sálfræðilegu samhengi.167  

                                                
164 Jón Egill Eyþórsson. „Tákn og merkingar í Breytingaritningunni - Yi Jing.“ s. 48. 
165 Jung ber saman hreyfingu dulvitundar og meðvitundar með sambærilegum hreyfingum í daoískri 
heimspeki, þar sem hreyfing til hægri er líffallandi, á meðan hreyfing til vinstri er lífrísandi. C.G. Jung. 
The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, neðanmálsgrein 92, s. 320. 
166 David L. Hall og Roger T. Ames. Thinking from the Han. Self, Truth, and Transcendence in Chinese 
and Western Culture, s. 29-30. 
167 Sama rit, s. 30. 
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Við sjáum að li er þýtt sem „mynstur“ í orðinu „sálfræði“. Við gætum tekið annað 

hliðstætt orð með li  eins og dilixue 地理學 sem væri hægt að þýða sem rannsókn á 

mynstrum jarðar – jarðfræði. 168  Maðurinn er hliðstæða náttúrunnar. Kínversk 

læknisfræði hefur að leiðarljósi sömu lög náttúrunnar og við finnum í kínverskri 

heimspeki: wu xing (fimm fasar) og yinyang hugtökin. 169  Markmið kínverskra 

lækninga er að koma jafnvægi á heild sem útilokar þar með ofureinbeitingu á 

afmarkaða hluta.170 Mikilvægt er að koma í veg fyrir sjúkdóma með því að læra að 

styrkja flæði qi, sem ásamt blóði ber ábyrgð á virkni líkama og hug-hjarta  

manns.171 Flæði vatns í ám og stöðuvötnum er notað sem hliðstæða hringrásar qi og 

blóðs. Sjúkdómum er líkt við flóð sem myndast vegna leðjustíflu í ánum.172 Innan 

kínverskrar læknisfræði er sagt að tilfinningalegt óhóf, ásamt ósæmilegu mataræði, 

líkamlegri þreytu og óhófi í kynferðislegum athöfnum, tilheyri öðrum flokki 

sjúkdóma sem myndast vegna innri (e. internal) afleiðinga.173 Hér sést að óhóf 

tilfinninganna er ekki ólíkamlegt fyrirbæri og það er til dæmis hliðstætt óhollu 

mataræði. Bæði tvö tilheyra þau sama flokki sem gefur til kynna að þau geta haft áhrif 

hvort á annað. Á meðan maðurinn er, í kínverskri læknisfræði, hluti náttúrunnar og 

tilfinningar hans mynda lífræna heild við huga og líkama, er í hinum vestræna heimi 

hugur-hjarta aðskilin frá líkamanum að verulegu leyti.  

Í rannsóknum sínum á dulvitund vildi Jung byggja brú milli austurs og vesturs, 

sameina yin og yang þætti menninganna og reynslunnar. Það sem Jung sótti austur til 

vitringanna var skilningur þeirra á virkni mannsins, sem endurspeglast í virkni 

náttúrunnar. Jung taldi myndlíkingar fyrir fyrirbæri náttúrunnar í kínverskri 

heimsfræði vera fyrstu sálfræðilegu útskýringar mannsins á sjálfum sér. Hugtakið 

yinyang notaði Jung í greiningu erkitýpa sem eru byggðar á fyrirmynd heimsins  

úr þáttum með mótsvarandi, ríkjandi eiginleikum. Þrátt fyrir að hafa verið lítið 

rannsakað sem erkitýpa í draumum gegnir vatn þar sértöku hlutverki. Vatn er 

bakgrunnur alls og uppruni alls, í vatninu byrjar draumaferðalag í leit að 

                                                
168 Sama rit, s. 29-30. 
169 Liao Yuqun. Traditional Chinese Medicine. Understanding Its Principle and Practices. Þýð. Li 
Zhaohuo. Beijing: China International Press, 2006, s. 22 
170 Geir Sigurðsson. „Ethics and Ego: East-West Perception of Morality.“ Nordicum-Mediterraneum. 
Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterranean Studies 9:2 (2014). Sótt 27. desember 2017. 
171 Liao Yuqun. Traditional Chinese Medicine. Understanding Its Principle and Practices, s. 28. 
172 Sama rit, s. 7. 
173 Hinir tveir flokkar eru: sjúkdómar sem myndast vegna ytri afleiðinga t.d. kvef og sjúkdómar sem  
myndast hvorki vegna innri né ytri afleiðinga t.d. sár eftir bit skordýra. Sama rit, s. 26. 
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sjálfsþekkingu, þekkingu á forfeðrum okkar og sjálfu eðli manns. Fyrir utan að vera 

algengasta tákn dulvitundarinnar gefur vatn líka vísbendingu um tilfinningarheim 

okkar og hjá kínverskum spekingum eru myndlíkingar vatns notaðar til að vísa veginn 

í sjálfrækt. 
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Lokaorð 

 

Í riti um erkitýpur og sameiginlega dulvitund ályktar Jung að dulvitund okkar sé 

vitrari og sannari en meðvituð hugsun.174 Dulvitund fyrir utan drauma hefur tengsl  

við meðvitund í gegnum innsæi.175 Innsæi tjáir innihald dulvitundar á ósjálfráðan hátt, 

þ.e. það gerist af sjálfu sér. Í vestrænum nútímaheimi, sem hvílir á þráhyggjunni um 

stöðuga þróun og vísindalega hugsun, er lítið eða jafnvel ekkert pláss fyrir rödd 

innsæis. Við erum stöðugt að flýta okkur til að ná einhverju markmiði, til að ljúka 

einhverjum kafla. Við kvíðum fyrir valmöguleikum og ákvörðunum. Við erum svo 

upptekin af orsökum, afleiðingum og rökrænni hugsun að við heyrum varla okkar 

eigin rödd – rödd innsæisins, sem á sérhverju andartaki er hugsanlega með besta 

ráðið, rétta svarið. Í fornkínverskum ritum er lýst ástandinu wuwei 無為 sem á ensku 

hefur verið þýtt sem nonaction og mætti þýða sem athafnaleysi en líka með 

orðalaginu „að hvíla í sjálfum sér“.176 Að treysta á wuwei gefur til kynna mikilvægi 

þess að treysta á taktinn, mynstrið, tímasetninguna og tækifærið sem birtist á sérhverri 

stundu.177 Til að geta séð þessi tækifæri glöggt og brugðist við með réttum hætti þarf 

hugur-hjarta manns vera líkt kyrru, sléttu vatni. Til að geta skynjað rödd innsæisins 

þurfum við fyrst og fremst að finna fyrir hugar-hjartaró. Það er reyndar ekki hægt að 

festast í einhvers konar stöðugu hugar-hjartaróarástandi, að yfirstíga þrána og að hætta 

að finna fyrir hreyfingunni en það er hægt að læra að taka á móti öllu eins það kemur, 

á sama hátt og kyrrt, slétt vatn gerir: að endurspegla allt á hverju andartaki án þess  

að geyma það. Ekki er hægt að festast í neinu slíku ástandi sem hér er lýst, því öll 

fyrirbæri náttúrunnar eru á stöðugri hreyfingu og jafnvægið þarf því að einkennast af 

sívirkri aðlögun.  

Þegar við eigum erfitt með að heyra rödd innsæis okkar eða erum óviss um túlkun 

þess sem hún segir er hægt að leita ráða bæði til drauma og Yi Jing. Draumaheimurinn 

með öllum sínum táknum og erkitýpum getur verið frekar óræður án þekkingar á sviði 

djúpsálfræði Jung-skólans og þess táknræna heims sem hann styður sig við  

                                                
174 C.G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious. The Complete Works 9 I, §504, s. 282. 
175 Sama rit, §504, s. 282. 
176 Robin R. Wang. Yinyang. The Way of Heaven and Earth in Chinese Thought and Culture, s. 127. 
177 Sama rit, s. 144.  
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(þótt seiðkarlar og völvur víða um heim, löngu fyrir daga Jungs og kenninga hans, 

hafi sótt ráð og svör í drauma sína). Ég ákvað að fylgja í fótspor Jungs og leita ráða til 

véfréttar Yi Jing fyrir lokaniðurstöðu þessarar ritgerðar til að sjá hvað Yi Jing eða 

dulvitundin hafi að segja um rannsóknarefnið. Svarið sem ég fékk var eftirfarandi: 

sexgraf 30, Li離, sem breytist í Qian乾, sexgraf 1. Li er byggt úr tveimur eins 

þrígröfum Li og táknar eld, sem er yang í eðli sínu. Li segir okkur frá samvinnu 

þáttanna. Sól og tungl verða að ljósi í samræmi við himininn, plöntur vaxa í samhengi 

við jörðina, og að sama skapi þarf maður að vera tengdur andlegum hluta sjálfs sín til 

að geta þroskast og vaxið samkvæmt eðli sínu.178 Í Li sexgrafinu eru yin línur í yin 

sæti (2. og 5. sæti) sem „[…] teljast vera rétt staðsettar og tákna þá aðstæður sem eru 

‘réttar’.“179 Yin í öðru sæti í Li sexgrafi felur í sér skilaboð um gult ljós og hamingju 

sem hefur verið fundin miðju vegar.180 Gulur litur er litur miðjunnar, litur samræmis 

og hófsemi.181 Að finna miðjuna þýðir að hafa hug-hjarta sem er líkt kyrru vatni þar 

sem enginn öldugangur kemur því úr jafnvægi. Yin í fimmta sæti lýsir táraflaumi, 

gráti og harmakveini sem færir á endanum hamingju. Einlæg sorg og harmakvein eru 

dæmi um innri sannleika og hógværð. Þau eru forspil hamingjunnar.182 Samkvæmt 

útskýringum Richard Wilhelm fylgir þessari sorg veruleg breyting í hjarta ef sá  

sem grætur hefur skýran hug. Harmur eða sorg eru jafnmikilvægar tilfinningar og þær 

sem eru mótsvarandi þeim, og lýsa gleði og ánægju. Að viðurkenna allar tilfinningar 

þegar þær koma án þess að festast í þeim heldur okkar í jafnvægi. Eins og í náttúrunni 

koma stormar í innra lífi okkar og það rignir sorglegum tilfinningum á hug-hjarta. 

Lausnin felst hvorki í því að berjast á móti þessum tilfinningum né sleppa alveg 

takinu og leyfa þeim að taka yfir líf okkar. Það er mikilvægt að viðurkenna allar 

tilfinningar, láta sig finna fyrir þeim og sleppa þeim síðan. Að sýna einlægni og 

veikleika gerir okkur að heilbrigðari manneskjum. Hins vegar flæða bældar 

tilfinningar yfir líf okkar á yfirþyrmandi hátt og leiða til hugsýkisástands. Í vestrænum 

heimi er oft horft á sorg og depurð sem neikvæðar tilfinningar. Við höfum 

tilhneigingu til að vilja vera alltaf glöð og hamingjusöm. Um leið og við finnum fyrir 

einhverjum öðrum gagnstæðum tilfinningum byrjum við annaðhvort að reyna að 

afneita þeim eða hafa of margar áhyggjur í sambandi við þær. Millileiðin felst í því að 

                                                
178 Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes, s. 536-537. 
179 Jón Egill Eyþórsson. „Tákn og merkingar í Breytingaritningunni - Yi Jing.“ s. 52. 
180  Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes, s. 537. 
181 John Minford (þýð.): I Ching [Yi Jing]. The Book of Change, s. 247. 
182 Cary F. Baynes og Richard Wilhelm (þýð.): The I Ching [Yi Jing] or Book of Changes, s. 538. 
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haga sér gagnvart tilfinningum eins og vatn sem endurspeglar fljúgandi gæsir og 

skýin án þess að geyma mynd þeirra: að leyfa sér að upplifa allt sem kemur en ekki 

festa sig við neitt.  

Hitt sexgrafið sem þarf að skoða varðandi spurningu mína til Yi Jing heitir Qian, 

sem myndaðist í breytingum gamalla yin lína í sexgrafinu Li. Qian er byggt úr 

tveimur eins þrígröfum sem tákna himinn. Í tvöfeldni Qian felst mynd af kröftugri og 

sífelldri hreyfingu.183 Allt er stöðugt að breytast, fyrirbærin í náttúrunni, samskipti 

okkar við aðra, tilfinningar og hugsanir sem koma og fara. Qian er fyrsta sexgrafið í  

Yi Jing og stendur fyrir heild, yi 一, sem bókstaflega merkir tölugildið einn og lýsir 

samlyndi eða samþættingu alls í alheiminum. Qian hefur gerandi, skapandi eiginleika. 

Árangur skapandi orku er endurspeglaður í vatni sem gerir öllu því sem er lifandi 

kleift að spírast og bruma.184 Í vatni byrjar líf alls. Í vatni endurspeglast einnig allt, 

hvort sem um er að ræða tilfinningar eða einfaldlega mynd líkamans. Vatn leiðir 

okkur í draumaheimi í átt til sjálfsþekkingar. Vatn sýnir okkur hvernig hugur-hjarta 

þarf að haga sér til að finna fyrir ró og sökkva ekki í depurð. Vatn nærir jörðina og 

líkamann.  

Ég spurði Breytingaritninguna um lokaniðurstöðu þessarar ritgerðar. 

Umfjöllunarefnið er vatn, sem er með ríkjandi yin en bæði sexgröfin sem mynduðust: 

Li og Qian eru með ríkjandi yang. Yin getur ekki verið án yang. Hugur getur ekki 

verið án hjarta. Dulvitund er aðeins til í samhengi við meðvitund. Sorgin felur í sér 

gleði, gleði felur í sér sorg. Líkami þarfnast sálarinnar og sálin þarfnast líkamans. Við 

getum ekki aðeins ræktað annað þeirra og viðhaldið jafnvægi um leið. Við getum ekki 

heldur einangrað okkur frá umhverfinu og virt að vettugi afleiðingar iðnaðar- og 

tækniinnrásarinnar sem raskar jafnvægi þess. Við og umhverfið sem við lifum í 

myndum eina lífræna heild sem þarfnast vatns til að geta vaxið og þroskast. Vatn 

skapar og viðheldur lífi, vatn geymir visku og vísar veginn til sjálfsræktar og 

tilfinningalegs jafnvægis; jafnvægis á hreyfingu. 

 

 

                                                
183 Sama rit, s. 373. 
184 Sama rit, s. 371. 
 
* xin心,  ljóð á s. 4 eftir mig, vetur 2017. 
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