Að hugsa í fjórvídd

Jafnvægi

Grunnurinn að verund okkar
Eru skynfærin okkar, hæfnin til að nota þau og vitsmunirnir sem
greina það sem við skynjum.
Er við höfum ekki nægilegt hlutleysi við greininguna eða ónóga
yfirsýn erum við gjörn á að rangtúlka upplifunina, sem er
eðlilegt þegar við leitum svara við því sem við skiljum ekki.
Því leitin að hamingju er leitin að lífinu sem er leitin að sjálfinu
sem er leitin að sannleikanum sem er leitin að verund, að vera,
vera í, vera með, vera á, vera án ......
Vitneskjan um það hvar við erum og hver við erum er það sem
getur leitt okkur til skilnings á sannleikanum sem blasir við
okkur.

Það afl
Á milli allra hluta verkar aðdráttar
kraftur sem kallast
þyngdarkraftur. Hann verkar bæði
milli stórra hluta, eins og reikistjarna,
og smárra, eins og epla og appelsína.

Stærð þyngdarkraftsins er í réttu hlutfalli
við massa (efnismagn) hlutanna sem koma við sögu og
er vart merkjanlegur nema ef einhverjir þeirra hafa mjög
mikinn massa. Við finnum til dæmis ekki þyngdarkraft
frá eplum en þyngdarkraftur frá jörðinni er greinilegur;
jörðin togar í okkur þannig að við höldumst á henni en
svífum ekki út í geim. Þyngdarkraftur er líka háður
fjarlægð en því fjær sem við erum frá hlutum því minni
þyngdarkraft finnum við frá þeim. Til dæmis verkar
margfalt minni þyngdarkraftur á okkur frá sólinni en
jörðinni, þó svo að sólin sé mun stærri en jörðin,
einfaldlega vegna þess að hún er svo langt í burtu. Hins
vegar er það þyngdarkraftur frá sól sem stýrir hreyfingu
jarðarinnar á braut hennar um geiminn. -- Þetta felst allt
saman í hinu fræga þyngdarlögmáli Newtons.

Sem hreyfir
Miðsóknarafl í sígildri aflfræði
er kraftur sem heldur hlut á
braut um tiltekinn miðpunkt.

Dæmi um miðsóknarkrafta eru togkraftur í reipi sem
heldur fötu á hringhreyfingu um hendi manns, rafkraftur
á ögn með rafhleðslu sem hreyfist á braut um ögn með
andstæða hleðslu eða þyngdarkraftur á fylgihnött sem
gengur á braut um sólstjörnu.

Við okkur
Afstæðiskenningin var sett fram í tveimur hlutum af Albert Einstein: almennu afstæðiskenningunni og
þeirri takmörkuðu. Sú fyrri er almenn kenning um þyngdarafl og sú takmarkaða fjallar um klassíska aflfræði,
þegar hlutir ferðast nálægt ljóshraða.
Í almennu afstæðiskenningunni, sem er kenning
Einsteins um þyngdaraflið, er hreyfingu hluta lýst
með öðrum hætti en tíðkast í sígildri eðlisfræði. Í
kenningunni er ekki litið svo á að þyngdarkraftar verki
milli hluta heldur er þyngdaráhrifum lýst út frá
rúmfræðilegum eiginleikum tíma og rúms. Í sígildri
eðlisfræði er hreyfing hluta í þrívíðu evklíðsku rúmi
mæld í algildum tíma, sem tifar áfram óháð öllu sem
fram fer. Sú rúmfræði sem Evklíð tók saman
kallast evklíðsk rúmfræði. Í afstæðiskenningunni er
rúmi og tíma fléttað saman í eina heild, svonefnt
tímarúm sem hefur fjögur hnit: þrjú rúmhnit og eitt
tímahnit. Jöfnur Einsteins lýsa því hvernig efnið, eða
réttara sagt sú orka sem fólgin er í efninu, hefur áhrif
á tímarúmið.

Hefur áhrif
Í grófum dráttum lýsir kenningin því hvernig
efni veldur sveigju tímarúmsins í nágrenni við sig
og hún segir fyrir um hreyfingu efnisagna sem
verða fyrir þyngdaráhrifum frá efni í kring.

Netin eru eins og breiddar- og lengdarbaugar jarðar,
sem má nota til að staðsetja hluti innan þyngdaráhrifa
og átta sig á hreyfingum, eins og gervitungl á
hreyfingu í þyngdaráhrifum jarðar.

Á afstöðu okkar
Ef engir aðrir kraftar, eins og rafkraftar eða togkraftar frá
snúrum, verka á tiltekna ögn þá hreyfist hún eftir svonefndum
gagnvegi í tímarúminu, en það er stysta leið milli tiltekinna
punkta og svarar þannig til beinnar línu í evklíðskri rúmfræði.
A
B
Gagnvegir á yfirborði jarðar eru svonefndir stórbaugar. Allir
lengdarbaugar eru stórbaugar en breiddarbaugar (aðrir en
miðbaugur) eru það ekki. Til dæmis liggur stysta leið
frá Reykjavík til Fairbanks í Alaska ekki eftir 64. breiddarbaug
beint í vestur heldur eftir stórbaug (lengdarbaug) sem liggur í
norðlægari stefnu frá Reykjavík.
Breiddar- og
lengdarbaugar

Breiddarbaugar
Litið yfir norðurpólinn. Fyrir neðan Ísland
er 60 breiddarbaugurinn sem er einnig
um Kanada og suður Alaska, 64 liggur um
sunnanvert Ísland og líklegast nálægt
Fairbanks. Einn lengdarbaugurinn liggur
lóðrétt um Ísland verstanvert.

Gagnvart
Rutherford Atomic Theory
Er við förum að kanna rafsvið
(rafsegulsviðið) atóms nánar getum við
litið á hvernig þyngdarsvið jarðar virkar,
bæði sviðin eiga margt sameiginlegt.
Þyngdarkrafturinn stafar af massa hluta,
en rafsviðið stafar af hleðslu einda.
Atóm er að mestu samsett úr tómarúmi.
Öll jákvæða hleðslan er í massa atómsins,
sem er samþjappaður í litlum miðhluta
sem heitir kjarni. Stærð kjarnans er svo
lítill að þvermál hans er 103 sinnum minni
en atóms. Þvermál kjarnans var metinn af
Rutherford sem 10-13cm miðað við að
atóm er 10-8cm. Rafeindir ferðast á braut
um kjarnann á mjög miklum hraða.

Kjarneind

Rafeind

Rafeindirnar ferðast á mjög miklum hraða í
kringum kjarnann til mótvægis við
rafsviðsaðdráttarafls milli róteinda og rafeinda.
Líkan Rutherfords líkist hreyfingu pláneta í
sólkerfinu, kallast það því plánetu líkanið.

Tilverunni.
Rafsviðskrafturinn. Módel af Lithium atómi
( 3 róteindir) með 3 rafeindir á tveim
brautum um kjarnann. Hleðsla rafeindana
og róteindana er mikilvæg, hún myndar
kraftinn á milli þeirra. Rafsviðskraftinn !

Dragast að

Hrinda frá
Rafeind
Róteind
Nifteind

Þökk sé rafsviðs kraftinum, þá ýta
rafeindir burt öðrum rafeindum og
dragast að róteindum. Þessi kraftur
heldur atóminu saman, en það er líka
verkfærið sem við þurfum til að láta
rafeindir (og hleðslu) flæða!

Þau svið
Rafhlaðnar agnir. Rafsviðið (línur með örvum)
frá nærliggjandi jákvæðri hleðslu (+) veldur
því að hreyfanleg hleðsla í leiðandi hlutum
(hringform og kassi) aðgreinist vegna
rafsviðsörvunar. Neikvæð hleðsla (blár)
dregst að og færist til móts við jákvæðu
hleðsluna. Jákvæð hleðsla (rautt) leiðandi
hlutanna færist að ytraborði þeirra frá
jákvæðu hleðslunni (+). Þessi tilfærsla á
hleðslu er einmitt í réttu hlutfalli við heildar
rafsvið allra hlutanna og hindrar þar af
leiðandi að rafspenna hlaðist upp á ytra
yfirborði þeirra. Þar af leiðandi er heildar
rafsviðið innan leiðandi hlutar hlutlaust, og
flæði rafsviðsins er því stöðugt.

Ferlið að koma rafstraum í gegnum tiltekinn
hlut með því að setja hann nálægt öðrum hlut
sem gefur straumur.

Sem streyma,
Rafstraumur eða einfaldlega
straumur er færsla rafhleðsla,
oftast óbundinna rafeinda í
rafleiðara úr málmi, en einnig
jóna í raflausn eða rafgasi, eða
hola í hálfleiðara. SI-mælieining
er amper. Rafstraumur er ýmist
fastur, óbreyttur jafnstraumur,
eða riðstraumur, þ.e.
rafstraumur sem sveiflast
reglulega með ákveðinni tíðni.

Rafeindabylgjum skotið um
pínulitinn toroidal segul.

Hlaðin orku,
Rafmagn á almennt við fyrirbæri, sem verða
vegna rafhleðsla, hvort sem þær eru
kyrrstæðar (stöðurafmagn) eða á hreyfingu, en
þá myndast rafstraumur. Rafstraumur skiptist
í jafnstraum og riðstraum. Rafhleðslur
mynda rafsvið, en rafspenna er mælikvarði á
styrk þess. Oft er orðið rafmagn notað til að
lýsa raforku.
Stöðurafmagn

Stöðurafmagns rafall

Skapa stöðugt
Stöðurafmagn kallast rafmagn, sem
verður vegna rafhleðsla í kyrrstöðu.
Myndast gjarnan þegar tveir
mismunandi hlutir núast saman þ.a.
hleðslur af gagnstæðu formerki safnast
upp á sitt hvorn hlutinn. Stundum
verður rafspennan það há að afhleðsla
verður í formi rafstraums, sem hleypur
til jarðar í formi neista. Slík afhleðsla
getur skemmt rafrásir og valdið
íkveikju.

Afhleðsla í formi eldingar.

Rafmagnaða
Stöðurafmagn viðhelst þar til mínushlöðnu agnirnar finna leið til
plúshlöðnu agnana. Þannig skapast aftur jafnvægi innan kerfa.

Einangrunarefni

Rafmagnskaplar eru notaðir til að magna upp stöðurafmang.
Gagnstæðar hleðslur hlaðast upp í sitthvorum kaplinum þar til
spennan er það mikil að afhleðslan getur ferðast á milli þreirra
um andrúmslotið. Eitt dramatískasta dæmið um stöðurafmagn
er elding.

Margþættur kapall
(3 koparkaplar) í
rafmagns snúru.

Spennu

Jafnstraumur og riðstraumur

Rafmagnið sem við notum er
leitt í raftæki með mismunandi
aðferðum. Í rafhlöðum
er notuð aðferð sem nefnist
jafnstraumur. Öflugri tæki sem
við þurfum að stinga í samband
við rafmagn notast hins vegar
við riðstraum.

Rafsvið jákvætt
og neikvætt
hlaðina rafskauta

Milli
Jafnstraumur er rafstraumur þar sem rafhleðsla flyst á milli tveggja póla sem hafa
mismunandi spennu ólíkt riðstraumi þar sem rafhleðslan flyst ekki. Jákvæð hleðsla flyst frá þeim pól
sem er með hærri spennu yfir á þann sem er með lægri spennu og öfugt með neikvæða hleðslu.
Í jafnstraumsrás er rafspenna föst og kallast hún því jafnspenna.

Rafhlöður eru algengur raforkugjafi
sem breytir efnaorku í raforku. Þær
hafa tvo póla, sem tengjast
sitthvorum enda rafrásarinar. Í
öðrum pólnum er ofgnógt
neikvæðrar hleðslu, en í hinum er
samþjappaður massi af jákvæðri
hleðslu. Þetta er rafmögnuð spenna
sem bíður eftir mögulegri afhleðslu.

Hlaðinna

Hlaðnar agnir. Rafsvið stakra hlaðina agna. Neikvæða hleðslan hefur rafsvið
sem dregst inn að ögninni. Jákvæða hleðslan hefur rafsvið sem þennst út frá
ögninni, og ýtir þar með öðrum jákvæðum hleðslum í burtu.
Hópum af rafhlöðnum ögnum má safna saman til að mynda stærra rafsvið.

Agna.
Sameinað rafsviðið á myndinni ýtir flæði frá jákvæðu
hleðslunum að þeim neikæðu. Við getum ýmindað
okkur eina litla jákvæða ögn sem er í tilraunaskyni sett
inn í rafsviðið; hún myndi flæða eftir örvunum. Eins og
við höfum séð, er rafmagn flæði rafeinda – neikvæðra
hleðsla- sem flæðir á móti flæði rafsviðsins.
Rafsviðið ljær okkur útþensluaflið til að skapa flæði
rafmagns eftir rafrás um leiðandi efni. Rafsviðið í
hringlaga rafrás virkar eins og rafeindapumpa: frjálst
flæðandi neikvæð hleðsla í miklu magni knýr rafeindir,
í gegnum rafrásina í átt að samanþjappaðu magni af
jákvæðri hleðslu.

Þær flæða
Flæði um koparvír. Hugsum okkur koparvír: efni sem er fullt af óteljandi
koparatómum. Frjálst flæðandi rafeindirnar sem pumpast í gegnum vírinn og flæða
þar með um koparatómin, er ýtt og þeim togað af rafsviði nærliggjandi hleðslna. Í
þessari óreiðu finna frjálsu rafeindirnar nýjan atómkjarna til að festa sig við; með því
að sama magn rafeinda losnar frá kjarnanum. Nú flæða nýjar frjálsar rafeindir um
atómin og leitast við að endurtaka leikinn. Þessi keðjuverkun heldur endalaust áfram
og skapar þannig flæði rafeinda sem heitir rafsraumur.

i
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Koparatóm;
29 róteindir

Mjög einfalt líkan af rafeindum sem flæða um atóm til að
skapa rafstraum.

Milli staða
Rafhlaðan. Þannig að ef við tengjum koparvír, fullan af
leiðandi koparatómum, við sitthvorn pól rafhlöðu mun
rafsviðið örva frjálsflæðandi neikvætthlöðnu rafeindirnar.
Ýtt frá neikvætthlaðna pólnum og togaðar að þeim
jákvætthlaðna, færast rafeindirnar frá einu atómi til annars
og skapa þannig stöðuga og jafna afhleðslu sem við
þekkjum sem jafnstraum

Átt rafeindaflæðis

Snúast
Riðstraumur er rafstraumur þar sem stefna
straumsins breytist reglulega með ákveðinni tíðni,
ólíkt jafnstraumi. Þessi gerð af straumi flytur
ekki hleðslu frá A til B heldur er frekar sagt að hún
flytji spennu því hleðslurnar eru að sveiflast fram og
til baka og viðhalda því spennunni á leiðslunni en í
jafnstraumi þá flytjast hleðslurnar frá einum stað til
annars og minnka því spennuna á milli staða þangað
til engin spenna er á milli A og B og því engin
rafstraumur.
Í riðstraumsrás sveiflast rafspenna með
rafstrauminum og kallast hún því riðspenna.

Riðstraumur er táknaður með merkinu ~

Og sveiflast

Direct Current (DC) = Jafnstraumur
Alternating Current (AC) = Riðstraumur
Direct: jafnstraumur, alternating: riðstraumur.

Riðstraumsrafalar tóku við af
rafhlöðukerfi Edisons þar sem mun
öruggara var að flytja rafstrauminn
langar leiðir auk þess sem rafspennan var
öflugri. Í stað þess að nota rafsviðið í
jöfnum straumi notaði vísindamaðurinn
Nikola Tesla rafsegulsvið sem
hringsnerist. Þegar rafsviðinu var beint í
eina áttina, flæddu rafeindirnar í átt að
jákvæðrihleðslu, en þegar stefnunni var
snúið, sneru rafeindirnir einnig flæðinu.

Hér er slóð á myndband á muninum á jafnstraumi og riðstraumi :
https://www.youtube.com/watch?v=-tdvJ73RSsg
Myndbandið er einnig að finna á Innsæi.com, http://innsaei.com/myndbond/

Óendanlega.
Óendanleiki er hugtak, sem vísar til
einhvers sem er ótakmarkað, þ.e.
stærra en allt það, sem hugsanlegt er.
Óendanleiki kemur fyrir í heimspeki,
stærðfræði, eðlisfræði, heimsfræði og
trúarbrögðum. Endanleiki er andheiti
óendanleika og á við allt hitt, sem er
takmarkað.

Merki óendaleikans táknar endalausa
hringrás upphafs og endis.

Við takmörkun
Klassísk skilyrðing, einnig kölluð pavlovsk
skilyrðing eða viðbragðsskilyrðing, er einföld tegund
náms. Fyrstur til að lýsa slíku námi var Ivan
Petrovich Pavlov, nóbelsverðlaunahafi í lífeðlisfræði.
Í klassískri skilyrðingu er óskilyrt áreiti, það er áreiti
sem vekur sjálfkrafa upp tiltekið óskilyrt svar án þess
að til þurfi nám, parað við hlutlaust áreiti. Pörunin
veldur því að áreitið vekur einnig svörun. Það sem
áður var hlutlaust áreiti kallast nú skilyrt áreiti og
svarið sem það vekur kallast skilyrt svar.

Einn af hundum Pavlovs

Stöðugs frelsis
Í virkri skilyrðingu er gengið út frá því að
einstaklingurinn sé virkur í umhverfinu, það
er hann er hluti af umhverfinu. Hver hegðun
á sér þannig afleiðingu og sú afleiðing hefur
áhrif á hvort, og þá hversu oft,
einstaklingurinn endurtekur þá hegðun. Þær
afleiðingar sem auka eða styrkja þá hegðun
sem þær fylgdu kallast styrkjar. Hegðun sem
leiðir til styrkis eykst en önnur hegðun
minnkar.

Virk
skilyrðing

Verður hegðun þeirra
Dæmi um virka skilyrðingu er rotta í tilraunabúri (sem einnig hefur verið kallað Skinnerbúr, kennt við sálfræðinginn B. F.
Skinner) þar sem slá er á einum vegg búrsins. Ef rottan styður framfótunum á slána kemur matur niður í lítinn dall. Virkið
(það er virka hegðunin) er það sem rottan gerir rétt fyrir styrkinn, það er sú hegðun að styðja framlöppunum á slána.
Afleiðingin, hér maturinn, veldur því að rottan fer að styðja mun oftar á slána en áður.
Ef maturinn hættir að fylgja því að ýta á slána mun rottan fljótlega hætta því. Þá er talað um slokknun hegðunarinnar.
Ef aftur er farið að styrkja hegðun sem búið var að slökkva mun hún
aukast mun hraðar en það tók í fyrstu að koma henni á. Þegar spá á
fyrir um breytingar á hegðun verður því að taka mið af
styrkingarsögu lífverunnar. Styrkingarsaga er einfaldlega það
hvernig hegðun lífverunnar var styrkt í fortíðinni og hún hefur áhrif
á núverandi hegðun lífverunnar og breytingar á henni í framtíðinni.
Nauðsynlegt er að að ákveða hvaða styrkjar eru áhrifaríkastir og
auðveldast að koma á. Styrkingarsnið vísar til mynsturs styrkjanna,
svo sem hvort þeir fylgi hverri svörun, annarri hvorri, í tíunda hvert
skipti og svo framvegis. Einnig geta styrkingarsnið byggst á
ákveðnum tíma á milli styrkja í stað fjölda svarana. Því er greint á
milli tveggja styrkingarsniða, tímastyrkingar og hlutfallsstyrkingar.

Tilraunarotta í Skinnerbúri

Þvinguð
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna
Sérhver manneskja er borin frjáls og jöfn öðrum að
virðingu og réttindum. Mannréttindayfirlýsing
Sameinuðu þjóðanna kveður á um mannréttindi sem
allir eiga jafnt tilkall til án tillits til kynþáttar, litarháttar,
kynferðis, tungu, trúar, skoðana, þjóðernis, uppruna,
eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. Þetta eru þín
mannréttindi! Kynntu þér þau. Leggðu þitt af mörkum
til að efla virðingu fyrir mannréttindum - þínum eigin og
annarra.
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna Samþykkt
á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 10.
desember 1948.
Mannréttindi fyrir alla

Af röskun
Röskun: LÍTILS háttar röskun í umhverfinu getur
leitt af sér margfalda sveiflu í vistkerfinu og haft
þannig afdrifarík áhrif á lífsafkomu manna.
Náttúrleg röskun er þó harla ólík röskun af
mannavöldum.
Rannsóknir hafa sýnt að sum vistkerfi þrífast ekki
almennilega án náttúrlegrar röskunar. Því náttúran
leitast alltaf við að ná jafnvægi með aðlögunarhæfni
og framþróun.
Í röskun af mannavöldum er
engu hlíft, hvorki plöntum
né dýrum og ólíklegt er að
vistkerfið nái nokkurn
tímann að jafna sig.
Röskun af mannavöldum

Náttúruleg röskun
Helstu orsakir þess að tegundir hafa
dáið út undanfarnar aldir tengjast
ofveiði og búsvæðaeyðingu, en
einnig mikilli röskun á vistkerfum
sem hlotist hefur af innflutningi
dýra (oft ómeðvitaður) inn á svæði
þar sem þau voru ekki áður.

Og af mannavöldum.

Röskun af mannavöldum
Áhrif námuvinnslu orðin ljós

Mýflugnager við Mývatn

AÐ SÖGN Árna Einarssonar varpa niðurstöðurnar sem birtar eru í
tímaritinu Nature einnig ljósi á áhrif kísilgúrvinnslu á lífríki
Mývatns. Í fréttatilkynningu frá Náttúrurannsóknastöðinni er
bent á að stofnsveiflur í vatninu mögnuðust fljótlega eftir að
námugröftur á vatnsbotninum hófst 1967, en starfseminni var
hætt 2004. Orsakasamhengið milli röskunar á botni Mývatns og
átubrests í vatninu liggi nú ljóst fyrir fræðilega séð. „Við teljum
okkur núna skilja gangverkið í þeim sveiflum sem eiga sér stað í
Mývatni.
Það má orða þetta svo að ef menn vildu magna upp náttúrulegu
sveiflurnar væri gott ráð að grafa holu í botninn sem tekur
fæðuna frá mýlirfunum. Menn hafa grafið stóra og mikla holu í
vatnsbotninn og upplifað miklu dýpri sveiflur en áður þekktust í
þessum mæli og það hefur riðið bleikjustofninum að fullu. Þessi
tengsl eru í okkar huga orðin eins örugg og hægt er að reikna
með.“

Hvernig finnum við

Jafnvægið

Við framþróun
Framþróun. Í heiminum á sér stað stöðug framþróun, allt
færist úr einum stað til annars eða flæðir úr einni áttinni í
aðra, allt er á hreyfingu.
Er við förum að kanna möguleikana til að átta okkur betur
gerum við okkur grein fyrir að það eru ákveðnir þættir sem
hafa jafnan afgerandi áhrif á val okkar og sumir þessara
þátta eru meira afgerandi en aðrir. Þessir þættir eru
vinklarnir sem skapa veröld okkar.
Við sjálf gefum grunntaktinn fyrir því sem við
skiljum og áorkum á lífsleiðinni. Afstaða okkar til
þessara áhrifaþátta er það hver við erum sem
einstaklingar á þessum tímapunkti í þessari tilvist.
Framþróunin

Leitum við jafnvægis
Jafnvægi er ástand sem gefur okkur þá vissu að stöðugleikinn sem við lítum lífið með sé að öllum
líkindum óhagganlegur. Það er ekki fyrr en að eitthvað eða einhver veldur röskun á þessum stöðugleika
að við upplifum ójafnvægi. Röskun er sá áhrifaþáttur sem stuðlar að breytingum á högum okkar á einn
aða annan máta
Því allt hefur áhrif á allt,

Að finna jafnvægið

hver hlutur hefur áhrif á
annan hlut, eins og hver og
ein orku uppspretta hefur
áhrif á aðrar orku
uppsprettur. Hver vera
hefur áhrif á aðrar verur
eins og hver hreyfing hefur
áhrif á aðra hreyfingu, sama
hvort hún sé mjög hröð eða
að hún sé mjög hæg. Því allt
helst í hendur og leitast við
að ná og halda jafnvægi.
Að halda jafnvægi

Og notum til þess
Skilningarvitin fimm
Skynfærin eru sjón, heyrn, snerting, bragð og lykt
Skynjun er gífurlega flókið og viðamikið ferli. Hér verður
því aðallega komið að fyrsta skrefinu, hvernig
skynfærin taka við umhverfisáreitum, í stuttu máli.
Sjónskyn
Flestir geta verið
sammála um að
sjónskynið sé
mikilvægasta
skilningarvit
manna. Á
grundvelli þess
getum við greint
liti, dýpt, stærð og
hreyfingu hluta í
umhverfinu

Heyrnarskyn
Ef sjónskynið er
mikilvægasta
skynfæri manna er
heyrnarskynið
líklega það sem
næst kemur á eftir,
því án þess væru
samskipti manna á
milli ýmsum
erfiðleikum
bundin.

Efnaskyn
Bragðskyn og lyktarskyn ganga
stundum saman undir
nafninu efnaskyn(chemical senses),
þar sem í báðum tilvikum er um að
ræða skynjun á tilteknum efnum.

Snertiskyn
Í húðinni eru margs
konar snertinemar eða afl
nemar (mechanoreceptors)
sem svara við mismunandi
áreitni.

Jafnvægisskynið, varmaskynið og
sársaukaskynið eru líka viðurkennd skynfæri. Eins eru til skynfæri
annarra lífvera eins og rafskyn ýmissa hákarla og segulskyn
margra fugla.

Það sem við höfum,
Tilfinningar eru eitt af skilningavitunum, oft kallaðar sjötta skilningarvitið því það hjálpar okkur að skilja
hluti sem eru ekki efnislegir, t.d. upplifanir, andrúmsloft, að fanga augnablikið, minningar, draumóra og
þannig. Tilfinningar eru orka, tilfinningaorka sem hefur áhrif á líkamsstarfsemi okkar. Allir finna
tilfinningaorku og nálgast hana og nota á sem hentugastan máta hverju sinni.
Tilfinningaorka hegðar sér eins og ljósorka, hún hreyfist eins
og rafsegulbylgjur ljóseinda og brotnar í mismunandi
litbrigði eftir orkumagni sem tifar innan ákveðinnar tíðni.
Þær víbra inn um og inn í hverja einustu ljóseind og öreind
sem við stöndum saman af, um hvert einast atóm, hverja
einustu frumu tilveru okkar. Eins og rafsegulbylgjur myndar
tilfinningaorkan segulsvið utan um okkur, það er samt ekki
það sem við köllum áru, heldur er það tilfinnanlegt segulsvið
saman ber Innsæisgreind hjartans (The Heart´s Intuitive
Intelligence)
Til að skynja fjórvíddina verðum við að
notast við skynfærið TILFINNINGAR
Segulsvið hjartans

Reiði

Ótti

Óbeit

Hamingja Sorg

Undrun Hlutleysi

Kvíði

Ást Þunglyndi Fyrirlitning Stolt

Orkuna,
Tilfinninga orka. Tilfinningar eru orka,
samanber tilfinningahiti, stress,
eirðarleysi og allskyns aðrir þættir sem
hafa áhrif á líkamsstarfsemi okkar.
Tilfinningaorkan hefur einnig áhrif á
hvernig við beytum líkamanum og hvar
kvillar setjast að í okkur.
Líkamshitamyndir af grunntilfinningum
(efri) og öðrum tilfinningum (neðri) sem
tengjast orðum. Myndin sýnir svæðin
sem örvast (hlýir litir) eða dvína (kaldir
litir) við tilfinnanlega upplifun af hverju
orði. (P <0,05 FDR leiðrétt, t> 1,94).
Litasúlan lýsir T-tölfræði skala.
Skömm Öfund.

Til að halda jafnvæginu

Allt verður að vera í jafnvægi

Segulsviðið er skynfæri okkar á tilfinnanlegt umhverfi okkar.
Styrkur tilfinningabylgjanna í segulsviðinu gefur okkur
grunntóninn fyrir því hvernig við upplifum sjálf okkur í þessu
tilfinnanlega tilfinningaumhverfi (sem við skynjum) og gefur
öðrum tilfinnanlega (það sem þeir skynja) tóninn fyir því hver
við erum eða hver við teljum okkur vera.
Tilfinnanlegt segulsvið okkar er það sem sýnir útgeislun okkar,
það sem fangar andrúmsloftið í kringum okkur og gefur okkur
tilfinningu fyrir staðsetningu okkar í samfélagslegum tengslum,
afstöðu okkar í öllum samskiptum og þar með upplifunum.
Tilfinnanlegt jafnvægi. Það fer eftir tilfinnanlegu jafnvægi
Tilfinningaorkan er sú orka sem hjálpar
okkar og orkumagni tilfinningabylgjanna hversu vel við getum
okkur að ferðast með vitund, meðvitað á
varið okkur við tilfinnanlegu áreiti annara vera og orkumynstri
umhverfisins. Að finna tilfinningajafnvægi okkar virkar eins og
milli vitundarsviða.
að finna næringarjafnvægið, það stjórnast af því hvernig við
nærum okkur tilfinningalega. Tilfinningalega getum við nært
okkur sjálf, aðra og umhverfið.

Milli þeirra all mörgu
Kvenlægir (-) og karllægir (+) þættir

Neikvæð- og
jákvæð hleðsla

Í rauninni er hægt að skipta flestu í karl- og
kvenlæga hluta, eins og jákvæða og neikvæða
hleðslu. Hvorug hleðslan er verri né betri en hin,
þetta eru bara tveir pólar sem saman mynda
jafnvægi. Kyn er grunnþáttur; kvenlægurþáttur er
flæði; yfirleytt óræðnari, tengist neikvæðri hleðslu
sem hefur rafsvið sem dregst inn á við.
Karlægurþáttur er fasti; yfirleitt þéttari, tengist
jákvæðri hleðslu sem hefur rafsvið sem þenst út á
við, og ýtir þar með öðrum jákvæðum hleðslum í
burtu. Kyn er sitt hvor hluti sama þáttar.

Kvenlægt og karllægt tákn,
Venus & Mars

Misjöfnu þátta,
Orkustöðvarnar skiptast í karl- og kvenlægar, að framanverðu eru
þær kvenlægar en að aftanverðu eru þær karllægar. Orkubrautirnar
sem vefjast í kringum mænuna og umvefja orkustöðvarnar skiptast
í karl- og kvenlæga orkurás eins og myndin hér til hliðar sýnir,
karllæg er bleik og kvenlæg er blá. Þessar orkubrautir eru lýsandi
fyrir hvernig kynbundnu þættirnir þurfa að vinna saman í
samhljómi hvor við annan til að skapa jafnvægi, eins er með
orkustöðvarnar og marga aðra þætti.
Orkubrautirnar

Í hinni óendanlegu
Jafnvægi í merki óendanleikans
Hægt er að setja tilfinnanlegt jafnvægi upp í merki
óendanleikans þar sem flæði ákveðins tilfinningaþáttar flæðir í
ákveðnum takti frá einum pólnum til annars, svipað og
rafhlaðnar agnir í jafnstraumi rafmagns. Ef taktur flæðisins er
stöðugur er tilfinningaþátturinn í jafnvægi, ef hann er
óreglulegur, of hraður eða of hægur þá er þátturinn í ójafnvægi.
Jafnvægi í merki óendanleikans
Tilfinninga afstaða einstaklinga getur virkað eins og rafhlaðnar agnir sem flæða
stöðugt um hvor aðra, þær geta skapað rafmagnaðar aðstæður sem myndast
gjarnan þegar mismunandi tilfinningaþættir núast eða þeim slær saman þ.a.
hlaðnir þættir af gagnstæðu formerki safnast upp á sitt hvorn tilfinningapólinn.
Við þess háttar tilfinningastíflur verður stundum spennan það mikil
að afhleðsla tilfinninganna verður sem á formi eldingar eða rafstraums, sem
sem hleypir flæðinu aftur af stað. Það flæðir hratt í fyrstu þar til það nær aftur
svipuðum takti flæðis og það hafði áður, því þær leitast við að ná aftur
jafnvægi. Slík afhleðsla getur valdið okkur bræði og/eða gremju einnig getur
Eldingar tré
afhleðslan valdið miklum tilfinngahita.

Verund
Hægt er að setja
tilfinningaþætti hvers
vitundarsviðs á
þennan máta inn í
merki óendanleikans:

Hinna fjölmörgu blæbrigða
Tilfinningaþáttur er einn hátturinn til að greina tilfinningar niður með orðum. Hver tilfinningaþáttur
saman stendur af tilfinningum ákveðins tilfinningarófs eins og litróf litatóns.
+ og – pólar litatónanna, fyrrihluti.
Orkutónarnir fylgja þeim
eðlisfræðilögmálum sem þekkt
eru í dag, eins og þéttni orku,
verkan þyngdarkrafts í hlutfalli
við massa hluta, áhrifa
hringhreyfingar og
miðsóknarafls. Áhrif tímarúms á
orkuumhverfi er vert að skoða
þar sem hver hlutur hefur áhrif á
annan hlut. Er því orkujafnvægið
frekar viðkvæmt í orkuumhverfi
þar sem flæðið fær ekki notið sín
með.

Af misjöfnu litrófi
Tilfinningarófið spannar
tilfinningar hvers þáttar frá +
pól til – póls líkt og litróf
litatóns spannar tónana frá
mjög dökkum tónum (+
samanber meira magn af
grunntóni) til mjög daufra tóna
(- samanber minna magn af
grunntóni). Tilfinningaþættirnir
tifa innan ákveðnis litrófs og
ákveðinnar tíðni. Hægt er að
lesa um + og – póla litatónanna
í textanum Orkutónar
(http://innsaei.com/orkutonar/)

+ og – pólar litatónanna, seinnihluti.

lífsins.
Taflan Jafnvægi sýnir tilfinningaþætti tilfinnanlegs jafnvægis sem settir eru upp eftir áhrifaþáttum, frá orsök til
afstöðu, og litatónum vitundasviðanna. Neðsta línan er í rauðum litatón sem samsvarar lit rauðs litartóns
vitundarsviðs efnisins og er lýsandi fyrir tilfinningaþætti sem við upplifum er við finnum okkur í tilfinningalegu
jafnvægi. Til dæmis; tilvist er orsök þess að við erum hér, ef við erum í jafnvægi við tilvist okkar öðlumst við upplifun
af vellíðan, afleiðingin af því jafnvægi er sú tilfinningin að við njótum lífs. Hvatinn byggist á því að við finnum til
öryggis, er við finnum okkur örugg verðum við full af sjálfsöryggi til framkvæmda, sjálfsöryggi í framkvæmdum gefur
okkur hugsunina að vera lifandi og tilfinnanleg afstaða til tilvistar verður ,,Ég er einstaklingur“.

Við upplifun okkar
Tilfinnanlegt ójafnvægi. Leið okkar til framþróunar, þroska og
skilnings á sjálfum okkur er í gegnum reynslu. Reynsla hlýst af
upplifunum á aðstæðum og af áreiti þeirra atburðarása sem
lífið býður okkur upp á en er ekki bundin lífaldri einstaklinga.
Takmarkanir eru sá þáttur í vitund okkar sem takmarka sýnina
á þær aðstæður sem við stöndum frammi fyrir. Takmarkanir
geta verið það mótlæti sem við lendum í, mótlæti sem hindra
okkur í að ganga aðeins í eigin takti. Þær eru eitthvað sem
neyðir okkur til athafna, eithvað sem neyðir okkur til að hugsa
upp á nýtt, þurfa að finna taktinn aftur, finna annan takt eða
að ganga í takt við aðra. Skilyrðingar öðlumst við er við erum
svipt frelsinu til að upplifa verund okkar. Við skilyrðumst við
ójafnvægi í umhverfinu og ójafnvægi í samskiptum. Ójafnvægi
veldur okkur sársauka sem gefur af sér ótta, óttinn getur
valdið okkur reiði, allt að bræði en mótlæti getur valdið okkur
vonbrigðum, allt að gremju.

Ójafnvægi

Jafnvægi

Af áhrifum

Áhrifaþættirnir, Gremja & Bræði

Ótti er tilfinning, ótti er upplifun og einn af tilfinningaþáttunum sem auka á reynslu okkar. En til
að öðlast skilning á þessari reynslu verðum við að fara í gegnum ferli upplifana sem þræðir fjölda
tilfinningaþátta, í gegnum áhrifaþættina frá orsök upplifana til tilfinnanlegrar afstöðu til þeirra, í
litbrigðum orkutónanna og tíðni vitundarsviðanna.
Aðstæður sem við erum í og áreitið sem við upplifum eru þeir áhrifaþættir sem kalla má orsökina
að upplifuninni, afleiðingin af upplifuninni gefur okkur oftar en ekki hvata til framkvæmda. Er við
höfum framkvæmt eftir hvatanum tileinkum við okkur ákveðinn hugsunarhátt sem setur okkur í
tiltekna afstöðu gagnvart orsök upplifunarinnar og tilfinningaþættinum sem hún hreyfði við.
Í töflunum sem koma hér á eftir eru tilfinningaþættir tilfinnanlegs ójafnvægis
settir upp eftir áhrifaþáttunum frá orsök til afstöðu. Fyrri taflan Gremja, kemur
inn á kvenlægari þætti tilfinningalegs ójafnvægis sem eru óræðnir, flæðandi.
Seinni taflan heitir Bræði, hún kemur inn á karlægari þætti tilfinninga ójafnvægis
sem eru þéttari, fastari. Í töflunni Gremja er kvenlægari hluti töflunnar efstu fjórir
orkulitirnir í + pól ójafnvægisins og karlægari hluti þeirrar töflu fjórir neðstu
orkutónarnir eru í – pól ójafnvægis. Í töflunni Bræði er þessu öfugt farið,
kvenlægari hlutinn er í – pól ójafnvægis og karlægari hlutinn í + pól ójafnvægis.

Þeirra þráða

Leið til að lesa úr töflunum

Sem þræða

Misskilningur

Grunnþættir ójafnvægis
Helstu grunnþættir ójafnvægis, eru tilgreindir í töflunum hér að ofan, þeir
eru lýsandi fyrir upplifun okkar af eymd og áföllum, sem leiða okkur oft til
gremju og bræði. Þessir tilfinningaþættir eru oftar en ekki byggðir á
misskilningi sem hlýst af takmörkuðum skilningi okkar á eigin verund.
Það eru takmörk þess sem við þekkjum, þess sem við sjáum, heyrum, og
skiljum af eigin reynslu og þeirrar yfirsýnar sem við getum tileinkað okkur
miðað við þá afstöðu sem við erum í. Við mótlæti hreyfir áhrifaþáttur
tilfinnanlegu upplifunarinnar við viðkvæmu jafnvægi okkar þannig að leið
okkar tekur aðra stefnu en við ætluðum eða gerðum ráð fyrir. Orsökin
veldur okkur ójafnvægi, þá er stöðugleikinn sem við upplifðum á leið
okkar ekki lengur til staðar, þar sem ákveðinn áhrifaþáttur breytti stöðu
okkar. Við slíka breytingu, sem og allar breytingar, upplifum við óöryggi.
Ferli reynslunnar í gegnum áhrifaþættina, frá orsök til afstöðu, er leið sem
við getum notað til að leita aftur jafnvægis og vinna bug á óörygginu.
Tilfinningaþættir í ójafnvægi

Hin ýmsu
Mótlæti
Mótlæti getur verið erfiðar aðstæður sem við þurfum að takast á við bæði í nær- og
fjærumhverfi okkar eins og sjúkdómar, faraldrar, slys, eitthvað sem veldur okkur meiri
erfiðleikum við söfnun lífsviðurvæðis en áður gerði. Dæmi um mótlæti við erfiðar aðstæður
samkvæmt tilfinningaþáttunum er Framtaksleysi, Máttleysi, Doði, Kyrrstaða, Stöðnun,
Sjálfselska, Ráðríki. Mótlæti frá umhverfinu í formi röskunar af einhverjum toga sem
einskorðast við breytingar á viðkvæmu jafnvæginu innan vistkerfisins gæti verið útdauði
tegunda, náttúruhamfarir, mengun og langtíma veðurfarsbreytingar. Dæmi um mótlæti
frá umhverfinu samkvæmt tilfinningaþáttunum er Skortur, Vöntun, Þurrð, Hungur,
Bjargræði, Ég verð, Fullnægja.
Ofbeldi er mótlæti sem við upplifum í samskiptum við aðra einstaklinga, ofbeldi
einskorðast við takmörkun á frelsi einstaklings til að vera það sem hann er þar sem hann er.
Dæmi um mótlæti vegna ofbeldis samkvæmt tilfinningaþáttunum er Vanmáttur,
Mismunun, Lítilsvirðing, Ringulreið, Öfund, Afskiptaleysi, Tillitsleysi.
Er við lendum í mótlæti breytast allar forsendur.

Djúp
Breytingar. Allar breytingar eru breytingar á afstöðu okkar, afstöðu til þeirra
gilda sem við teljum okkur valda og þeirrar sjálfsímyndar sem við höfum.
Breytingar valda okkur óstöðugleika og óöryggi, leitumst við því alltaf til við
að finna fótfestu á ný, en árangurinn við að leita jafnvægis fer eftir þeim
tækifærum sem við fáum til að takast á við lífið og hæfninni sem við búum að
til að yfirstíga hindranirnar. Það fer eftir mótlætinu, af hvaða toga það er,
hvaða takmörkunum það veldur okkur.
Því meira, fjölbreyttara og öfgakenndara sem mótlætið verður og eftir því sem
atburðirnir hrannast upp og verða víðfemari, hlöðum við upp í brunn reynslunnar.

Breytingar framundan
Tilfinningaviðbrögð okkar eru til komin af margvíslegum ástæðum, þær eru í
grunninn leið til tjáningar á þeirri tilfinnanlegu upplifun sem við höfum orðið fyrir,
þau geta einnig verið varnar- eða sóknarviðbrögð gegn áreiti og erfiðri reynslu.
Er okkur finnst botninum náð förum við oftast að hugsa okkur til hreyfings upp úr reynslupyttinum. Þá eru oftar en ekki eitthvað eða einhver sem hreyfir við okkur og hjálpar okkur
að spyrna í botninn og gefa okkur meðbyr þann sem við þurfum til að byrja að mjakast
áfram, upp á við til jafnvægis.
Botninum náð

Reynsluheimsins
Við finnum okkur ávallt í tilfinnanlegri afstöðu gagnvart öllum hlutum, athöfnum og
stöðum, gagnvart öllum verum, dýrum og öllu samferðafólki okkar. En þrátt fyrir það
getur þetta sjötta skilningarvit ruglað okkur meira en önnur skilningarvit þar sem við
eigum erfiðara með að átta okkur á hvað við erum að skynja, greina það og útskýra
hver upplifunin er.
Það er misjafnt hvert reynslan leiðir okkur, það fer eftir því hversu langt við sjáum fram
á veginn og hvernig umhverfið blasir við okkur er við leitum leiða til að komast áfram.
Er við finnum okkur í viðjum langvarandi valnlíðunar leitum við alltaf leiða til að létta
henni, að komast frá ójafnvægi til jafnvægis. Það eru til margar misjafnar leiðir, og vegna Með grímu gleðinnar
þess hversu misjafnir einstaklingar við erum og hversu misjafn sjónarhorn okkar er, eru
þarfir okkar misjafnar þó að við tökum á svipuðum vanda.
Þess vegna þurfum við sem einstaklingar að átta okkur á hvaða lausnir henta okkur best sem þær verur sem við
erum miðað við þá stöðu sem við erum í gagnvart hópnum sem við teljum okkur tilheyra og umhverfinu sem við
lifum í. Með því hugarfari að komast úr ójafnvæginu aftur til jafnvægis við okkur sjálf. Því er besta leiðin að kafa inn
á við, byrjunin væri að skoða eigið mynstur, hegðunarmynstur í dags daglegum athöfnum, átta okkur á hvað við
erum sátt við og hvað við erum ósátt við. Við getum einnig skoðað staðina sem við sækjum og fólkið sem við
hittum, hvort við finnum samhljóm með fólkinu, líki við staðinn, finnum okkur betur við eina athöfn en aðra osvfr.
Þar sem tilfinningar eru staðalbúnaður okkar sem lífveru hafa allir tilfinningar.

Forðumst við

Að líta í eigin garð

Það er margt á misskilningi byggt því það eru margir þræðir margra samverkandi þátta sem flæða um verund
okkar í misjöfnum tónum, tifi og takti. Allt frá reglubundnum hreyfingum á litlum sem engum hraða til
óreglubundinna hreyfinga á hinum mesta hraða, og allt þar á milli, þvers og kruss á eins misjafnan máta og
samsetningarnar bjóða upp á, en alltaf þó eftir þeim eðlisfæðilögmálum sem heimurinn byggist á.
Til að átta okkur á hvernig okkar eigin tilfinningaorka er og hvar
við erum staðsett samkvæmt lögmálum hennar þurfum við að líta
í eigin garð og fikra okkur í þá átt að fara að kafa inn á við, inn í
eigin tilveru, tilvist og tilfinningar. Þar verðum við kanna og skoða
það sem við finnum til að átta okkur á hvar við erum stödd svo við
getum farið að spyrja okkur hver við í raun erum, hvaðan koma
áhrifin sem móta athafnir okkar, persónuleikann, tilfinningar
okkar og hvort við séum sátt við það sem við finnum.
Þar sem reynslan leggst misjafnt á einstaklinga eru það margir
samverkandi þættir sem hafa áhrif á hvernig þeir taka á henni og
Að finna veraldir hið innra
hver tilfinningaviðbrögð þeirra verða.

Að skoða eigin dýpt.
Við þurfum að gera okkur grein fyrir að tilfinningar tilheyra lögmáli flæðis, það er þær leitast alltaf við
að flæða frjálst og í jafnvægi við umhverfið. Þannig getur umhverfið nært okkur ef það er í orkulegu
jafnvægi, það er ef ekkert hefur raskað jafnvæginu innan nærumhverfisins.
Er við skoðum eigin tilfinningar finnum við þar fyrir upplifanir í allavegana
ástandi sem gefa af sér allavegana minningar, þær geta verið bæði léttbærar
og/eða þungbærar. Við verðum bara að passa okkur á að virða það sem við
finnum því allt er þarna af sinni ástæðu. Þess vegna ber okkur að taka okkur
eins og við vorum í morgun og í gær, þar sem við vorum börn þess tíma, og
læra að fyrirgefa okkur það sem okkur þykir að við höfum illa gert og þar með
öðrum sem gengu og ganga enn með okkur. Við verðum að skapa okkur
hlutleysi gagnvart sjálfum okkur og öðrum með því að leyfa okkur öllum að
vera þeir einstöku einstaklingar sem við erum af okkar mjög mörgu misjöfnu
ástæðum sem við höfum til að gera flesta hluti af okkar eigin misjöfnu
forsendum.
Ekki leyfa sárum þínum að breyta
Og í stað þess að fordæma sjálf okkur og aðra fyrir að fara eftir þeim leiðum
þér í einhvern sem þú ert ekki.
sem okkur voru boðnar, þá frekar að líta yfir farinn veg, sættast við fólk og
atburði fortíðar, sleppa þeim og njóta þess að lifa í nútíðinni og að takast á
við fólk og atburði líðandi stundar.

Orka í ójafnvægi

Hlutleysi
Er við förum að skoða allt út frá hlutleysi áttum við okkur á að það
sem við túlkum sem slæma eiginleika eða ill öfl, neikvæðni og
siðleysi er eingöngu orka í ójafnvægi sem spinnst út frá vanlíðan
eða vannæringu tilfinningavera. Þessar verur hafa síðan
tilheyrandi áhrif á orkuumhverfi sitt og leita oftar en ekki að
jafnvægi og sefun sársauka síns með því að nærast á orku annarra,
sérlega þeirra sem hafa næringaríkasta ljósið.
Enginn er rangstæður án ástæðu
Við græðum ekkert á að fordæma aðra
því við erum þar með að fordæma
okkur sjálf. Það getur enginn staðið
upp fyrir okkur nema við sjálf þó svo að
margir geti stutt okkur til þess, þetta
getur verið mjög erfitt og mikil vinna
sem krefst mikils undirbúnings.
Leiðandi hönd.

En ef við byrjum einhverstaðar þá erum
við fyrirmynd fyrir þá sem á eftir koma,
getum bent þeim á lausnir og auðveldað
þeim að hefjast handa.

Gott fordæmi er sterkara en nokkur orð
(Viktor E. Frankl)

Er lykill
Vinnan. Það sem við getum gert er að hjálpa hvert öðru að
átta okkur á hver við í raun og veru erum svo við megum öll
öðlast trú á sjálfum okkur og getum styrkt okkar eigin innri
grunnorku. Þannig öðlumst við meiri kraft til að standa upp
fyrir eigin ágæti og getum leyft öðrum að njóta síns eigin.
Við höfum þar af leiðandi úr meiru að moða fyrir okkur sem
og aðra á leið okkar í gegnum lífið.
Vinnan í átt til jafnvægis er að vinda ofan af reynslunni,
greiða úr flækjum fyrri upplifana og leita leiða og lausna í
eigin þágu.

Brimbrettabrun (Surfin): Að finna
jafnvægið á meðan við brunum ölduna ;)
Það sem allir vilja í raun vinna að, þó að það sjáist ekki á öllum og þó að margir hverjir séu rangstæðir, þá
er raunin sú er litið er í hjarta einstaklinganna að allir vilja öðlast innri frið, lausna frá sársauka og sorg, að
fá að vera það grunn ljós sem við upprunanlega erum og fá að njóta þess að lifa í jafnvægi við allt og alla.

Taflan Jafnvægi sýnir þá tilfinningaþætti sem við viljum vinna að til að komast til tilfinningajafnvægis,
sem er stöðug vinna, en gengur upp með þrautseigju, þolinmæði, umburðarlyndi og æðruleysi.

Til sáttar

Í sátt við sjálfan sig

Markmiðið með að vinna sig til jafnvægis er :









Að lifa í sátt við sjálfan sig og þar á meðal aðra.
Að getað umborið sjálfan sig og þar á meðal aðra.
Að getað gefið af sér og þar á meðal þegið.
Að getað elskað sjálfan sig og þar á meðal aðra.
Að getað virt sjálfan sig og þar á meðal aðra.
Að getað skilið sjálfan sig og þar á meðal aðra.
Að getað verið aðeins í sjálfum sér og á meðal annara.
Að taka fulla ábyrgð á verund síns eigin sjálfs og tifi síns
eigin ljóss.
• Hugleiðsla er góð leið.
• Lífsleikni og leiðin til tilfinningagreindar getur einnig
hjálpað okkur að skilja og byggja okkur upp tilfinnanlega.
• Gjörhygli (mindfullness) er einnig athygliverð leið.
• Öll útivera og hreyfing auk samvistar í nærandi félagsskap
sem veitir okkur samhljóm á einn eða annan máta.

Myndbönd II – innsæi.com,
geymir myndskeið sem gætu stutt við
vinnuna.

Og skilnings
Skilningur. Eftir því sem við náum að vinda meira ofan af
reynslunni finnum við meiri samhljóm með öðrum, öðlumst
meiri víðsýni og þar með meiri skilning til að getað markað
dýpri spor í okkar eigin þágu sem og annara. Því öll orka
leitast við að ná aftur jafnvægi, alveg sama á hvaða formi
hún er, því erum við öll á leið okkar til skilnings á eigin tilveru.
Því meiri skilningur því víðtækari sýn fáum við í stað
takmarkanna.
Upplifun er besti kennarinn.

Tilfinningalegt jafnvægi er ferðalag um óendanleikann, frá
þeim stað að vera ómeðvitaður og til þess staðar þar sem
hægt er að ferðast endalaust meðvitað

Samhljómur (harmony)

Á eigin verund
Hvert vitundarsvið er lýsandi fyrir þann skilning sem
við getum öðlast á sjálfum okkur á hverju sviði fyrir
sig. Við tengjumst vitundarsviðunum í gegnum
orkustöðvarnar og orkulíkamana.
Orkusviðin eru einn hluti af mörgum sem hjálpa
okkur til við að öðlast víðtækari reynslu og þar með
meiri yfirsýn. Eins og hreyfingar ljósbylgju
þræðum við orkusviðin upp úr og niður úr til að
öðlast þann skilning sem við þörfnumst, bæði til
þess að átta okkur á þvi hver við erum og að sætta
okkur við það. Inn á þessum sviðum lifum við
vitsmunalífi í orkulíkama hvers grunntóns fyrir sig
eins óháð og við lifum í efnislíkama. Við getum
alltaf séð niður á sviðin fyrir neðan okkur og eigum
jafn erfitt með að sjá sviðin fyrir ofan okkur og við
eigum erfitt með að sjá önnur svið af efnissviðinu.

Og eigin grunni
Orkuuppspretta
Hver hlutur hefur áhrif á annan hlut, eins og hver og
ein orkuuppspretta hefur áhrif á aðrar
orkuuppsprettur. Hver vera hefur áhrif á aðrar verur
eins og hver hreyfing hefur áhrif á aðra hreyfingu,
sama hvort hún sé mjög hröð eða að hún sé mjög
hæg, hvort hún sé í tíma og rúmi eða tímarúmi. Því
allt hefur áhrif á allt, hver hugsun, hvert orð, hver
hreyfing og hver atburður hreyfir við viðkvæmu
jafnvægi okkar. Þess vegna ber okkur sem
einstaklingum að bera ábyrgð á sjálfum okkur
samhvæmt bestu getu miðað við tíð og tíma, og ef
við erum ekki sátt við getu okkar til sjálfsábyrgðar
höfum við ávallt tækifæri til að bæta frammistöðu
okkar gagnvart okkur sjálfum sem og öðrum 
Dropavera

Flæði af orkulitum

Dropa-tímarúm

Í sameiginlegum Alheimi.
Þessi langa leið er það sem við köllum framþróun en
hana eigum við erfitt með að skilja er við lítum hana
frá svo þröngum sjónarhóli sem efnisvitund okkar
ein býður upp á, eins og það að þurfa að þræða allar
götur ójafnvægis og misskilnings til að ná aftur
jafnvægi við allt og alla. En þetta gerum við til að
koma flæði á framþróun þyngri orku en flest okkar
hafa gert sér grein fyrir að sé til. Við sjáum þó marga
samsvarandi þætti í efnisheiminum og þeim sem
koma fyrir innan annarra vídda og annarra heima,
því það er margt í mörgu, og margt svipað til, margt
sem tónar saman, og margir þræðir skapa sama vef,
allt lýtur þetta sömu lögmálum og tifar í takt við
sama púlsinn.

Hugleiðing:
Okkur er ekki kennt að
vera hugsandi, heldur
að endurspegla
samfélagið.

Kennum börnunum
okkar að vera
hugsandi.

VERUM
MEÐVITUÐ !

Í fyrirlestrinum er aðeins imprað
á yfirförnu efni, hvet ég ykkur
eindregið til þess að lesa ykkur
til frekari glöggvunar og prufa
slóðirnar inn á þessar
skemmtilegu vefsíður ;)
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Glæra 34 Texti Tilfinningar: http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 28 Texti Náttúruleg röskun: https://visindavefur.hi.is/svar.php?id=26379

Glæra 34 Mynd 47 Segulsvið hjartans: http://anunada.files.wordpress.com/2012/03/torus1.jpg

Glæra 28 Texti Röskun af mannavöldum:https://visindavefur.hi.is/svar.php?id=26379

Glæra 35 Texti Tilfinningaorka:http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 28 Texti Röskun á vistkerfum: http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5834

Glæra 35 Mynd 48 Tilfinnanleg orð: http://themindunleashed.org/2014/01/research-mapping-humanemotions-shows-strong-mind-body-connection.html

Glæra 28 Mynd 40 Náttúruleg röskun: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/10/13/article-20486400E5A67B800000578-45_964x506.jpg
Glæra 28 Mynd 41 Röskun af mannavöldum:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/IDH_example1.jpg

Glæra 36 Texti Tilfinnanlegt jafnvægi: http://innsaei.com/tilfinningar/
Glæra 36 Mynd 49 Að vera í jafnvægi: http://www.wellnessandperformance.com/images/img-scale.jpg
Glæra 37 Texti Karl- og kvennlægir þættir: http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 29 Texti Áhrif námuvinslu: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1197878/
Glæra 29 Mynd 42 Mývatn: http://www.ramy.is/wp-content/uploads/2013/06/IMG_1092-150x150.jpg
Glæra 31 Texti Framþróun:http://innsaei.com/framthroun/ og
https://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1840

Glæra 37 Mynd 50 Kvenn- og karlmerkið: http://phsinternational.com/wpcontent/uploads/2012/01/genders.jpg

Glæra 37 Mynd 51 Hlaðnar agnir: https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-electricity/electric-fields
Glæra 38 Texti Karl og kvenn orkustöðvar, vitundarsvið:http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 31 Mynd 43 Framþróun: http://1.bp.blogspot.com/lkeNJD81Mlo/TftCyNgqcYI/AAAAAAAABEc/tL8e3G2pOpI/s1600/test_1.jpg

Glæra 38 Mynd 52 Orkurásir kvenn- og karllægrar orku: http://5thworld.com/pix/double-torus.jpg

Glæra 32 Texti Jafnvægi:http://innsaei.com/framthroun/

Glæra 39 Texti Tilfinnanlegt jafnvægi: http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 32 Mynd 44 Innra jafnvægi: http://innerbalancecostarica.wordpress.com/2012/04/26/how-to-findinner-balance-2/

Glæra 39 Mynd 53 Eldingar tré: http://www.sky-fire.tv/index.cgi/lightning.html
Glæra 40 Mynd 54 Texti Jafnvægi innan vitundasviða: http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 32 Mynd 45 Að halda jafnvægi: http://indesignartandcraft.com/wpcontent/uploads/2012/11/balance-art-term.jpg

Glæra 41 Texti Tilfinningþáttur: http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 33 Texti Skilningarvitin fimm: http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5259

Glæra 41 Mynd 55 + og – pólar Orkutóna: http://innsaei.com/orkutonar/

Myndir og textar
Glæra 42 Texti Tilfinningaróf: http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 42 Mynd 56 + og – pólar Orkutóna: http://innsaei.com/orkutonar/

Glæra 48 Mynd 63 Ójafnvægisþættir: https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqgiZ6xGuJqaY6CoSSNTRKGe7D_NUkbhfskxA5A048uLukmu
Bb-A

Glæra 43 Texti Taflan jafnvægi:http://innsaei.com/tilfinningar/

Glæra 49 Texti Mótlæti: http://innsaei.com/motlaeti/

Glæra 44 Texti Tilfinnanlegt ójafnvægi: http://innsaei.com/tilfinnanlegt-ojafnvaegi/

Glæra 49 Texti Allar breytingar:http://innsaei.com/motlaeti/

Glæra 44 Mynd 57 Vegasalt: https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRW6PHzm1N3uZMXcJqYtMkF3wOH3OC_FD19YKf2Wa6ZBsp
3TrIj

Glæra 50 Mynd 64 Breytingar framundan : http://www.reachingcampus.com/wpcontent/uploads/2013/05/changes-ahead-exit-sign.jpg

Glæra 44 Mynd 58 Jin og Yang: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1QqCZj0iupdWZxNORrPVZdmoljM4hIqtIv9hChofBDtrUEQ0ZQ
Glæra 44 Mynd 59 Rafmagn: https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTltink1hqpYrw8toDmM9abfz32kgV7wN49EvlEAYGbQqLELuN
axg

Glæra 50 Mynd 65 Upp á við:
http://fc02.deviantart.net/fs71/i/2013/083/b/d/_reach_to_the_sky_from_the_bottom__by_snoukend5z35rv.png
Glæra 51 Texti Misjafnt hvert reynsla leiðir: http://innsaei.com/motlaeti/
Glæra 51 Mynd 66 Gríma gleðinnar: http://4.bp.blogspot.com/ikVJvWbJ89k/UewQj1Z4bxI/AAAAAAAABnU/K_oNWUDGzuI/s1600/macho+insecurity.jpg

Glæra 44 Mynd 60 Að detta: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLjZuYgDtwFEWnTU6j0YMjKycpiSGbtgrehL3nIf1U95a3X5XV
pA

Glæra 52 Texti Það er margt á misskilningi byggt: http://innsaei.com/ad-komast-til-jafnvaegis/

Glæra 45 Mynd 61 Texti Ótti er tilfinning: http://innsaei.com/tilfinnanlegt-ojafnvaegi/

Glæra 52 Mynd 67 Veraldir hið innra:
http://api.ning.com/files/8*B3f4fePIIFZLefrtlum2vTupehZTXM3YwqTJz0hNsSmFnPfaKCJS1HM2YcoQi
FMa9ijs1Zbj4oDf5*tAStY3iM4mfGjRBm/innerbeing.jpg

Glæra 46 Töflurnar Gremja og Bræði:http://innsaei.com/tilfinnanlegt-ojafnvaegi/
Glæra 53 Texti Skoða eigin tilfinningar: http://innsaei.com/ad-komast-til-jafnvaegis/
Glæra 47 Texti Útskýring á töflum:http://innsaei.com/tilfinnanlegt-ojafnvaegi/
Glæra 48 Texti Helstu grunnþættir ójafnvægis:http://innsaei.com/tilfinnanlegt-ojafnvaegi/
Glæra 48 Mynd 62 Misskilningur: https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmGevHdCOmberAX2HyED8Vsin5A0NFBKGaaQlBg4tkNRltkQl

Glæra 53 Mynd 68 Ekki leyfa sárum þínum..: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-akash3/t1/525300_391891364289261_1732299209_n.jpg
Glæra 54 Texti Út frá hlutleysi: http://innsaei.com/ad-komast-til-jafnvaegis/
Glæra 54 Mynd 69 Orka í ójafnvægi: http://1.bp.blogspot.com/c2ePLoRwUeY/T1gG85TPxTI/AAAAAAAAB8w/pUG3PrTz1LU/s1600/light+shield.jpg

Myndir og textar
Glæra 54 Mynd 70 Leiðandi hönd: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6uCV0F0lNXcioTtEyyzZc9BF_dUgrnZ7c1U1sH2S9xBez2d_
Glæra 55 Texti Vinnan: http://innsaei.com/ad-komast-til-jafnvaegis/
Glæra 55 Mynd 71 Brimbrettabrun: http://www.surfertoday.com/images/stories/goofysurfing.jpg
Glæra 56 Texti Að lifa í sátt við sjálfan sig: http://innsaei.com/medvitund-um-jafnvaegi/
Glæra 56 Mynd 72 Myndbönd II – innsaei.com: http://innsaei.com/myndbond-ii/
Glæra 57 Texti Skillningur: http://innsaei.com/medvitund-um-jafnvaegi/
Glæra 57 Mynd 73 Samhljómur: http://farm4.static.flickr.com/3274/2969623648_3d52d9b569.jpg
Glæra 58 Mynd 74 Texti Eiginleikar vitundarsviða: http://innsaei.com/medvitund-um-jafnvaegi/
Glæra 59 Texti Orkuuppspretta: http://innsaei.com/medvitund-um-jafnvaegi/
Glæra 59 Mynd 75 Flæði af orkulitum: http://lupusuva1phototherapy.com/wpcontent/uploads/2013/12/13511040457953.jpg
Glæra 59 Mynd 76 Dropavera: http://thexodirectory.com/wp-content/uploads/2011/02/High-SpeedCaptures-Droplets.jpg
Glæra 59 Mynd 77 Dropa-tímarúm:
http://2.bp.blogspot.com/_2TCYQxSUqGQ/TDWrDG7So3I/AAAAAAAAJMk/UjJ9gmzCZj0/s1600/waterdrop-wt.jpg
Glæra 60 Texti Þessi langa leið: http://innsaei.com/medvitund-um-jafnvaegi/
Glæra 60 Mynd 78 Alheimur: http://innsaei.com/medvitund-um-jafnvaegi/
Glæra 58 Mynd 79 Thinker´s: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-akprn2/1393193_10151770203057909_445021159_n.jpg

Glæra 64 Mynd 80 Lífsins tré: http://evolvingbliss.com/wp-content/uploads/2012/06/torus-tree2.jpg

Í fyrirlestrinum er aðeins imprað
á yfirförnu efni, hvet ég ykkur
eindregið til þess að lesa ykkur
til frekari glöggvunar og prufa
slóðirnar inn á þessar
skemmtilegu vefsíður ;)

