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Ágrip 

Í Leikskólanum Sælukoti við Þorragötu í Reykjavík er fylgt menntastefnu sem kennd er við 

Ný-húmanisma. Leikskólinn Sælukot mun vera eini leikskólinn á Íslandi sem gerir það. Í 

þessum skrifum verður fjallað um Ný-húmanisma og framkvæmd þeirra hugmyndafræði í 

starfi Leikskólans Sælukots. 

Ný-húmanismi felur í sér þá afstöðu að hefðbundin mannúðarhyggja skuli ná til alls 

sem er, lifandi jafnt og lífvana. Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir þeirri heimspekilegu sýn 

sem í þessari afstöðu felst og þeirri menntastefnu sem af henni er sprottin í starfi 

Leikskólans Sælukots og upphafs hennar í verkum heimspekingsins P.R. Sarkars. Einnig 

verður gerð grein fyrir þeim samfélagslegu jafnt og einstaklingsbundnu ályktunum sem 

meðal annarra Sohail Inayatullah hefur dregið af ofangreindri menntastefnu. Að hans 

mati krefst Ný-húmanismi mjög mikils af samfélagi og einstaklingum til að sú afstaða til 

tilverunnar sem í Ný-húmanisma felst  verði ráðandi í félagslegri, efnahagslegri, 

stjórnmálalegri og persónulegri tilveru mannanna. Það felur í sér að hans mati  andlega 

ástundun á borð við lotningarfulla hugleiðslu eða óeigingjarnar bænir og  jóga, tai chi eða 

chi kung. Það krefst þess að taka þátt í nærsamfélagi sínu og samfélagi alls fólks á þessari 

jörð á uppbyggilegan hátt. 

Í þessari ritgerð verður reynt að gera því skil hvernig Leikskólinn Sælukot leitast við að 

mennta nemendur sína til þessarar áskorunar 21. aldar.  
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Formáli 

Upphaflegt markmið mitt með þessu verkefni var að gera afmarkaða fræðilega rannsókn í 

Leikskólanum Sælukoti. Bráðlega birtist mér hins vegar í undirbúningi hennar mun 

víðtækara rannsóknarefni: Hvernig leikskóli ber sig að við að gera djúpa heimspekilega sýn 

að leiðarstefi í starfi sínu. Leiðbeinandi minn hvatti mig til að taka því viðfangsefni með 

þökk og það gerði ég og er sannarlega þakklát fyrir það.  

Eftirtaldar bækur eru meginheimildir mínar um Ný-húmanisma og þá menntastefnu 

sem sú hugmyndafræði hefur veitt innblástur. 

 

      Av. Anandamitra: (1987). Neo-Humanism, a vision for a new world.  

      P. R. Sarkar: (1988). Few Problems solved. (Part 1- 4). 

      P. R. Sarkar: (1987). Neo-Humanism in Nutshell. (Part 1- 2). 

       P. R. Sarkar: (1982).The Liberation of Intellect- Neo-Humanism. 

      Inayatullah, Sohail: (2006). Neohumanist Educational Futures:  

       Liberating the Pedagogical Intellect. Sótt af Academia.edu. 

 

Ég þakka Gunnlaugi Sigurðssyni leiðbeinanda mínum fyrir hvatningu og aðstoð og   

Guttormi Sigurðssyni fyrir umburðarlyndi meðan á ritferlinu stóð.  

  

 

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

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Miklaholtsseli,   8. maí  2016 

 

       Guðríður  Pétursdóttir   (sign) 
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Inngangur 

Í nútímanum á sér stað margvísleg vakning til vitundar um ábyrgð okkar allra á 

umhverfinu og samfélaginu í heild. Hvert og eitt okkar ber ábyrgð, því verður hvert og eitt 

okkar að öðlast getu til að rísa undir þeirri ábyrgð. Því spyr Sohail Inayatullah hvort andleg 

iðkun veiti okkur ekki slíka getu, hvort lausnin á vandamálum samtímans liggi ekki í 

andlegri iðkun einstaklinganna. Hann sér fyrir sér að slík iðkun feli í sér fjóra meginþætti. 

Að ástunda hugsýn um hið æðsta. Að ástunda lotningarfulla hugleiðslu eða óeigingjarnar 

bænir. Að stunda líkamlegar æfingar á borð við jóga, tai chi eða chi kung. Að taka 

uppbyggilegan þátt í nærsamfélagi sínu og samfélagi alls fólks á þessari jörð (Inayatullah, 

2005). Inayatullah spyr hvort menntun í anda Ný-húmanisma sé því ekki það sem koma 

skal. 

P.R. Sarkar skilgreinir ný-húmaníska hugmyndafræði á eftirfarandi hátt. „Þegar hugarfarið 

sem liggur til grundvallar mannúðarhyggju nær til alls, bæði lifandi og lífvana í þessum 

alheimi, þá hef ég nefnt það Ný-húmanisma. Þessi Ný-húmanismi mun lyfta 

mannúðarhyggju upp til alheimshyggju, ást á öllu sköpunarverkinu” (Sarkar, 1982). Ef ný-

húmanísk hugmyndafræði yrði ráðandi í hugsun og verki mannanna myndi hún hafa 

gífurlega jákvæð áhrif á sambúð þeirra innbyrðis og við allt umhverfi sitt. En til þess að svo 

verði duga ekki orðin ein heldur þurfum við, mannfólkið á þessari jörð, að öðlast 

raunverulega getu til að gera Ný-húmanisma að eiginlegum veruhætti okkar. Andleg 

ástundun, að mati Inayatullah, er leiðin til þess. 

Ný-húmanismi er siðræn hugmyndafræði og felur því í sér sammannleg gildi á borð við 

góðvild, fegurð, rök, dugnað og jafnvægi. Þau gildi sem mannkynið aðhyllist eru 

sannarlega sammannleg. P.R. Sarkar (1988) hafnar því að fólk sé dregið í dilka eftir 

litarhætti, kyni, trúarskoðunum, stöðu og menntun. Að fólki sé skipt í ríka og fátæka, 

menntaða og ómenntaða. Að fólki sé skipt í hópa eftir skoðunum og trúarbrögðum. Hann 

telur hrepparíg, þjóðrembu og hroka helstu meinsemdir samfélagsins. Frá sjónarmiði Ný-

húmanisma liggur til dæmis rót flóttamannavandans í Mið-Austurlöndum og Evrópu í því 

að sammannleg gildi hafa vikið fyrir frumstæðum hygðum. Það sundrar fólki og því reika 

nú milljónir flóttamanna frá einu landi til annars í von um griðland. Frá sjónarhóli Ný-

húmanisma er mannkynið ein órjúfanleg heild. Meta ætti vanda flóttamanna samkvæmt 

því. Allir menn eigi rétt á því að grunnþörfum þeirra til mannlegs lífs sé fullnægt, fæði, 

húsnæði, klæði, menntun og og læknisþjónusta (Sarkar,1992). Ef slík sýn á samfélagi 

mannanna á þessari jörð yrði almennt viðtekin yrði risaskref stigið í átt til friðar og 
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framfara. Með ný-húmanískri menntun verður slík sýn ekki lengur stjórnmálaleg stefna 

heldur hluti af lífsýn okkar og hafin yfir ágreining.  

Ný-húmanísk menntun byggist á jóga, andlegu siðgæði og andlegu viðhorfi. Í ný-

húmanískri kennslufræði er gengið út frá því að mannshugurinn skipist í 5 lög sem gjarnan 

eru flokkuð frá hinu ysta til hins innsta (Sarkar, 2001). Ysta lag hugans er dagsvitundin (e.: 

conscious mind) sem stjórnar skynfærum og hreyfingu. Næst er undirvitund (e.: 

subconscious mind), híbýli visku, vitsmuna, rökhugsana og þekkingar. Þrjú innstu lögin (e.: 

superconscious mind) eru lög yfirvitundar, sköpunar, innsæis og andlegra eiginleika. Í ný-

húmanískri menntun er tekið mið af þessum skilningi á vitundarlífi mannsins og 

mismunandi kennslufræðilegar aðferðir helgaðar hverju lagi hugans.  
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1 Vandi framtíðar 

Í yfirspenntum heimi, í örsmárri borg á ysta hjara veraldar, keyrir stressaður faðir litla 

drenginn sinn í Leikskólann Sælukot. Skammdegismyrkrið, umferðin, ófærðin og 

bíldruslan, allt er honum öndvert. Hann hefur allt á hornum sér, opnar pirraður hliðið að 

skólalóðinni en þegar inn kemur tekur á móti honum einhver óskiljanleg tilfinning, hugur 

hans fyllist af friði og kyrrð. Hann sest niður með drenginn sinn í fanginu, klæðir hann úr 

útifötunum og nýtur augnabliksins. Þegar hann fer úr leikskólanum þakkar hann í 

huganum fyrir að eiga þennan dreng. Hann þakkar fyrir allt það góða sem lífið gefur. Hvað 

hefur breyst? Ekkert sýnilegt, ekkert áþreifanlegt, en þarna er falin sérstaða Leikskólans 

Sælukots. Hér verður reynt að fanga þetta fyrirbæri, sem er eins ósýnilegt og vindurinn, 

eins erfitt að höndla eins og að komast undir regnbogann.  

Ekki fer alltaf saman gæfa og gjörvuleiki. Þarna er ungur maður, sem á konu og ungan 

son,  hefur atvinnu en er ekki hamingjusamur. Ekki vantar hæfileikana. Hæfileikana þarf 

að þroska og veita í jákvæðan farveg. Tilgangsleysi virðist einkenna líf margra í dag. Allt 

virðist einskis virði og gagnslaust. Ræturnar hafa verið slitnar, trúarbrögð hafa tapað gildi 

sínu og einginn veit hvert á að stefna. Erfitt er að loka augunum lengur fyrir vanda 

framtíðar, vandi framtíðar er hluti af deginum í dag. Undirstöður mannlegrar tilveru riða. 

Framtíðin þarf að finna lausnir á umhverfislegum, samfélagslegum, efnahagslegum og 

pólitískum vandamálum.  

Í þessum skrifum er fjallað um Ný-húmanisma, mannúðarkenningu 

heimspekingsins P.R. Sarkar (1921-1990), sem reysti hana á grunni innsæisvísinda, grunni 

andlegrar heimspeki. Þá verður fjallað um þá menntastefnu sem sækir innblástur í 

kenningar Sarkar, ný-húmaníska menntastefnu, og Leikskólann Sælukot, sem starfar eftir 

þeirri stefnu. Leikskólinn Sælukot er rekinn af Systrasamtökum Ananda Marga og 

foreldrafélagi. Í skólanum starfar forstöðukona sem er nunna, jógakennari og andlegur 

leiðbeinandi. Hennar nærvera mótar það andrúmsloft sem ríkir í skólanum og einkennist 

af kyrrð, friði og ástúð á börnum.  

 

1.1 Breyttir tímar  

Víða er leitað leiða til að auka lífsgleði og hamingju fólks. Fyrirtæki og stofnanir sjá sér hag 

í að starfsfólki, viðskiptavinum og íbúum líði betur. Verslanir, bankar og fyrirtæki leita 

nýrra leiða til auka lífsgleði og ánægju starfsfólks. Í skýrslu sem Westpacbankinn í Ástralíu 

gaf út eru kröfur um bætt siðferði, gagnsæi, mannréttindi, umhverfismál og umhyggju 



10 

fyrir starfsmönnum (Inayatullah, 2005). Þrjú atriði eru mæld: hagsæld, félagslegt réttlæti 

og umhverfi. Þeir velta fyrir sér hvert fjórða atriðið eigi að vera. Menn eru að vakna til 

vitundar um ábyrgð sína á umhverfinu og samfélaginu í heild. Umhverfismál eru ekki 

lengur eitthvað fjarrænt sem kemur okkur ekki við. Farið er að mæla mannauð og 

hamingju. OECD ríkin hafa ekki gengið eins langt í umbótum og gert er í Ástralíu, en í 

Bretlandi eru haldin námskeið í lífshamingju.  

Landsframleiðsla mælir hversu vel land er rekið fjárhagslega en segir ekki til um 

hamingju, velferð, menntun né mannréttindi. Hægt er að líta á hamingju sem innri 

mælikvarða á lífsgæði, burt séð frá efnahagslegum verðmætum. Þjóðir heims eru farnar 

að leita leiða til hamingjuríkara lífs. Aukin áhersla er á önnur atriði en áður, fagurfræði, 

listir og andleg gildi hafa meira vægi. Andleg ástundun getur orðið fjórða áhersluatriðið. 

Andleg ástundun er fjórþætt. Í fyrsta lagi að tengja sig við það sem er okkur æðra. 

Það er jákvæður eiginleiki sem gefur vellíðan og upphafningu. Til að ná sambandi við það 

sem er okkur æðra, þarf traust á Guðdómnum, að geta gefið sig á vald hinu æðsta. Í öðru 

lagi ástundun lotningarfullrar hugleiðslu eða óeigingjarnra bæna. Í þriðja lagi líkamlegar 

æfingar eins og jóga, tai chi, chi kung og fleira sem kemur á jafnvægi milli líkama og 

fíngerðari sviða hugans. Í fjórða lagi, félagsleg þátttaka í alheimssamfélagi. Sýna öðrum 

umhyggju og öðlast alheimslega sýn ( Inayatullah, 2005). 

Efnishyggja er ekki vænleg leið til hamingju, það hafa athuganir og rannsóknir sýnt 

(Kasser, 2002). Nýlegar heilarannsóknir sýna að jákvæðni eykur heilastarfsemi og 

hugleiðsla eykur þol gegn álagi og streitu (Conlin, 2004). Richard Davidson, prófessor í 

sálarfræði og geðlækningum við Wisconsin háskólann í Madison,  Bandaríkjunum, 

rannsakaði áhrif hugleiðslu. Tilraunir sem hann stjórnaði við háskólann sýndu að  stutt 

hugleiðsla hafði djúpstæð áhrif á heila, líkama og mál þátttakenda. Niðurstaða rannsókna 

hans voru þær, að hugleiðsla örvaði þann hluta heilans sem er í tengslum við tilfinningar, 

vellíðan og hamingju (Conner, 2003). Samkvæmt rannsókn TM stofnunarinnar eykur 

hugleiðsla vitsmunalega og andlega getu fólks (Inayatullah, 2005). 

P. R. Sarkar setti fram nýjar kenningar um efnahagskerfi sem mótist af andlegum 

gildum. Andleg iðkun og hugleiðsla styrki hugann og auki skilning á þeim gildum sem geta 

orðið undirstaða réttlátara efnahagskerfis, öllum til hagsbóta (Inayatullah, 2005). Böndin 

berast því að menntun þjóða heims, reyndar ekki í fyrsta skipti. Þannig áleit Platon (fyrir 

munn Sókratesar) að hægt væri og bæri að mennta einstaklingana til hagsbóta fyrir 

samfélagið og Rousseau taldi að mein samtímans yrðu læknuð með uppeldi barna.  Í bók 

sinni „Neohumanist Educational Futures: Liberating the Pedagogical Intellect“ (2006) færir 

Sohail Inayatullah rök fyrir að í Ný-húmanisma, mannúðarkenningu  indverska  

heimspekingsins P.R. Sarkar, sé að finna heimspekilegan grunn að bættri menntun fyrir þá 
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sem hennar njóta og að þeirri menntun um leið sem leyst geti margvíslegan vanda 

nútímans. 

 

1.2 Mannsheilinn 

Ef fylgst er með vexti fósturs birtast undur mannlífsins. Fóstrið gengur í gegnum  

líffræðilega þróun frá fósturvísi til manns í móðurkviði, fer í gegnum mismunandi stig á 

þroskaferlinum. Um tíma líkist fóstrið fiskum, þá skriðdýrum, síðan spendýrum og að 

lokum tekur það á sig mannsmynd. Fóstrið gengur í gegnum milljarða ára af líffræðilegri 

þróun í móðurkviði. Heili fóstursins gengur í gegnum sömu þroskastig, þar birtast einkenni 

liðinna forfeðra.  

Heili mannsins er þróaðri en heili nokkurrar annarrar tegundar (Gerhard, 2004). 

Mennirnir eru eina lífveran á jörðinni sem hefur þróað nýheila, þriðja heilann sem bætist  

við þær heilagerðir sem við höfum sameiginlegar með dýrum. Hvert lag heilans tengist 

ákveðnu þroskaskeiði. Neðstur er skriðdýraheilinn, þá spendýraheilinn og að lokum 

nýheili mannkyns (MacLean, 1970). Heili mannsins starfar á mismundandi 

vitsmunastigum, frá einföldustu hvötum forvera okkar til flókinnar starfsemi nýheilans. 

Eldri lög heilans starfa áfram þótt nýheilinn hafi bæst við.  

Skriðdýraheilinn er staðsettur efst í heilastofni manna og dýra. Starfsemi hans hefur 

sáralítið breyst frá upphafi hans. Hann stjórnar grunnhvötunum, t.d. árásarhneigð, 

kynhvöt og hvötinni að verja yfirráðasvæði sitt. Tilfinningaheili spendýra er arfur okkar frá 

spendýrunum fyrir daga mannsins. Hann umlykur skriðdýraheilann. Uppspretta sterkra 

tilfinninga eins og sársauka, vellíðunar, reiði, ótta, gleði, sorgar, ástar og haturs býr í 

tilfinningaheila spendýra. Nýheilinn vefur sig utan um tilfinningaheila spendýra. Nýheili 

mannsins fóstrar æðri hugsun, skynsemi, rökhugsun, greinandi hugsun og ákvarðanatöku. 

Þar býr skipulagning og áætlanagerð. Rökhugsunin finnur þar lausnir á óleystum þrautum. 

Ef mannkyninu á að auðnast að lifa farsællega í sátt og samlyndi við menn og málleysingja 

þarf það þróaðasta í manninum að ráða för en ekki óþroskaðar tilfinningar og hvatir 

(Mitra, b, 1987). 

Hvötin að hópa sig saman er í eðli mannsins. Upphaflega voru hóparnir smáir, ein 

fjölskylda eða einn ættbálkur. Hóparnir stækkuðu með auknum félagsþroska, samfélög, 

trúfélög og skoðanabræður urðu til. Hópeðlið höfum við erft frá dýrunum saman ber 

fiskitorfur, fuglahópar og grasbítahjarðir. Hópmyndun býður hættunni heim eins og sést í 

kynjamismunun, stéttamun, átökum milli hvítra og svartra, milli ríkra og fátækra, 

miskunnarleysi milli trúfélaga, milli þjóða og kúgun þróaðri samfélaga á vanmáttugri 

þjóðum. 
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Alþjóðlegu samstafi á borð við starf sameinuðu þjóðanna hefur verið komið á í þeim 

tilgangi að leysa vanda í samskiptum þjóða. Jafnvel þar hugsar hver um hag síns hóps, 

þjóðar eða heimalands, svo erfitt reynist að ná samstöðu. Hugur manna er misvíður. Með 

þröngum huga hugsar fólk aðallega um sjálft sig. Hugarsviðið víkkar með auknum þroska, 

fyrst nær hugsunin utanum fjölskylduna, síðan þjóð og að lokum um alheimslegt 

samfélag. Með víðum huga verður markmið mannlegs lífs hér á jörð að vinna að velferð 

allra manna í sátt við allt sem lifir og móður jörð, sem er heimili okkar allra (Mitra, 

b,1987). Menn hafa farið illa með auðlindir jarðar. Vatn, andrúmsloft, úthöf, jarðvegur og 

lífríkið sjálft eru í hættu vegna mengunar af manna völdum. Allt lífríkið er samtengt, ef ein 

tegund deyr út hefur það áhrif á heildina. Komið er að rökhugsun og skynsemi nýheilans. 

Ákvarðanir sem teknar eru til framtíðar þurfa að vera til góðs fyrir alla, menn, lífríkið og 

náttúruna. Rökhugsun nýheilans þarf að taka yfir tilfinningar og hvatir frumstæðari hluta 

heilans, til að  menn verði sannir vitsmunamenn. Í þroska hugans felst lausnin á 

vandamálum mannkyns (Mitra, b,1987). 

 

1.3 Sammannleg gildi 

Andleg hugmyndafræði þarf að byggjast á sammannlegum gildum. Hugur mannsins býr 

yfir bæði góðum og slæmum eiginleikum. Því meiri sem vitundarþroski mannsins er, því 

meira ráðandi eru jákvæðir eiginleikar hugans. Barátta sjálfsins fyrir að jákvæðir 

eiginleikar ríki yfir hinum neikvæðu hefur leitt til vitundarvíkkunar. Ný svið hugans virkjast 

meir og meðvitaðra en áður. Mannshugurinn þróast frá því að vera fjötraður af lægri 

hvötum, eins og hatri, afbrýðisemi eða ótta, í átt til fíngerðari huglægra og andlegra 

eiginleika, svo sem góðsemi, rökhugsunar og andlegs innsæis. Allar menn búa yfir 

samskonar huglægum eiginleikum, óháð litarhætti, kyni eða þjóðerni. Allir menn geta 

elskað, hatað, óttast eða fyllst guðdómlegri lotningu. Sömu kenndir búa í öllum mönnum. 

Fólk er komið mislangt í að þroska sína jákvæðu huglægu og andlegu eiginleika en enginn 

er sviptur þeim (Shambhushivananda, 2003).   

Sammannleg gildi kallast þeir jákvæðu eiginleikar mannshugans sem fólk telur 

eftirsóknarverða. Hér á eftir er lýst fimm helstu þessara gilda: 

Góðvild. Að rækta góðvild er að rækta samkennd. Vinátta, traust og skilningur 

byggjast á þessari kennd. 

Fegurðarskyn opnar okkur dyrnar að þekkingu og skilningi á náttúrulegu samræmi. 

Hvernig allt er órjúfanlega tengt á jafnvægisfullan hátt. Það skapar lotningu og virðingu 

fyrir náttúrunni og lífinu. Glæðir tilfinningu fyrir að við séum eitt með alheimslegri vitund 

sem býr í öllu og er allstaðar. 
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Rökhugsun. Efnisleg vísindi byggjast á rökhugsun. Skynsamlegar niðurstöður eru 

fengnar með beitingu hennar og dómgreindin byggir á henni. 

Atorkusemi. Kerfi án hraða eða framvindu er gagnslaust og hraði án kerfis er 

hættulegur. Atorkusemi kemur nauðsynlegri hreyfingu á hlutina og kemur í veg fyrir 

stöðnun í hugsun og verki. Framvinda lífsins byggir á atorkusemi sem knýja alla þróun 

áfram. Sé atorkusemi réttilega og skynsamlega beitt, leiðir hún til jákvæðrar þróunar í 

samfélaginu, brýtur niður stöðnun og kemur því jákvæða áfram. Atorkusemi er allri 

réttlætisbaráttu nauðsynleg. 

Jafnvægi. Eins og jafnvægi þarf að vera í náttúrunni á milli hinna ýmsu þátta, þá er 

það ekki síður mikilvægt fyrir huglegt og andlegt svið mannsins. Hófsemi, reglusemi og 

sjálfsagi stuðla að góðu jafnvægi hugans. Grundvöllur fyrir góðu jafnvægi í samfélaginu er 

að það sé ríkjandi. Sérstaklega mikilvægt er að gott jafnvægi sé milli efnishyggju og 

andlegra þátta (Shambhushivananda, 1996).  
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2 Ný-húmanísk hugmyndafræði 

Ný-húmanismi er ást á öllu bæði lifandi og lífvana í alheimi, vegvísir til andlegrar einingar 

og andlegs þroska.  

Þegar hugarfarið sem liggur til grundvallar mannúðarhyggju nær til alls, bæði lifandi 

og lífvana í þessum alheimi þá hef ég nefnt það Ný-húmanisma. Þessi Ný-húmanismi 

mun lyfta mannúðarhyggju upp til alheimshyggju, ást á öllu sköpunarverkinu. Ný-

húmanismi er ný skilgreining á húmanisma. Húmanismi eða mannúðarstefna og 

mannkyn hafa verið mjög vinsæl orð síðustu aldirnar en einungis mannkynið hefur 

fallið undir mannúðarstefnu. Sú skilgreining er ekki fullnægjandi hún svarar ekki 

kröfum mannlegs samfélags í þróun. Því skyldi ást og umhyggja hins þróaða 

mannshuga einungis taka til mannanna sjálfra en ekki allra lifandi vera þar með 

talið jurta.?  

Þetta er hin nýja skilgreining á Ný-húmanisma. Hann nær til alls lífríkisins. En hver 

er þá staða hins lífvana heims innan Ný-húmanisma. Í grundvallaratriðum er nánast 

enginn munur á lífi gæddum heimi og lífvana. Sumir skýra það svo, að þegar 

hreyfing á sér stað innan formgerðar þá teljist hún lifandi en að öðrum kosti lífvana. 

En þessi skýring er ekki fullnægjandi vegna þess að það er hreyfing innan bæði 

lifandi og lífvana hluta. Ný-húmanismi nær þannig til mannvera, dýra, plantna og 

lífvana tilvistar ekki síður, allt niður til smæstu einda atómsins (P.R. Sarkar, 1982, 

87). 

Markmið Ný húmanisma er meðal annars að frelsa sjálf mannsins frá þröngsýni 

eigingirninnar. Til þess þarf að losna við þau viðhorf sem aðgreina fólk og ná einingu við 

menn, dýr, náttúruna og hina æðstu vitund. Áherslur samtímans hvetja fólk til að sjá 

mismun og sundurgreina. Fólki er sundrað í stað þess að sameina og fáir finna einingu. 

Andleg iðkun, hugleiðsla, jóga, bænir, þjónusta við bágstadda, virðing fyrir náttúrunni og 

andleg sýn getur snúið þessari þróun við. Ný-húmanismi snýst um að við höfum tækifæri 

til að velja hvernig framtíðin verður og hvernig framtíð við bjóðum næstu kynslóðum. 

Ábyrgð fylgir slíku vali. Valið virðist vera hugsýn en ekki raunveruleiki, en svo er ekki, 

heldur er það nauðsyn. Stíga þarf létt til jarðar, virða móður jörð, skaða ekki umhverfi 

okkar og lifa í þakklæti fyrir allt sem lífið gefur. Vinna af þekkingu, ást og skilningi fyrir 

mannkynið sem heild. Viðurkenna að allt á plánetunni Jörð sé ein órjúfanleg heild. Ást og 

andleg iðkun er uppspretta þeirrar andlegu innri visku sem nauðsynleg er í framtíðinni. 
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Oft vill þessi innri vídd mannsins gleymast, þó er þetta miðpunktur tilveru mannsins og 

alls hér á jörð.  

Þegar hugsun nær til andlegri og fíngerðari laga hugans fer fólk að finna eininguna. 

Einingu við allt, fegurðina, náttúruna og það besta í öllum mönnum. Fegurðin, undrið, 

kjarninn í sköpunarverkinu er allstaðar ef fólk hefur opinn huga og horfir í kring um sig. 

Innst inni veit maðurinn að hverju hann leitar. En hugurinn er í senn harður húsbóndi og 

svikull þjónn. Ófullnægður hugur hleypur úr einu í annað í leit að hamingju. Beina má 

huga sínum frá tálsýnum að raunverulegum verðmætum lífsins. Hver eru raunveruleg 

verðmæti lífsins? Þau verða ekki keypt í búð, felast ekki í að eignast alla hluti. Gott er fyrir 

börn og ungmenni að finna að þau séu hluti af heild, ekki ein á báti. Því á að kenna 

börnum og ungu fólki að að beina huga sínum inn á við og standast efnislegan áróður. 

Menntun framtíðar ætti að innihalda leið til að frelsa hugann úr fjötrum þröngsýni og 

eigingirni. Maðurinn er æðstur í sköpunarverkinu. Hann hefur fengið að gjöf nýja heilann, 

möguleika til tilfinningalegs, huglægs og andlegs þroska.  

Ef við horfum til fortíðar og skoðum sögu mannkyns sjáum við hvernig ættmóðirin 

hugsaði um sína afkomendur. Hún hélt hópnum saman og setti unga hrausta menn í að 

verja fjölskylduna. Stórfjölskyldan hélt saman en umhyggjan náði ekki út fyrir 

skyldmennin. Þegar ungir menn náðu sér í konur úr öðrum fjölskyldum urðu til ættbálkar. 

Samheldni og umhyggja gat ríkt í hópnum en náði ekki út fyrir ættbálkinn. Oft voru óeirðir 

milli ættbálka, barist var um besta landið, um veiðisvæði og vatnsból. Smátt og smátt 

runnu ættbálkarnir saman í stærri samfélög, í þjóðir og þjóðabandalög. Nú á dögum 

efnishyggju er alið á ágreiningi og sundrung milli einstaklinga, hópa og þjóða. Þessi 

ágreiningur verður hindrun í þroska mannsins. Spilað er á tilfinningar fólks, haldið fram að 

ein þjóð sé betri en önnur, til að kúga og lítillækka fólk og þjóðir. Áróður og slagorð eins 

og „við erum bestir“ eru notuð til að draga fjöður yfir kúgunina og óréttlætið. Ekki er neitt 

slæmt við að hugsa vel um sína fjölskyldu eða sína þjóð nema þegar slíkt er notað til að 

aðgreina, hlaða múra og víggirðingar milli fólks. Ef ein þjóð kúgar aðra hefur það áhrif á 

heildina, á samvitundina. Einstaklingsvitundin og samvitundin þroskast sameiginlega. Í 

sameiningu er efnislegum og félagslegum hindrunum rutt úr vegi. Vitundin er óendanlegt 

fyrirbæri, ótakmarkað í tíma og rúmi. Við erum hluti af óendanlegri framrás alheimslegrar 

sköpunar. Raunveruleikinn er afstæður, hann virðist raunverulegur frá sjónarhóli 

mannsins en við erum tengd öllu, lifandi og lífvana. Menn bera ábyrgð á varðveislu og 

viðhaldi alls hér á jörð. Með þjónustu við samfélagið og náttúruna í kringum okkur tökum 

við þátt í framþróun heildarinnar. Andleg þróun er sameiginleg þróun (Bussey 2006).  

Frá ómunatíð hefur réttlæti ekki ríkt hér á jörð. Ákveðnir hópar og stéttir hafa haft 

forréttindi, meðan aðrir hafa verið kúgaðir. Þessu óréttlæti er ekki auðvelt að eyða. Til að 
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heilbrigt mannlíf geti þróast þarf rétta leiðsögn, rétta hugmyndafræði og rétta menntun, á 

öllum sviðum mannlífsins (Sarkar, 1988).  

Sarkar gagnrýnir hvernig fólk er dregið í dilka eftir litarhætti, kyni, trúarskoðunum, 

stöðu, menntun og fleiru. Menn eru eins mismunandi í útliti og þeir eru margir, en innsti 

kjarninn er sá sami hjá öllum mönnum. Fólk í heitari löndum er hörundsdökkt, hefur svart 

hár og dökk augu. Í kaldari löndum er húðin ljósari og augun oft blá Þessi augljósi 

útlitsmunur hefur orðið til þess að margir trúa að hvítir menn séu meiri og merkilegri en 

svartir. En allt á jörðinni er breytingum háð. Fólk flytur milli landa og milli heimsálfa. Fólk 

frá heitum löndum regnskóga og eyðimarka flytur til kaldra snævi þakinna landa við 

Norðurpól. Húðlitur er líffræðileg viðbrögð við aðstæðum í umhverfinu, magni þess 

sólarljóss sem einstaklingarnir eru aðnjótandi. Að tengja einhverja aðra meinta eiginleika 

við húðlit og aðgreina fólk á þeim grundvelli er meðal algengustu fordóma fólks. Þeir eru 

meinsemd sem blindar og viðkomandi sér ekki að hin leynda ást í allra hjörtum er hin 

sama, sorgin og söknuðurinn er eins og einnig gleðin og hamingjan. Mannkynið þráir 

hamingju. Öll erum við á leið til meiri þroska og innst inni vitum við að markmiðið er 

andleg eining (Sarkar, 1988). 

Vísindi hafa hingað til ekki farið í manngreinarálit um þjónustu sína. Þó lúta þau ekki 

siðferðilegum sjónarmiðum nema að takmörkuðu leyti og af sögu mannkyns má halda því 

fram að þau hafi frekar þjónað eyðingaröflunum en þeim uppbyggilegu. Vísindum er í 

hraðvaxandi mæli beitt á efnislega sviðinu og þar er árangur þeirra mestur og 

sýnilegastur. Við höfum í senn ofmetið getu þeirra og vanmetið afleiðingar þeirra. Vísindin 

eru hvarvetna að verki í umhverfi okkar en þeim er samt ekki beitt þar sem þeirra er þó 

mest þörf: Til andlegs þroska. Hugar fólks hafa  verið afvegaleiddir með ranghugmyndum. 

Fólk fær að heyra hvaða sprengjur eru öflugastar, en enginn áróður eða fræðsla hefur 

verið um andlega iðkun. Mannkynið er á rangri braut, æpandi þörf er fyrir breytta stefnu. 

Leiðin er Ný- húmanismi (Sarkar1988).  

Náttúrulögmálin vinna eftir ákveðnu kerfi sem menn verða að fylgja. Stórmennum 

heimsins hefur tekist með vitsmunum sínum að uppgötva og finna margt sem hjálpar 

mannkyninu fram á við á þróunarbrautinni. Þau hafa einnig bent á mikilvægi andlegrar 

einingar til að ná okkar sameiginlega markmiði. Hrepparígur, þjóðrembingur og hroki eru 

meinsemdir samfélagsins sprottnar af eigingirni (Mitra, b, 1987). 

Ekki er nóg að þroska með sér vitsmuni. Þroska þarf æðri svið hugans, yfirvitundina. 

Það er sköpun, innsæi og andlega eiginleika. Mannkynið hefur í aldir þróað sköpun en 

innsæi og andlegir eiginleikar hafa setið á hakanum. Grunnurinn að andlegu lífi er andlegt 

siðferði. Siðferðisreglur verða að hafa andlegt gildi og markmið. Ekki er hægt að  þroska 

andlega eiginleika án mannúðar, umhyggju, einingar, ástar og friðar. Andlegar eigindir 
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mannsins byggjast á góðum verkum manna. Að lifa andlegu lífi er að láta hið góða birtast í 

verkum sínum. Ný- húmanismi leiðir bæði einstaklinga og samfélag stig af stigi til andlegs 

þroska.   

P.R. Sarkar gagnrýnir hvernig fólki er skipt í ríka og fátæka, menntaða og ómenntaða 

(Sarkar 1988). En þeir sem eru ríkir í dag geta orðið fátækir er fram líða stundir og öfugt. 

Þess vegna er engin glóra í skiptingu eftir efnahag. Fólki er skipt í hópa eftir skoðunum. 

Hvaða afleiðingar hefur það? Hver og einn má hafa sínar skoðanir séu þær til góðs. En 

skoðanir og hugmyndir sem skaða fólk, dýr eða náttúruna ætti ekki að líða. Skoðanir, 

hugmyndir og flokkadrættir mega ekki sundra fjölskyldum, þjóðum né 

alheimssamfélaginu. Eins er með þjóðflokka, þeir geta verið mismunandi að útliti og 

uppruna en söm er þó sálin. Trúarbrögð hafa sundrað fólki vegna umburðarleysis, þótt 

upphafsmenn allra trúarbragða hafi kennt um kærleika og einingu. Sundrung vegna 

trúarbragða hefur skaðað þjóðir. Trúarátök, þar sem engin skynsemi kemst að, er svartur 

blettur á sögu mannkyns. Þjóðerni getur hlaðið upp múra milli fólks. Slíkt lýsir fáfræði og 

heimsku. Fólk nú á dögum flyst milli landa og blandar geði við fólk af ólíkum uppruna. 

Mannkynið er ein órjúfanleg heild og allir ættu að fá að flytja óhindrað milli landa. 

Tungumál eru tæki tjáningar. Tungumál þurfa ekki að vera hindranir í samskiptum 

manna. Börn sem flytja milli landa læra auðveldlega það tungumál sem þau heyra 

kringum sig, þótt foreldrar tali annað tungumál. Æskilegt væri að þjóðir heims kæmu sér 

saman um eitt alheims tungumál sem allir lærðu auk móðurmálsins (Sarkar 1988).  

Heimur okkar eins og við þekkjum hann snýst um sinn eiginn kjarna, ekkert er þar fyrir 

utan. Eins er með mennina, þeirra innsti kjarni er sá sami og innsti kjarni alls 

sköpunarverksins. Enginn þarf að hlaupa út og suður til að leita að tilgangi lífsins.  

Eining verður ekki til sjálfkrafa, því margt í sálarlífi einstaklinga, lífsháttum fólks, 

þjóðskipulagi og menningu okkar gerir að verkum að við eigum erfitt með að viðurkenna 

þá annars einföldu staðreynd, að minnsta kosti séð utan úr geimnum, að samfélag manna 

á plánetunni Jörð er óumflýjanlega eitt. Gegn þessari staðreynd möglum við og erum með 

alls konar mótbárur. Fólk segist hafa nóg með sig og sína. Það segir sig þannig frá 

samfélagi við aðra sem ekki eru innan vébanda fjölskyldu, ættar, átthaga, þjóðernis eða 

ríkis. Hér á landi birtist þessi hugsunarháttur í sumum viðbrögðum fólks við útlendingum, 

viðbrögðum sem væri talið forkastanlegt að sýna fjölskyldu, ættmennum o.s.frv. Fólk 

segist ekki ætla að hlaupa upp til handa og fóta fyrir letingja sem ekki nenna að vinna. 

Erlendir ferðamenn eru velkomnir ef hægt er að græða á þeim og verkafólk sem kemur til 

að vinna þau störf sem ekki eru nægilega fín fyrir innfædda. En þegar landlaust flóttafólk 

kemur er það sent miskunnarlaust til baka.  



18 

Vitneskjan um tilgang lífsins býr innra með öllum mönnum. Þegar menn eru í 

sambandi við sinn innsta kjarna gera þeir ekki öðrum mein. Slíkt fólk hugsar um 

alheimslega velferð. Andlegir meistarar, fólk gætt meira víðsýni en gengur og gerist,  

menntafólk og hugsuðir hafa fjallað um mikilvægi alheimslegrar velferðar. Framtíð 

mannkyns sé háð andlegri sameiginlegri þróun í átt að einingu alls sköpunarverksins. 

Skynsamt fólk á að geta forðast allar þær hindranir sem eigingirnin notar til að kljúfa 

alheimslega andlega einingu. Því lengra sem mannkynið nær í að lifa í sátt og samlyndi 

sem ein heild, því meiri verður velferð mannkyns. Einn þáttur andlegrar iðkunar er 

hugleiðsla. Árangur hugleiðslu verður lítill sem enginn ef ekki er fylgt Ný-húmanisma. 

Þjónusta við menn, dýr og náttúruna er hluti af Ný-húmanisma. Gegnum andlega iðkun og  

þjónustu upplifa menn eininguna (Sarkar, 1987). 

Andleg iðkun kemur inn á mörg ólík svið, tvö þeirra eru listir og vísindi. Ef eitthvað er 

túlkað á fallegan og fíngerðan hátt veður það list. Ef notað er rökrétt samhengi, orsök og 

afleiðing telst það til vísinda. Allt í þessum heimi tengist orsök og afleiðingu. Öll framför er 

þróun frá hinu grófa til hins fíngerða. Allir menn eru á þessari leið. Með andlegri viðleitni 

og lotningu fyrir skaparanum geta allir náð einingu. Enginn er hæfari en annar. Eining við 

sitt innsta sjálf er sameining við skaparann og allt sköpunarverkið. Allir menn hafa 

tilfinningu fyrir eigin tilvist   „ég er” Að baki þessari tilfinningu er lífsneistinn falinn. Með 

andlegri iðkun kemst vitundin inn fyrir „ég er” tilfinninguna. Og verður eitt með sínum 

innsta kjarna (Sarkar 1988). Fyrsta skref til skilnings á Ný-húmanisma er að afla sér 

þekkingar, því næst að nota rökhyggjuna til að vega og meta þekkinguna. Mannkynið 

hefur náð langt í að þroska vitsmuni og rökhugsun, en umhyggja fyrir öðrum hefur ekki 

náð jafn langt. Flestir hugsa meira um sjálfan sig en aðra og fæstir hugsa af alúð um dýr og 

jurtir.  Ef notuð er köld rökhyggja er augljóst að lífið er öllum jafn mikilvægt. Eins og mitt 

líf er mér dýrmætt og mikilvægt er annarra líf þeim jafn mikilvægt. Lífið sjálft er 

óendanlega dýrmætt fyrir alla og allt sem lifir. Dýrin og jurtirnar hafa löngun til að lifa. Ef 

við virðum ekki rétt dýra og jurta til að fá að lifa röskum við framþróun sköpunarverksins 

og þroska mannkyns. Nú á tímum er flestum tamt að horfa aðallega á hvernig hægt sé að 

nýta aðrar lífverur fyrir okkur. Vísindaleg og vistfræðileg friðunarstefna miðast venjulega 

við að nægjanlegt sé að friða ákveðinn fjölda af  tiltekinni tegund, svo hún deyi ekki út, 

umfram það megi við mennirnir nýta. En þessar lífverur hafa ekki aðeins nýtingargildi 

heldur einnig tilvistargildi. Við mennirnir höfum öðlast með vitundarþroska okkar, sem 

birtist í vitsmunum, ægivald yfir öðrum lífverum jarðar. Ábyrgð okkar er því mikil að við 

forsmáum ekki tilvistargildi annarra lífvera á jörðinni. Ef við gerum það, erum við um leið 

að vega að okkar hamingju og framtíð. 
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Vitundarleg þróun lífveranna er frá efnistengdum huglegum eiginleikum í átt til 

fíngerðari eiginleika hugans á vitrænu og andlegu sviði. Vitundarleg þróun mannsins fer út 

af fyrir sig eftir sama ferli. Samfélagsgerðin er spegilmynd þeirrar þróunar, þannig þróast 

hún smátt og smátt frá frumstæðum tjáningarmáta og lífsháttum til vitrænni og andlegri 

tjáningar. Ný-húmanísk stefna vísar veginn til þeirrar framtíðar. 

Þröngsýni og eigingirni eru hindranir andlegs þroska. Andleg iðkun er leið til skilnings. 

Að læra að lifa í sátt og samlyndi er meira aðkallandi nú en nokkuð annað. Fólki gengur 

ekki vel að aðlaga sig að breyttum heimi. Fleiri og fleiri þjást af geðrænum erfiðleikum. 

Um 20% grunnskólabarna í Evrópu eiga við félagsleg, tilfinningaleg eða hegðunarleg 

vandamál að stríða. (Carmel og Liberto 2015). 

Samkvæmt Ný-húmanisma er ástæðan sú að ekki tekst að aðlaga innri og ytri 

veruleika mannsins. Misræmi er milli innri raddar, hljómfalls sálarinnar og ytri veruleika 

mannsins. Þetta ósamræmi verður til þess að fólk missir aðlögunarhæfni. Kenningar hafa 

verið settar fram til að leysa vandann en án árangurs vegna þess að þær voru ekki í 

samræmi við raunveruleikann. Heimurinn er mjög fjölbreytilegur, síbreytileg mynd lita, 

tóna og forma sem streyma áfram í tímans rás. Hvert atóm í heiminum er tjáning 

skaparans. Lofsöngur til alls sem er. Í hjarta hvers manns býr lotning og virðing fyrir 

sköpunarverkinu. Þeir sem finna það í hjarta sínu og muna eftir því, geta lifað góðu lífi í 

sátt við allt og alla. Því ver og miður er tilveran ekki eins björt og þessi mynd sýnir.  

Nú á tímum reika milljónir flóttamanna frá einu landi til annars í von um griðland og 

betra líf. Örfáir djöflar í mannsmynd valda þessu böli. Þeir nota fjölmiðla og áróður til að 

komast til valda. Almenningur trúir fjölmiðlum þar til annað kemur í ljós. Samviskulausir 

valdhafar sem ekki hugsa um velferð þegna sinna senda menn þúsundum saman út í 

opinn dauðann. Ef einhverjir mótmæla kúguninni eru þeir útskúfaðir. Flóttamenn sem 

leita sér hælis, hrekjast land úr landi eins og heimilislausir hundar. Hvað er til ráða? Til að 

mannkynið geti haldið áfram á sinni þroskabraut,  þurfa allir að vakna til vitundar um að 

við erum öll eitt. Allir menn eiga rétt á að fá fæði, húsnæði, klæði, menntun og 

læknisþjónustu. (Sarkar 1992). Til að svo megi verða þurfa allir af leggja sitt að mörkum. 

Mannshugurinn vaknar til vitundar með andlegri iðkun sem dýpkar skilning og smám 

saman eykst hrein vitund. Með réttir breytni og með góðum verkum geta menn aukið við 

tæra vitund sína svo þeirra andlega eðli birtist.  

Samkvæmt Ný-húmanisma þarf að byggja upp heilbrigð félagsleg tengsl, nota 

skynsemina til góðra verka og hrinda góðum hugmyndum í framkvæmd með dugnaði.  

Góðvild sprettur af heilbrigðum og jákvæðum tengslum okkar við heiminn. Við þurfum að 

starfa til velferðar fyrir heildina en ekki fyrir persónulega hagsmuni. Vitsmuni á að nota til 

góðs fyrir allt bæði lifandi og lífvana til heilla fyrir menn og málleysingja. Vegna tengsla 
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okkar við alheiminn berum við ábyrgð á eigin athöfnum. Framþróun mannkyns byggist á 

ást, kærleika og þeim andlegu gildum, sem gefa  mannlegum athöfnum merkingu og 

tilgang. Samkvæmt Ný-húmanisma er andlegur styrkur og dýpri skilningur sóttur í 

nægtabrunn alheimslegrar vitundar með hugleiðslu. 

Með almennri ástundun siðrænna og andlegra dyggða þróast alheimshyggjan og fólk 

fer að skynja sig sem órjúfanlegan hluta af alheimslegu samfélagi sem útilokar ekki neina 

lifandi veru. Með þróun alheimshyggjunnar losnar fólk úr huglegum viðjum 

þröngsýninnar. 

Hvað gerist ef fólk sem þráir óendanleikann og eininguna tengir sig við það sem er 

manninum æðra? Hvað gerist ef fólk kemst yfir þröngsýni þjóðernishyggju, trúarbragða, 

stéttaskiptingar, efnishyggju,  kynþáttafordóma og fleira af sama toga? Svarið er einfalt. 

Þá væri enga óvini að finna. Þá væru engin stríð. Þá væru öll landamæri opin, óttinn hyrfi, 

því fólk fyndi að að við erum öll eitt.  (Milojevid,2006) 

Innsti kjarni Ný-húmanisma er umvefjandi kærleikur frá hjarta manns til allrar 

sköpunarinnar. Ný-húmanismi er ekki aðeins fagrar, háleitar hugmyndir um einingu. Hann 

er djúpur skilningur á innsta kjarna andlegs veruleika. Kjarna sem sameinar allt sem lifir. 

Upplifun og skilningur á andlegum veruleika sem eykur innsæi og djúpa samúð. Til að 

þroska ný-húmaníska vitund þarf að breyta eigin hugsun. Breyta viðteknum viðhorfum og 

standast kröfur nýs tíma um alheimslega vitund. Hugleiðsla hjálpar til við að ná sambandi 

við innsta kjarna andlegs veruleika sem er skilyrðislaus ást á öllu sem er.  
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3 Jógaæfingar 

Með „jóga“ er algengt að átt sé við líkamlegt æfingakerfi en réttara er að láta það hugtak 

ná yfir hvort tveggja, líkamsæfingar eða asanas, eins og þær heita á sanskrít, sem er 

móðurmál andlegrar heimspeki á Indlandi þar sem jóga er upprunnið, og þá huglægu 

athöfn sem almennt er kölluð „hugleiðsla“ eða sadhana á sanskrit Þáttur í ný-húmanískri 

menntun eru jóga æfingar,asanas og hugleiðsla. Jógaæfingar samanstanda af mismunandi 

líkamsstöðum sem iðkandinn setur sig í og  voru þróaðar til að koma á jafnvægi milli huga 

og líkama. Þær auka sveigjanleika líkamans en verka þess utan á innkirtla hans og við það 

á svonefndar „orkustöðvar“ eða cacra í líkamanum og eru því gjarnan notaðar í tenglsum 

við hugleiðslu til að undirbúa hugann fyrir fíngerðari orku sem kemur með henni. Hér er 

lýst nokkrum léttum jógastöðum sem flestir geta gert. Hafa skal í huga að jógaæfingar 

hafa áhrif á fleiri en eina orkustöð.  

 

 

 

 

Mynd 1:  Herðastaða: Leggstu á bakið, teygðu upp fætur 
og reistu allan líkamann upp í herðastöðu, þunginn hvílir á 
herðunum og þú styður við bakið, báðu megin, með  
höndunum, olnbogar í gólfi. Augun opin og þú horfir á 
tærnar. Endurtaka á þessa stöðu þrisvar sinnum, í eina til 
þrjár mínútur í hvert sinn. Herðastaða er góð fyrir 
hálsstöðina. Hún hefur áhrif á skjaldkirtil og kalkkirtla. 
Hún styrkir bakvöðva, magavöðva og hálsvöðva. Eftir 
herðastöðu er gott að gera jógaæfingu sem kölluð er 

fiskur (Mitra 1988).   

 

 



22 

Mynd 2:  Fiskur. Leggstu á bakið, krosslegðu fætur, haltu í báðar stóru tærnar sitt með 
hvorri hendi. Lyftu upp hökunni og settu hvirfilinn á höfðinu í gólfið. Ef erfitt reynist að 
hafa fætur í þessari stöðu má gera æfinguna með beina fætur. Endurtaka skal stöðuna 
þrisvar sinnum, hámarks tími í þessari stöðu er tvær og hálf mínúta. Þessi staða er góð 
fyrir hálsstöðina. Sé herðastaða og fiskur  gerðar hver á eftir annarri kemst jafnvægi á 
skjaldkirtil. (Mitra 1988).   

   

 

Mynd 3:  Hjólið.  Liggðu á bakinu, krepptu fætur, settu hendur að öxlun og lyftu þér upp á 
hendur og fætur. Líkaminn á að líkjast hjóli í þessari æfingu. Þessari stöðu á að halda í 
hálfa mínútu og endurtaka hana fjórum sinnum.  
Hjólið hefur áhrif á nýrnahettur og er því góð fyrir sólarplexus eins og boginn. Gott er að 
gera þessar tvær æfingar, hjólið og bogann, hverja á eftir annari. (Mitra 1988).   

 

 

 

 

Mynd 4:  Boginn. Liggðu á maganum, krepptu hnén, teygðu hendur aftur fyrir bak og 
gríptu um ökklana. Spenntu upp líkamann og láttu þungann hvíla á naflasvæðinu. Teygðu 
hnakka og axlir eins langt aftur og þú getur, horfðu fram og andaðu að þér um leið og þú 
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spennir þig upp eins og boga. Haltu þessari stöðu í átta sekúndur. Andaðu rólega frá þér 
um leið og þú sleppir og leggst niður. Endurtaktu þessa stöðu átta sinnum. Boginn hefur 

áhrif á nýrnahettur og er því góð fyrir sólarplexus. (Mitra 1988).   

    

 

Mynd 5:  Lótusstaða, hugleiðslustaða. Í lótusstellingu er bakið 
beint, fæturnir krosslagðir þannig að hægri fótur liggur á 
vinstra læri og vinstri fótur á hægra læri. Hendur liggja í kjöltu 
þannig að önnur höndin liggur í lófa hinnar. Augun eru lokuð, 
kjálkum er bitið saman og tungan rúlluð upp svo hún snerti 
efrigóm. Þessi jógastaða setur pressu á tvær neðstu 
orkustöðvarnar og beinir orku þeirra upp. Auk þess gefur hún 
slökun og róar taugakerfið. (Mitra 1988).   

 

 

 

 

 Mynd 6:  Hérastaða. Fara niður á hnén og 
halda um hælana. Beygja sig niður, anda frá 
sér um leið, og setja hvirfilinn í gólf. Halda 
stöðunni í átta sekúndur, anda frá sér þegar 
risið er upp. Endurtaka átta sinnum. Í þessari 
stöðu er hvirfillinn settur átta sinnum í gólf, 
það hefur örfandi áheif á heilaköngul og hefur góð áhrif á höfuðstöðina.      

 

 

Mynd 7:Hvíldarstaða 

Jóga æfingar, 

(Mitra 1988).   
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4 Hugleiðsla 

Jóga hefur verið ástundað í þúsundir ára og talið er að til séu yfir 5000 mismunandi 

líkamsstöður í jóga. Hugleiðsla er líka af ýmsu tagi þótt hvort tveggja þjóni með sínum 

hætti álíka markmiðum, að koma á betra jafnvægi milli huga og líkama og milli huga og 

vitundar.  

Í ný-húmanískri menntun er stuðst við svokallað Astaungayoga alhliða jóga sem tekur 

til allra þátta mannsins, líkamlegra, huglegra og andlegra.  Eins og blóm þrá sólarljósið, 

þráir sál mannsins ljós alheimslegrar vitundar. Vertu eins og blómið sem vex í moldinni, 

það berst dag og nótt við að vaxa þótt vindar blási og veður harðni. Það elskar sólina og 

teygir sig upp til að fá að blómstra. 

Orðið jóga þýðir sameining, að sameina vitund sína vitund alls, þess eðlisþáttar 

veruleikans sem við höfum sem kalla má vísbendingu um sakir okkar eigin vitundar, 

hæfileika okkar til að upplifa yfirhöfuð, en leitum eftir að sameinast af því sem kalla má 

andlegri þrá. Andleg vísindi eða andleg heimspeki fjalla um ástæður slíkrar þrár mannsins 

og þær leiðir sem honum eru færar til að svala henni. Meðal þeirra er jóga og annað það 

sem styður við iðkun þess, fíngert jurtafæði, hreinlæti, grandvart líferni, þjónusta við 

mannkynið.  

Hugleiðsla er að kyrra hugann og einbeita honum að okkar innsta kjarna. Aðferðin 

felst í að beita hugsýnum og hljóðan og merkingu tiltekinna orða sem kölluð eru mantra. 

Venjulega er hugur okkar flöktandi, eins og kertalogi í golu. Hugurinn verður auðveldlega 

fyrir áhrifum og oft er erfitt að einbeita sér. Hugleiðsla getur lyft huganum upp úr óreiðu 

dagsvitundar, inn í djúpa kyrrð óendanleikans. Huganum er eðlilegt að hugsa, svo í stað 

þess að forðast alla hugsun er huganum einbeitt að einni fíngerðri hugsun. Fíngerðasta 

hugsunin er að finna til ástar hinnar æðstu alheimslegu vitundar og sameinast henni með 

ást.  

Andlegur söngur, kallaður kiirtan, er gjarnan sunginn og stigin einföld dansspor með 

til að undirbúa hugann fyrir hugleiðslu. Sungin er mantran „Baba nam Kevalam“ við ýmsar 

melódíur. Baba þýðir okkar nánasti, innsti kærleikur. Nam þýðir nafn, kevalam þýðir sá 

eini, allt eða ástin. Hugtekningin er að hin æðsta alheimslega vitund er óendanlegur, 

kærleikur sem umvefur allt. Þessi merking möntrunnar hjálpar til að tengja okkur við hina 

æðstu alheimslegu vitund. Gott er að finna sér friðsælan stað til að hugleiða á. Best er að 

sitja á púða eða teppi á gólfinu í lótusstellingu, en líka er hægt að hugleiða sitjandi í stól 

svo lengi sem bakið er beint og kemur ekki við stólbakið. Í lótusstellingu er bakið beint, 
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fæturnir krosslagðir, augun lokuð og hendur liggja í kjöltu þannig að önnur höndin liggur í 

lófa hinnar. Í hugleiðslu má nota ímyndunaraflið. Ímyndaðu þér að þú sért umvafin 

óendanleika, án takmarkana eða hindrana. Finndu að þú sért hluti af óendanlegri ást sem 

meðtekur þig eins og þú ert, án nokkurra takmarkana. Einbeittu þér síðan að þínum innsta 

kjarna. Hægt er fyrir alla að nota möntruna „Baba nam kevalam.“  Engin tímamörk eru á 

því hvað lengi er hugleitt. Algengt er að byrja með að hugleiða í 10-15 mínútur og auka 

síðan tíman upp í hálftíma eða lengur. (Nabhaniilananda,2006). 

 

4.1 Andlegt siðgæði  

Siðareglur Jóga eru mikilvægur þáttur í ný- húmanískri menntun. Siðareglurnar eru 

kenndar á öllum stigum í ný-húmanískum skólum. Gott siðferði er grundvöllur andlegrar 

þjálfunar og heilbrigðs samfélags. Hugurinn stjórnar gerðum manna. Hann er ekki fær um 

að greina rétt frá röngu, ef engar siðferðiskröfur eru gerðar. Slíkt getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir samfélagið.  Mikið af félagslegum og efnahagslegum erfiðleikum í 

heiminum í dag sýna skort á siðferði. Gott siðferði þarf að verða rauði þráðurinn í 

samskiptum manna. Aðeins með því móti getur hið jákvæða orðið ofan á í samfélaginu. 

Siðferðisþroski krefst sjálfsstjórnar og sjálfstjórn fæst með andlegri iðkun, sem hafin er 

yfir öll trúarbrögð. Á tímun hnattvæðingar, fjölmenningar, og umræðu um sjálfbæra 

þróun og alheimsvitund þarf gott siðferði að vera hornsteinninn.  

Ef við vinnum gegn þeim grundvallarlögmálum, sem varða líkams- og hugarstarfsemi, 

munum við upplifa átökin, sem af því leiða. Vegna þess að fólk hefur ekki þekkt þessi 

lögmál, hefur það um aldir upplifað átök, sálræn og líkamleg, sem hafa hindrað fólk í að 

öðlast sanna hamingju og innri þekkingu sem er andlegt fyrirbæri. Leitinni að hamingjunni 

var oftast beint út á við. Efnishyggjulegum mönnum fannst það hlyti að vera eitthvað fyrir 

utan þá, sem mundi bjarga þeim.  En hingað til hefur það ekki fundist. (Shraddhananda, 

1978)  

Jógar fornaldar tóku annan pól í hæðina. Þeir álitu, að lykillinn að hamingjunni fyndist 

hið innra. Til að öðlast þá hamingju, rannsökuðu þeir innra starf líkama og huga, með 

sérstakri jógatækni, sem þeir þróuðu til þess. Þannig fundu þeir grundvallarlögmálin, sem 

stjórna tilveru okkar og þróuðu síðan með sér lifnaðarhætti, sem byggðu á lögmálunum.  

Með því að stunda þessa lifnaðarhætti, lærðu jógarnir að vera í samræmi við alheiminn.  

Þeim opnaðist ný veröld, og þeir sáu fyrstir manna, að tilgangur lífsins er ekki einfaldlega 

að uppfylla þarfir líkamans og langanir hugans. Heldur að gera þær að grunni, sem algjör 

sameining, bæði hið innra og við alla sköpunina, er reist á. Þetta er andleg leit, sem er ofar 
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líkama og huga. Sá sem vill ná þessu takmarki, verður að hafa stjórn á lífi sínu, hann 

verður að aga sjálfan sig til að haga lífi sínu í samræmi við undirstöðulögmálin.   

Það fyrsta sem læra þarf um mannlega hegðun eftir jógafræðunum er Yama og 

Niyama. Yama skiptist í 5 reglur. Þessar reglur eiga að kenna mönnum sjálfstjórn og agaða 

hegðun. 

1. Að valda engum sársauka, að særa ekki neinn í hugsun, orði, eða verki. Önnur 

þýðing er: Að valda engri lífveru meini eða skaða með hugsun, orðum eða gjörðum. Samt 

ekki með þeim öfgum að menn geti ekki lifað, slíkt væri andstætt lögmálum lífsins. Menn 

ættu að velja sér lífverur til matar sem hafa lítt þróaða vitund ef kostur er, t.d. grænmeti í 

stað dýra. Menn ættu að huga vel að athöfnum sínum. Tryggja skal að hugsanir og verk 

valdi engum þjáningum og séu ekki ranglátar gagnvart neinum. Þótt ekki eigi að valda 

neinum þjáningu má heldur ekki láta allt yfir sig ganga. Það er hugprýði að beita afli gegn 

árásarmanni en hugleysi að gera það ekki. 

2. Að hugsun og orð séu í anda þess að gera öðrum gott. Það felur í sér beitingu hugar 

og rétt notkun orða, sem miðar að aukinni velferð. Þetta er meðal annars, að segja ekki 

sannleikann, nema það sé öðrum til góðs. Segum svo að einhver leiti hælis hjá þér á flótta 

undan ofbeldismanni. Ef þú segir satt þá segir þú til mannsins. Ef þú fylgir siðgæði Jóga þá 

er það skylda þín að hjálpa manninum og segja ekki til hans. Maðurinn er skyni gædd vera 

og hefur hæfileika til að meta hvaða verk eru mannkyninu til góðs. Takmarkið er, þau 

andlegu gæði, sem æðst eru. 

3. Að taka hvorki raunverulega eða í huganum það sem öðrum tilheyrir og ekki ræna 

aðra með skeytingarleysi því sem þeim ber. Að leggja ekki hendur á það sem aðrir eiga, er 

að stela ekki. Þjófnaður getur verið með fernum hætti.  1) Beinn stuldur á efnislegum 

hlutum. Þeir sem stela hlutum eru venjulega kallaðir þjófar.  2) Að ráðgera þjófnað er 

samkvæmt siðgæði jóga einnig þjófnaður, vegna þess að þinn innri maður hefur þegar 

framið þjófnaðinn. 3) Að hindra einhvern í að fá það sem honum ber er einnig þjófnaður.  

Sá sem hindrar annan í að fá sitt, verður þannig ábyrgur fyrir skaðanum, t.d. að svíkja 

undan skatti eða borga ekki fargjald.  4)  Þótt þú sviptir engan því sem honum ber, en 

ráðgerir það í huga þér, er það þjófnaður. 

4. Að sjá Guðdóminn í öllum og öllu. Andlega kveðjan „Namaskar“ þýðir, ég heilsa 

Guðdómnum í þér, þetta er rétt viðhorf samkvæmt siðgæði Jóga. Að líta á hvern hlut sem 

þú fæst við sem birtingarform hinnar æðstu vitundar. Ef menn temja sér slíkt hugarfar fer 

hugurinn ekki niður í gróft efnið, þótt þeir vinni grófa vinnu. Hugurinn er sífellt bundinn 

æðri vitund.  

5. Hófsemi, það að sækjast ekki eftir munaði og þægindum, sem ónauðsynleg eru til 

að lifa heilbrigðu lífi. Hvað fólki finnst nauðsynlegt og hvað er ónauðsynlegt er afstætt. 
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Ullarföt eru ónauðsynleg á Indlandi en lífsnauðsynleg á Íslandi að vetri til. Siðgæði Jóga er 

þrotlaus viðleitni við að  draga úr eigin neyslu umfram þarfir. Eftir að menn hafa gengið úr 

skugga um að þeir hafi það sem þarf til að framfleyta sjálfum sér og fjölskyldu sinni. 

Siðgæði Jóga snýst meðal annars um samúð með fátæku fólki (Anandamurti/P.R.Sarkar, 

1957).   

Niyama: Er fyrir veraldleg, hugleg og andleg efni. Niyama skiptist í 5 þætti. 

1. Hreinlæti líkama og huga. Hreinan huga fær maður með því að þjóna öðrum, að 

vera öllum lífverum góður og halda huganum ávalt í andlegu streymi. Það merkir hreinlæti 

og hreinleika. Því er skipt í ytri og innri þætti. Ytra hreinlæti er að nota skaðlaus efni til að 

þrífa sjálfan sig og umhverfi sitt. Til að andlega orkan geti fyllt hýbýli manna þarf allt að 

vera hreint. Eins er það með mannslíkamann, til að hýsa andlega orku þarf mannslíkaminn 

að vera hreinn utan sem innan. Innra hreinlæti beinist að huganum. Skynsamir menn ættu 

því ekki að leyfa nokkrum flekk að setjast á hreinleika huga síns, nokkru sinni. Hafi 

óhreinindi sjálfelskunnar náð að þrengja sér inn í huga manna, verður að ná þeim burtu 

með andlegri iðkun. Það að finna til sjálfleysis, þátttöku í alheimssálinni er eina ráðið til að 

hreinsa burt andleg óhreinindi. Andleg iðkun stefnir í þá átt að losa sig við ágirnd. Maður 

verður að þróa með sér takmarkalausa löngun til að gefa öðrum án þess að ætlast til 

nokkurs í staðinn. 

2. Að vera ánægður með það sem maður hefur og ber úr býtum fyrir venjulega vinnu. 

Og viðleitni til að vinna með lífinu. Ánægju geta menn ekki öðlast með nokkru móti 

meðan þeir eltast við vereldlegar lystisemdir eins og dýr. Ágirnd manna er takmarkalaus. 

Til eru tvær leiðir til að varðveita hugann frá ágirnd. Önnur aðferðin er sjálfsefjun, hin er 

ytri sefjun. Ef menn temja sér að hugsa ætíð andstæðar hugsanir við þær hvatir sem 

bærast í huga þeirra, hlýtur eðli þeirra að breytast. Breyting verður á eðli manna ef 

einhverjir aðrir halda í sífellu að þeim ágjörnum neikvæðum skoðunum. Þá er um ytri 

sefjun að ræða. Ytri sefjun getur verið bæði til góðs og ills. Það er hins vegar alltaf akkur í 

að umgengni við jákvætt fólk og andlega þroskað. 

3. Að vera strangur við sjálfan sig, einkum í þjónustu við mannkynið, í þeim tilgangi að 

ná andlegu takmarki. Sjálfboðaliðsvinna, það er þjónusta í starfi er sem ekki er tekin 

borgun fyrir. Iðkun siðgæðis jóga merkir að menn séu ekki eigingjarnir. Óeigingirni þarf að 

tengjast þekkingu, annars fer ekki hjá því að það verði misnotað. Áður en fólk hefur 

sjálfboða vinnu þarf að hyggja vel að því hvort sá sem á að hjálpa þarfnist þjónustu í raun 

og veru. Skyldur okkar eru meiri gagnvart þeim sem eru vanmáttugir, fátækir, 

ómenntaðir, fávísir og kúgaðir. Þjónusta og þekking fara saman. Lotning gefur mönnum 

einnig þekkingu, en lotning vaknar ekki hjá þeim, sem ekki hafa reynt alheimssælu. 
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4. Að skilja til hlítar merkingu andlegra fyrirbæra með því að lesa og kynna sér 

andlegar bókmenntir. Nauðsynlegt er að hafa skýran skilning á sérhverju andlegu 

viðfangsefni. Skilja hugmyndina og merkingu hugmyndarinnar sem að baki býr. 

5. Að skilja hið andlega takmark lífsins og reyna af einlægni að ná því með andlegum 

æfingum.   Að skilja hina æðstu alheimslegu vitund til fullnustu, og gera hana að sínu 

skjóli. Því er þetta að laga sig algerlega að alheimsvitundinni. Að taka hina æðstu 

alheimslegu vitund sem æðstu hugsjón lífsins. Að skilja hið andlega takmark lífsins og 

reyna af einlægni að ná því með andlegum æfingum.   (Anandamurti/P.R.Sarkar, 1957).  
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5 Ný-húmanísk menntun 

Ný-húmanísk menntun er heildræn. Lögð er áhersla á alhliða þroska, það er að þroska 

líkamlegt, huglegt og andlegt svið á jafnvægisfullan hátt. Einn hluti ný-húmanískrar 

menntunar eru hagnýtar leiðbeiningar um góðar lífsvenjur og ástundun heilbrigðra 

lífshátta.  

Fyrir líkamann er áhersla á næringarríkt jurtafæði og hreint vatn að drekka. Hreyfingu 

t.d. göngur, sund, jógaæfingar ásamt útiveru í hreinu lofti og sólskini. Næga hvíld og 

nægan svefn. Hreinlæti með sjálfan sig og umhverfi sitt.    

Fyrir hugann er lögð áhersla á hugleiðslu, lestur góðra bóka, nám og huglegra æfinga 

sem styrkir hugann, sköpun, tónlist, söng og leiklist. Auk þess að hugurinn sé jákvæður og 

glaður.  

Fyrir andlega sviðið er lögð áhersla á hugleiðslu, bænir, andlegan söng , traust á æðri 

handleiðslu, þjónustu við allt sköpunarverkið. Að hafa samskipti við andlega þroskað fólk. 

(Shraddhananda 1978). Allt þetta fellur undir ný-húmaníska menntun.  

Ný-húmanísk menntun byggir á siðferðislegum gildum sem gefa tilfinningalegan grunn 

og skapa jafnvægi milli einstaklinga og samfélags. Markmið lífsins er andleg eining. 

Menntunin þarf að miðast við það og hafa innra gildi, gefa nemendum tilfinningu fyrir 

lífinu. Kennt er að bera virðingu fyrir leyndardómum lífsins og allri sköpuninni. Tengja 

nemendur við sitt innra sjálf, við aðra og allt sem lifir. Námsefnið hjálpar nemendum að 

uppgötva tilgang lífsins og fá nýja sýn á veröldina. Nám er ferli, að sjá heiminn sem 

samanstendur af ótal samverkandi fyrirbærum sem eina heild. Námsefninu er ekki skipt 

niður í fög og flokka. Reynt er að tengja saman ólíka þætti menntunar í eina heild. Blanda 

saman söng, leik, náttúrufræði og stærðfræði, skoða, kanna og kynnast heiminum í 

kringum okkur. Nota öll skynfæri og njóta. Nám gegnum leik er undirstaða 

yngribarnakennslu en frjálst val verkefna á eldri stigum. Þetta fyrirkomulag örvar löngun 

nemenda til að læra. Gleði, sköpun og fegurð eru mælistikurnar. Ef nemendur eru glaðir, 

hefur tekist að skapa eitthvað nýtt, ef þeir hafa séð eða búið til eitthvað fallegt, er 

kennslan árangursrík. Allt sem lyftir huganum, nærir og hrífur, eins og tónlist, myndlist og 

góðar sögur, skapar einingu. Kjarni Ný-húmanisma er ást og kærleikur til allra og allrar 

sköpunarinnar, alheimsleg ást. Astrid Lindgren sagði “ Gefið börnunum ást, meiri ást og 

ennþá meiri ást, þá kemur þroskinn af sjálfu sér” 

Í ný-húmanískum skólum alast börn upp við fjölmenningu þar sem stjórnendur, 

starfsfólk og nemendur eru af mörgum mismunandi þjóðernum. Lögð er áhersla á 
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þjóðararf hvers nemanda og mismunandi menningu, skilning á menningarlegum 

tilbrigðum og alheimslegu viðhorf. Ný-húmanísk menntun býður uppá fjölbreytta reynslu 

alþjóðasamfélags sem hafið er yfir mismunun vegna kynþáttar, litarháttar, trúar, stéttar 

eða þjóðernis. P.R Sarkar orðar það svo  „Við erum öll blóm í einum og sama blómvendi. 

Blómum er safnað úr mörgum görðum, þau munu sameinast í einum blómvendi. 

Blómvöndurinn verður fegurri en nokkurt einstakt blóm í vendinum“(Anandamurti/Sarkar 

1978).  

Með fjölbreytilegu námsefni er kennd virðing fyrir alheiminum, fyrir mönnum, dýrum, 

plöntum og hinni lífvana veröld. Kennd er hringrás vitundarinnar. Umhverfisfræðsla, um 

ábyrgð á auðlindum jarðar, um lífrænan landbúnað, endurvinnslu úrgangs, 

endurnýtanlega orku, um mikilvægi ræktunarlands og hreins vatns. Með þessu geta þjóðir 

heims færst nær framtíð sáttar og samlyndis. Samkvæmt ný-húmanískri hugmyndafræði 

þarf kennslan að vera í samhljóm við tilveruna sjálfa, gædd fegurð, kærleika og ást á öllu 

sem lifir. 

 

5.1 Lög hugans 

Lög hugans eru þekkt úr fornum jógafræðum og heita á sanskrít „ kosas“(P.R. 

Sarkar,2001). Í heildrænni menntun þarf að þróa öll lög hugans því öll eru þau jafn 

mikilvæg. Mannshugurinn hefur 5 lög. Neðsta lag hugans er dagsvitundin (e. Conscious 

Mind) sem stjórnar skynfærum og hreyfingu. Næst er undirvitund (e. Subconscious Mind) 

híbýli visku, vitsmuna, rökhugsunar og þekkingar. Þrjú efstu lögin eru lög yfirvitundar (e. 

Superconcious Mind), sköpunar innsæis og andlegra eiginleika (Mitra, b 1987). Heildræn 

menntun spannar yfir öll lög hugans því öll eru þau jafn mikilvæg. Þroska þarf alla þætti 

hvern með sínu móti. Ef eitthvert þessara sviða verður útundan veldur það ójafnvægi 

bæði í persónulegu og félagslegu lífi. Í ný-húmanískri menntun eru notaðar 

kennsluaðferðir er hæfa hverju lagi hugans. 
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                                   Mynd 8   Lög hugans. 
 

5.2 Dagsvitund - Skilningarvitin   

Ysta lag hugans er dagsvitund, skynjun umhverfisins með skynfærunum. Við fæðingu er 

hugur barns eins og óskrifað blað. Taugamótatengingar eru fáar í heila ungabarns.  Fyrstu 

5 ár ævinnar verða til  ný og ný taugatengsl. Taugatengslin verða til vegna hlutlægra 

athafna í snertingu við ytra umhverfi. Því meiri æfingu sem barnið fær í hlutbundinni 

snertingu við umheiminn því meiri þekkingu fær það. Allar hindranir í að skoða og 

rannsaka umhverfið koma fram í minni þekkingu.                 

Í ný-húmanískum leikskólum er lögð áhersla á að leyfa börnunum hindrunarlaust að 

æfa öll sín skynfæri. Notuð eru litaglöð og fjölbreytileg leikföng, úr náttúrulegum efnum í 

björtu og rúmgóðu rými. Stuðst er við kenningar Maríu Montessori. Börnin eru leidd skef 

fyrir skref frá hlutbundinni hugsun til óhlutbundinnar hugsunar með því að þreifa og 

snerta, með fjölbreyttum æfingum og leikjum. Dagsvitundin, skynjun skynfæranna er 

þróuð markvíst, að nokkru leiti með Montessoriaðferðum.   

María Montessori hafði mikla trú á getu og hæfileikum barna til náms. Hún sá löngun 

þeirra og einbeittan vilja til að rannsaka umhverfi sitt og auka færni sína og getu. Hennar 

rannsóknarefni var sá innri drifkraftur sem börn hafa. Hún athugaði börn í mismunandi 

umhverfi í mörgum löndum og sá að þroskaferlið og þarfir barna voru allstaðar þær sömu. 

Hún lagði áherslu á að ryðja úr vegi þeim hindrunum sem komu í veg fyrir að börn 

þroskuðust eðlilega.  

 



32 

Hornsteinar uppeldisfræði Maríu Montessori eru:  

1. Virða á börn, leik þeirra og verk. Þau viðfangsefni sem grípur huga þeirra hverju sinni. 

2. Börn hafa einstaka hæfileika til að læra að verða sjálfbjarga. 

3. Börn þurfa að læra og þroskast á öllum sviðum, líkamlega, tilfinningalega, félagslega, 

andlega, og vitsmunalega til að verða fullfærir einstaklingar. 

4. Börn læra gegnum reynslu, þau þurfa að vera virk, smakka, snerta og hlusta. Prófa sig 

áfram á allan hátt, nota skynfærin. Hreyfing er mikilvæg til að börn læri. 

5. Börn eiga að velja sér viðfangsefni innan þess ramma sem kennari setur. Bestur árangur 

næst ef barnið fæst við það sem vekur áhuga þess og hefur val um hvort það vinnur eitt 

eða með öðrum. 

6. Umhverfið þarf að vera vitsmunalega örvandi, vel skipulagt og notalegt svo börnunum líði 

vel og geti hreyft sig frjáls í kennslurýminu. Hver hlutur þarf að vera á sínum stað, til að 

gefa barninu öryggi og sjáfstraust. 

7. Kennarinn á að vera leiðbeinandi og verkstjóri og virða vilja barnsins til að læra.  

8. Kennslan á að stuðla að friði á jörð lotningu fyrir lífinu og umhyggju fyrir umhverfi okkar. 

(Montessori,1996) 

Vitsmunirnir þróast samhliða skynjuninni eins og t.d. þekking á formum, flokkum, skynjun 

á stærð, orsök og afleiðingu, tíma og rúmi. Ef börn fá næga æfingu í hlutbundnum leikjum 

verður óhlutbundin hugsun eðlilegt framhald. Margir eyða stórum hluta æfi sinnar í að ná 

tökum á nýjum sviðum óhlutbundinnar hugsunar. 

 

5.3 Undirvitund - Vitsmunir 

Undirvitundin er svið vitsmunanna híbýli rökhugsunar og þekkingar. Sú hlutbundna æfing 

sem barnið hefur áunnið sér með notkun skynfæranna þroskar einnig vitsmunina. Smátt 

og smátt verður hugsun barnsins flóknari, meira óhlutbundin. Hugtök bætast við eins og 

varðveisla, myndin í huga barnsins geymist. Það er að hlutur, fólk eða annað heldur áfram 

að vera til þótt það hverfi úr augsýn. Stigbreyting, barnið gerir sér ljóst að breyting gerist 

stig af stigi. Flokkun, barnið lærir að flokkað eftir lit, lögun, stærð eða öðrum einkennum. 

Barnið nær að skilja orsök og afleiðingu, magn, fjölda, tíma og rúm.  

Málörvun er áhersluatriði í ný húmanískum leikskólum eins og öðrum leikskólum. 

Lögð er áhersla á sjálfbærni, auðugt ímyndunarafl, skapandi hugsun og siðferðisþrek. 

Kennd er þjónustu við náttúruna og  góða umgengni við náttúruna. Börnunum er kennt að 

elska dýr og um tilvistargildi dýra. Þá er og kenndur þróunarhringur vitundarinnar. 

Í ný-húmanískri menntun er reynt að gefa börnunum alltaf nýja og nýja reynslu, 

eitthvað óvænt sem þau þurfa að fást við. Þegar þeim tekst að leysa viðfangsefnið vaknar 

nýr skilningur. Börnin ráða við það sem þau geta tengt fyrri reynslu. Leitast er við að finna 

verkefni fyrir hvert barn í samræmi við það sem það veit og getur. Nútíminn þarfnast 
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heildrænnar menntunnar sem þroskar líkamleg, tilfinningaleg, hugleg og andleg svið 

barna og lyftir mannúðarhyggju upp á stig alheimshyggju.  

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) rannsakaði hugarstarfsemi barna. 

Megin hugmyndir hans um nám og vitsmunalegan þroska voru eftirfarandi:  

1. Börn hugsa ekki eins og fullorðið fólk. Þau líta á tilveruna með sínum eigin augum og hafa 

sínar eigin hugmyndir um tilveruna og heiminn í kringum sig. 

2. Í vitrænu þroskaferli barna má greina skýrt afmörkuð stig. Hvert stig tekur við af öðru í 

ákveðinni röð sem er eins hjá öllum börnum. 

3. Einstaklingsbundið er á hvaða aldri börn flytjast af einu stigi á annað. Börn geta verið á 

einu stigi í sumu en á öðru stigi í einhverju öðru. 

4. Vitrænn þroski er kominn undir fjórum þáttum sem allir eru tengdir. Í fyrsta lagi, 

líkamlegur þroski einkum þroski miðtaugarkerfis. Í öðru lagi reynsla, sem felst í að 

handfjatla áþreifanlega hluti velta þeim fyrir sér í huganum og gera sér grein fyrir hvað á 

sér stað. Í þriðja lagi félagsleg samskipti þ.e. leikir og samtöl við önnur börn. Í fjórða lagi 

jafnvægisviðleitni að fella saman þroska reynslu og félagsmótun þannig að hugarform 

mótist og endurmótist. 

Skilningur og þekking á þroska barna er aðalsmerki góðs kennara. Stuðst er við 

þroskaþrep Piaget. Þau miða við aldur að meðaltali. Hann telur innsæis- eða 

hugboðsskilningur vera ráðandi á aldrinum  4 - 7 ára. Hlutbundin rökhugsun (hlutbundnar 

aðgerðir), tekur við og er frá 7 – 11 ára aldri. Á fyrstu unglingsárunum beita börnin í 

auknun mæli formlegri rökhugsun (Formlegar aðgerðir), 11 – 15 ára gömul (Piaget, 1982). 

Ást og væntumþykja er einkenni ný-húmanískra skóla. Áhersla er lögð á að börnunum 

líði vel og séu hamingjusöm. Tilfinningar og líðan hafa mun meiri áhrif á nám en talið var. 

Sú skipting sem var milli huga og hjarta er horfin. Tilfinning er þekking. Engin hugsun 

vaknar án þess að hafa einhver tilfinningaleg blæbrigði. Venjulega er horft framhjá 

þessum tilfinningalegu blæbrigðum. Aðeins skáldum og listamönnum leyfist að leika sér 

með tóna tilfinninganna. Hjá börnum verða tilfinningar og nám ekki aðskilin. Í ný-

húmanískum skólum er oft byrjað á að vekja góða tilfinningu. Þá verður tilfinningin 

lykillinn að því að muna það sem kennt var. Því meiri ánægju sem hægt er að skapa í námi 

því áhugasamari verða börnin að læra.  

Hvernig við hugsum ræður að miklu leiti hvað úr okkur verður. Góðvild, fegurð og 

kærleikur þurfa að stýra hugsun skynsemi og hugmyndafræði.  Þekkingu- og vitsmuni má 

örva með námi, sköpun og hugmyndaflug er leiðin. Sagt hefur verið að frjótt ímyndunarafl 

væri mikilvægari en kunnátta. Þekkingin þarf að vera grunnurinn sem byggt er á. Með 

hugleiðslu má víkka hugann, auka innsæi og mannlega vitsmuni. 
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5.4 Fyrsta lag yfirvitundar - Sköpun 

Í ný-húmanískri menntun er lögð áhersla á fagurfræðilega reynslu, að njóta tónlistar, 

myndlistar og annarra listgreina. Lagt er upp úr að hafa rúmgóðan bjartan sal til 

listsköpunar og leiksýninga. Í námskrá er skipuleg þjálfun hægra heilahvels þar sem 

ímyndunarafl myndmál og myndlíking er þjálfuð. Slík þjálfun auðgar sköpunargáfu barna, 

bætir námsárangur og byggir upp persónuleikann. Heili mannsins skiptist í hægra og 

vinstra heilahvel. Taugakerfið tengir heilann við líkamann þannig að vinstra heilahvel 

stjórnar hægri hluta líkamans og hægra heilahvel vinstri hluta. Mismunandi eiginleikar 

búa í hvoru heilahveli. Í vinstra heilahveli eru eftirfarandi eiginleikar; greining, röð, 

samhengi, tími, tal. Vinstra heilahvel þekkir orð stafi og tölur. Í hægra heilahveli eru  

eftirfarandi eiginleikar sköpun, mynstur, rými, samhengi. Hægra heilahvel þekkir andlit 

staði og hluti. (Mitra, maí 1987). 

Í ný-húmanískum skólum er þess gætt alveg frá fyrstu leikskólaárum að náminu sé 

jafnt skipt milli heilahvela. Jöfn skipting sé milli vitsmunalegs náms og sköpunar. 

Hugmyndaflug og ímyndunarafl er örvað á skipulagðan hátt. Börnin fá að skapa sínar 

sögur og sinn ævintýraheim. Í ný-húmanískri menntun á sköpun að vera hluti af öllu 

skólastarfinu. Nemendur eru hvattir til að  skoða hlutina í kringum sig og nota 

hugmyndaflugið. Kennari sem er skapandi kveikir hugmyndir og gefur nemendum tíma til 

að hugsa. Hann þarf að vera jákvæður og leyfa hugmyndum nemenda að dafna. Þjálfa má 

nemendur í skapandi hugsun með viðfangefnum þar sem beitt er innsæi og ímyndunarafli 

og að farið er út fyrir venjurammann.  

Börn í ný-húmanískum leikskólum leika sér með form og bókstafi. Mála stafina, leira, 

lita, þreifa á sandpappírsstöfum, búa til listaverk úr stöfum, baka þá og borða. Búa til 

form, skreyta sig og umhverfið með litríkum formum. Þau dansa í hringi og sitja í hring. 

Læra samlagningu og frádrátt á hlutlægan hátt í leik, með steinum, skeljum, blómum og 

fleiru. Börnin búa til það sem þeim finnst flott. Í gegnum sköpun finnur barnið sérstöðu og 

öðlast sjálfstraust. Börn eru fljót að átta sig og um leið og sjálfstraustið er komið er eins og 

þau geti allt. Farið er með nemendur á sýningar að skoða listaverk. Þegar barn hefur 

upplifað gleðina og fegurðina hvort sem er í fögru listaverki eða tónlist er búið að sá fræi 

sem hefur áhrif á framtíð barnsins (Torfi, 2012). Slökun og hugleiðsla auðga ímyndunarafl 

og skapandi hugsun.  

Ný-húmanismi á nokkuð sameiginlegt með kenningum Rudolfs Steiners eins og þær 

eru settar fram í Waldorfskólunum en Sarkar bætti lögum hugans og fleiru við. Rudolf 

Steiner (1861 – 1925) var leiðtogi í uppeldismálum og stofnandi Waldorfsskólanna, sem 

byggja á hugsjón um mannvisku. Í Waldorfsskólunum er listgreinum gert hátt undir höfði. 

Tónlist og hrynjandi (eurytmi) eru aðferðir til að tjá tilfinningar og talmál í 
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Waldorfsskólnum. Handverk, myndlist, sögur og skapandi skrif eiga stóran sess í náminu. 

Ást og væntumþykja er einkenni Waldorfskólanna eins og ný-húmanískra skóla. Þessar 

tvær menntastefnur leggja báðar áherslu á alhliða þroska mannsins. Þroska á líkamlegu, 

huglegu og andlegu sviði þar sem kærleikur er undirstaðan (Lindgren,1983).  

 

5.5 Annað lag yfirvitundar - Innsæi 

Öll búum við yfir hinu innra næmi sem er kallað innsæi. Innsæi og tilfinningar eru 

mikilvægir þættir í eðli okkar allra. Sumir láta sér nægja vitsmunalega þekkingu og loka á 

þetta fíngerða svið. Í almennum skólum er lítið kennt um þá möguleika sem innsæið 

gefur. Maðurinn nær hámarks getu í fjarskynjun um 4 ára aldur. Börn loka fyrir fjarskynjun 

um 7 ára aldur til að falla inn í samfélagið. Fjarskynjun er hluti innsæis. Við upphaf 

grunnskólagöngu loka börn yfirleitt fyrir þessa hæfileika þar sem þeim er ekki sinnt í 

skólunum (Mitra. b,1987). Vísindamenn sem uppgötva eitthvað nýtt og áður óþekkt nota 

innsæi. Þeir ná sambandi við alheimslega vitund opna fyrir innsæið og finna með því móti 

lausnir sem geta orðið mannkyninu og náttúrunni til góðs. Fólki sem getur víkkað hugann 

og náð með innsæi í visku alheimsvitundar getur gert margt samfélaginu til heilla. Í ný-

húmanískum skólum er innsæið þroskað með hugleiðslu. Hugleiðsla eykur innsæi, opnar 

fyrir þennan mikilvæga hæfileika sem allir hafa. Þegar hugleitt er róast hugurinn, það 

hægir á heilabylgjunum. Orkan eykst, heilabylgjurnar verða hægari og hægari uns 

hugurinn róast alveg. Þegar algjör kyrrð er komin á hugann sameinast vitund mannsins 

alheimslegri vitund.   

Hver sá sem séð hefur lítið barn hugleiða þegar það situr í algjörri kyrrð með sælubros 

á vör ótengt þessum heimi skilur orðin; nema þér snúið við og verðið eins og börn komist 

þér alls ekki inn í himnaríki (Mat:3). 

 

5.6  Andlegir eiginleikar yfirvitundar 

Í huga lítils barns er allt lifandi og enginn munur á „ég“ tilfinningunni og því sem er „ekki 

ég“. Ekki er heldur munur á því innra og því ytra. Barnið er enn tengt andlegum sviðum  

tilverunnar. Hugleiðsla er áhrifamikil leið til að upplifa einingu við allt sem er. Í ný-

húmanískum leikskólum er kennd bókin „ The Circle of Love“ eftir Av. Ananda Mitra Ac. 

Bókin fjallar um þróun alheimsins eins og P.R. Sarkar setur hana fram. Hringrás 

vitundarinnar og þróun frá fíngerðu formi til grófara og aftur til baka. Í gegnum eter, loft, 

ljós, vatn og fast efni. Orkulögmálin valda þrýstingi sem leysir úr læðingi lífsorku. Þróunin 

heldur áfram gegnum jurtir, dýr, menn og að lokum andlegt fólk sem er tilbúið að snúa 

aftur inn í ljósið og sameinast alheimslegri vitund. Börnin ná að skilja heildina og upphaf 
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alls. Þau fá fullnægjandi svör við spurningum eins og : „Hvaðan kem ég?“ og  „Hvert fer 

ég?“. 

Þekking er að taka eitthvað og gera það skynrænt. Hvort þekking verður andleg fer eftir 

innihaldi þekkingarinnar, er hún góð eða slæm. Auðveldasta leiðin til að afla sér andlegrar 

þekkingar er leið hollustunnar, leið lotningarinnar. Að hafa hollustutilfinningu eða 

lotningu felst í að losa sig við allar ytri langanir. Snúa huga sínum alfarið til æðstu 

vitundar. Takmarkið er hin æðsta vitund æðsta alheimslega sjálfið. Það er aðeins til eitt 

lokatakmark með lífinu (P.R. Sarkar 1979).    
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6 Ný-húmanískir skólar 

Ný-húmanísk menntun opnar fyrir nýjan hugsunarhátt. Hugmyndafræði sem sameinar 

mannúð og menntun og leitast við að leysa vandamál samtímans. Einstein sagði að ef 

mannkynið ætti að lifa af þyrfti að hugsa á alveg nýjan hátt (Mitra 1987). Til að leysa 

vandamál nútíðar þarf menntun sem lyftir mannúðarhyggju upp á stig alheimshyggju. 

Heildræna menntun sem þroskar líkamleg, tilfinningaleg, hugleg og andleg svið barna og 

ungmenna. Menntun sem hjálpar nemendum að ná andlegu takmarki.  

Ný-húmanísk menntun er sprottin upp úr hugmyndum P.R. Sarkars um nýja tegund 

menntunar. Hann skrifaði hugmyndafræðina en lét kennurum og menntamönnum eftir að 

móta kennsluaðferðirnar. Í ný húmanískum skólum sem starfa um allan heim hafa 

kennsluaðferðir verið þróaðar og mótaðar. Kennsluhandbók fyrir leikskóla sem gengur 

undir nafninu „Circle of Love“ eftir Didi Ananda Mitra kom út 1987. Bókin er vegvísir til 

mannúðlegrar kennslu, að kenna frá hjartanu. (Bussey,2006) 

Kennslufræði Ný- húmanisma tekur á mörgu sem full ástæða er til að skoða í okkar 

hefðbundnu kennslu. Sem dæmi má nefna mannkynssögukennslu þar sem konungar 

herforingjar og stórveldi eru hafin til vegs og virðingar. Lítið er fjallað um almenning og 

daglegt líf fólks. Í ný-húmanískum skólum er umfangið víðara. Horft er á helstu strauma 

sögunnar og þess gætt að allar stéttir, allir hópar og allra sjónarmið komi fram. Ytri sýn á 

samfélagið er ekki sjálfsagður veruleiki. Ný-húmanísk kennslufræði skoðar meira innviðina 

spyr spurninga og efast um viðurkenndar hugmyndir um veröldina. (Inayatullah,2006). 

Kennsla stendur og fellur með siðferði og hæfni kennarans. Við heyrum oft foreldra 

gagnrýna kennara og skóla. Segja að ekkert gagnlegt sé lengur kennt í skólunum. 

Sannleikurinn er sá að foreldrar eru að reyna að horfa fram hjá sinni eigin ábyrgð á námi 

barna sinna. Margir kennarar gera sér varla grein fyrir hversu gífurleg ábyrgð liggur á 

þeirra herðum. Að eiga að vera fyrirmynd og móta næstu kynslóð. Oft detta kennarar í 

þann pytt að vera of uppteknir af að komast yfir námsefnið og gera allt sem gera þarf 

þegar kennt er stórum bekk. Of uppteknir til að hugsa víðar og hærra. Margir kennarar 

lyfta Grettistaki í starfi sínu. Þeir elska nemendur sína bera virðingu fyrir þeim leiðbeina 

þeim og fræða. Slíkir kennarar verða vinsælir og virtir af nemendum sínum. En því miður 

er framkoma sumra kennara við nemendur ekki sem skyldi. Þeir niðurlægja nemendur 

með orðum brjóta niður sjálfstraust þeirra og stjórna með ótta. Það sem kennari segir við 

unga nemendur getur haft áhrif ævilangt. Til dæmis ef kennari segir, þú verður ekki með í 

kórnum þú getur ekki sungið. Barnið trúir kennaranum og mun aldrei hefja upp rödd sína 
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og syngja. Kennarar særa oft tilfinningar nemenda með óvarlegum orðum eða 

athugasemdum. Í stað þess að reyna að leiðrétta slæma hegðun með væntumþykju og 

viðræðum í ró og næði er hugur barna oft fylltur af ótta og neikvæðum orðum eða 

athugasemdum. Kennarinn fær hrós frá yfirmönnum sínum fyrir að hafa góðan aga.  Þegar 

kennarinn verður veikur brjótast út mikil fagnaðarlæti hjá nemendum það er svo gott að 

komast undan farginu. Kennarar eiga að vera fyrirmyndir nemenda sinna og leiða þá til 

visku og þekkingar (Sarkar, b,1987). 

Nemendur eru oft þjakaðir af ótta spennu og of miklu álagi. Nám fer ekki fram undir 

slíkum aðstæðum. Hægt er að vísu að fá fram einhver afköst í vinnu en allt sem reynt er 

að læra undir spennu og og ótta gleymist jafn óðum. Við sjáum oft í prófum að allt sem 

lært var í skyndi fyrir próf gufar upp eins og dögg fyrir sólu. Lausnin er að vekja 

námslöngun og þekkingarþrá. Það er leiðin til að menntunin leiði til þroska og þekkingar 

(Sarkar, b,1987). 

Börnum er eðlilegt að leika sér, því má vekja löngun til að læra með leik. Börn hafa 

gaman af að hlusta á sögur og ævintýri. Hægt er að kenna náttúrufræði, samfélagsfræði, 

landafræði og sögu með sögum leik og söng. Með leiklist og söng má efla samkennd milli 

nemenda af mismunandi þjóðernum og menningarheimum. Þarfir nemenda eiga alltaf að 

sitja í fyrirrúmi. Skapa þarf gott flæði og notalegt andrúmsloft í skólum. Togstreita milli 

kennara eða starfsfólks skóla getur valdið óeiningu. Slík óeining getur orðið til þess að 

nemendur virði síður lög og reglur skólans.   

Kennarar reyna oft að komast yfir námsefnið án þess að gefa sér tíma til að vekja 

áhuga nemenda. Fróðleiknum er troðið ofan í nemendur eins og að verið sé að troða heyi 

í poka. Síðan reyna kennarar með einhverju móti að draga rétta svarið upp úr pokanum án 

þess að hafa vakið áhugann eða kennt hvernig á að afla sér meiri þekkingar um efnið. 

Margir kennarar á efri stigum skólakerfisins vilja halda fyrirlestra, leggja fyrir próf, fara yfir 

og vera svo lausir allra mála. Kennarar sem kenna án þess að vekja þekkingarþrá hjá 

nemendum eru til lítils gagns fyrir samfélagið. Kennarinn er fyrirmynd nemenda. Ef ekki er 

samræmi milli orða og gjörða gerir hann orð sín ómerk og verður slæm fyrirmynd. Til 

dæmis ef kennari er að kenna heilsufræði en fer svo að reykja í frímínútum. Kennarar eru 

mjög áhrifamiklir. Þeir mega aldrei troða sínum skoðunum upp á nemendur hvort sem eru 

pólitískar eða veraldlegar nema vera vissir um að þær stuðli að aukinni þekkingu og 

andlegum þroska nemandans. (Sarkar, b,1987) 

Vellíðan vantar víða í skólum. Þann þátt má bæta með andlegri iðkun samkvæmt Ný- 

húmanisma. Ef börn fá rétta leiðsögn og umgangast andlegt fólk mun andleg þrá vakna. 

Byrja þarf á að vekja andlega þrá svo nemendur verði seinna í lífinu færir um að velja 

andlega iðkun.Til að svo megi verða þarf að breyta skólakerfinu og námskrám. Skólakerfið 
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þarf að vera opið fyrir andlegri iðkun. Til er þrenns konar fólk. Mestir eru þeir sem hugsa 

og segja það sem þeim finnst og  framkvæma það síðan. Þeim má treysta. Næstir eru þeir 

sem hugsa annað en þeir segja en gera það sem þeir segjast ætla að gera. Sístir eru þeir 

sem hugsa annað en þeir segja og framkvæma enn annað. Kennarar ættu að vera í hópi 

þeirra sem mestir eru svo hægt sé að treysta þeim fyrir börnum. Starf kennarans er 

mikilvæg þjónusta við mannkynið. Fáfræði er böl margra þjóða. Af fáfræði spretta 

fordómar sem eru undirrót margs ills. Vekja þarf fólk til vitundar um mikilvægi þekkingar. 

Upplýsa börn og ungmenni um lífið, umhverfið og þjóðfélagið. Markmið menntunar er að 

efla þroska og auka þekkingu. Lyfta samfélaginu á hærra plan siðferðislega og 

þekkingarlega. Siðferðisvitund fólks er ófullnægjandi nú á dögum. Hlutverk kennara er að 

skapa nýtt þjóðfélag. Börnin í skólunum í dag verða stjórnendur samfélagsins í 

framtíðinni. Þess vegna er skylda kennara að afla sér meiri og meiri þekkingar á öllum 

sviðum og efla sína eigin siðferðiskennd (Sarkar, b,1987). Aðgangur að þekkingu verður æ 

auðveldari með aukinni tæknivæðingu. Menntun sem leiðir til þess að nemendur afli sér 

þekkingar upp á eigin spýtur og eflir siðferðisvitund þeirra elur af sér friðsælt samfélag 

(Sarkar,1987).   

Í ný-húmanískri menntun er lögð áhersla á jákvæðar athafnir og samvinnu í þágu 

lífsins. Tilfinningaþroski er efldur með kærleika. Meira er lagt upp úr sameiginlegum 

námsárangri hópsins en einstaklingsárangri. Vellíðan nemanda tilfinningaþroski og 

félagsþroski eru álitin hafa áhrif á tækifæri þeirra í framtíðinni. Framþróun mannkyns 

byggist á andlegum gildum sem gefur öllum mannlegum athöfnum merkingu og tilgang 

sem veitir tilfinningalegan styrk í lífsbaráttunni. Samkvæmt Ný-húmanisma er andlegur 

styrkur og dýpri skilningur sóttur í nægtabrunn alheimslegrar vitundar með hugleiðslu. 

Ný-húmanískir skólar eiga að vera undir handleiðslu stjórnenda sem stunda andlegt líf. 

Í Ný- húmanískum skólum er ýmislegt kennt sem almennt er ekki kennt í öðrum 

skólum. Kennt er um grundvallar þarfir allra manna. Allir þurfa föt,  safnað er fötum sem 

börnin eru vaxin upp úr. Fötin eru send til flóttafólks og fátækra um allan heim. Allir þurfa 

mat, börnin eru vanin á að gefa mat og þakka fyrir matinn. Á hverjum degi er eitt barn 

valið, það sækir matinn í eldhúsið og gefur hinum börnunum að borða. Húsnæði; allir 

þurfa þak yfir höfuðið, en ekki eru allir svo lánsamir að eiga húsaskjól. Börnunum er kennt 

að vera þakklát fyrir að eiga heimili og fjölskyldu. Menntun, vakin er hjá börnunum löngun 

til að læra og að hafa jákvætt viðhorf til náms. Læknisþjónusta, börnunum er bent á hvað 

mikilvægt er að fá læknishjálp í veikindum. Þótt enn betra sé að vera frísk, borða hollan 

mat, vera úti að leika sér og vera glöð og hraust. Kennd er siðferðislæg hugsun. Að þora 

að fara móti straumnum til að koma á réttlæti. Börnunum er bent á að vera talsmenn 

réttlætis og góðra hugmynda. Horfa fram á veginn og vera siðferðislega lifandi. Með 
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víðum, opnum huga má sjá í gegnum áróður og auglýsingar samtímans. Vera frjáls frá 

fíknum samfélagsins.  

Áhersla er lögð á menntun til sjálfbærni. Þjónustu við náttúruna með því að planta 

trjám sá og rækta grænmeti og minnka neyslu. Nemendum er kennt um mengun og um 

góða umgengni við náttúruna henda ekki rusli á víð og dreif. Einnig um mengun vatns og 

dýrmæti hreins ómengaðs vatns. Um eiturefni og áhrifa eiturefna á lífríkið. Um mikilvægi 

skóga fyrir súrefnisframleiðslu í andrúmsloftinu til að draga úr mengun andrúmsloftsins. 

Börnunum er kennt að elska dýr og um tilvistargildi dýra. Kennt er gegnum leik, sögur, 

söng, spil og leiklist. Reynt er að gefa von innblástur og þrek til góðra verka. Notaðar eru 

heildrænar kennsluaðferðir sem ýta undir heildræna hugsun, efla skilning og víðsýni. 

Reynt er að vekja undrun, aðdáun og skilning á lífríkinu og náttúrunni. Kennsla fer að 

nokkru leiti fram úti í náttúrunni. Söngur er æfður úti í náttúrunni í heitari löndum. Í  

náttúruna eru sóttar hugmyndir að fjölbreytilegri listsköpun. Vakin er þjónustulund við  

jurtir og dýr í náttúrunni. Reynt er að vekja skilning á að við tilheyrum heild sem heild 

erum við meiri og betri en sem einstaklingar. Kennt er að vinna af lotningu og undrun. 

Skoða í þögn, finna nærveru hlusta í kyrrð og hugleiða (Bussey,2016). 

 

6.1 Markmið ný-húmanískrar menntunar 

Að þroska hæfileika sérhvers barns, líkamlega, huglega og andlega. 

Að vekja hjá barninu löngun að vita og löngun að læra.  

Að búa nemendur undir hærri menntastig, bæði með bóklegri og annarri færni.  

Að stuðla að persónulegum þroska á sviðum eins og siðferði, heiðarleika, sjálfstrausti, 

sjálfsaga og samvinnu. 

Að efla líkamlega vellíðan og huglæga færni með jóga og einbeitingartækni, íþróttum og 

leik.  

Að þroska fegurðarskyn barnanna og vitund fyrir menningu gegnum leiklist, dans, tónlist 

og list. 

Að hvetja nemendur til að verða virkir og ábyrgir þátttakendur í samfélaginu.  

Að stuðla að vitund um vistfræði í víðasta skilningi þess orðs þ.e. að gera sér grein fyrir  

samtengingu allra hluta og hvetja til virðingar og umhyggju fyrir öllum lifandi verum.  

Að stuðla að alheimslegu viðhorfi lausu við mismunun á grundvelli trúar, kynþáttar eða 

kynferðis.  

Að viðurkenna mikilvægi kennara og foreldra sem fyrirmyndir.  

(Námskrá. 2016). 
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Í ný-húmanískum skólum starfa andlegir kennarar sem hafa að baki auk almennrar 

menntunar sérfræðiþekkingu í jógavísindum. Þeir hafa farið í þjálfun í sjálfsaga 

uppbyggingu persónuleikans og í andlegri  iðkun. Þeir hafa alþjóðlega menntun í  Ný-

húmanískri hugmyndafræði og ný-húmanískri menntun. Auk þess hafa þeir um áraraðir 

iðkað andlegt líf.  

Andlegir kennarar reyna að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

Hafa ást og umhyggju fyrir börnum. Hafa jákvæða sýn og viðhorf. Hafa siðferðisstyrk og 

réttlætiskennd. Hafa þekkingu á sjálfbærni og vera umhverfislega meðvitaðir. Hæfileika til 

kennslu og getu til að efla þroska barna. Hafa forystuhæfileika og sjálfsaga vera stundvísir 

og skylduræknir.  Hafa hugmyndafræðilega þekkingu. Vera góðar fyrirmyndir fyrir 

nemendur. Eiga gott samstarf við foreldra. Hafa löngun til þjónustu við samfélagið. Vera 

alheimslega sinnaðir og hafa þróað andlega samvitund.  Ástunda andlegt líf. 

Lögð er áhersla á góða hegðun Í ný-húmanískum grunnskólum. Ný-húmanískir 

kennarar sem stunda andlega iðkun kenna aðeins það sem þeir sjálfir hafa náð tökum á. Í 

ný-húmaníska grunnskólanum Sunrise School í London eru eftirfarandi reglur kenndar: 

Við ættum alltaf að fyrirgefa fólki þótt það geri eitthvað á okkar hlut, en ef einhver gerir 

eitthvað sem skaðar samfélagið þarf hinn seki að bæta fyrir slíkt. 

Við skulum reyna að vera víðsýn, þroska með okkur alheimslegt sjónarhorn því þá 

sjáum við hlutina í alheimslegu samhengi. Látum ekki smámál valda okkur hugarangri.  

Allir þurfa að hafa stjórn á huga sínum og athöfnum. Annars er hætta á stjórnlaus svölun 

langana og fýsna nái yfirhöndinni. Þá völdum við bæði sjálfum okkur og öðrum 

erfiðleikum.  

Ef maður er alltaf reiðubúinn að fórna öllu fyrir andlega samfæringu sína, þá styrkir 

það hugann og maður stendur óhagganlegur á traustum grunni. Mikilvæg er að aga sjálfan 

sig. Til að hafa stjórn á matgræðgi þá þýðir ekki að ætla að hætta að borða. Betra er að 

reyna að hafa stjórn á græðginni borða minna og sjaldnar, slíkt hjálpar manni til að þroska 

viljastyrk. 

Hlýtt og glaðlegt viðmót er eftirsóknarvert. Vert er að reyna að halda því þótt eitthvað 

bjáti á jafnvel þegar maður á í miklum átökum við sjálfan sig. Ef við reynum á 

erfiðleikatímum að vera kát og glöð þá leysast erfiðleikarnir smám saman upp.   

Siðferðislegt hugrekki öðlast menn með því að hafa skýran skilning á andlegri 

hugmyndafræði  og með hollustu og lotningu fyrir hinni æðstu alheimslegu vitund. 

Þekking er ekki nægjanleg athafnir þurfa að fylgja á eftir.  
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Okkur hættir til að gagnrýna aðra þótt oftast sé einmitt það sem við gagnrýnum hjá 

öðrum okkar eigin lestir. Því er heillaráð að spyrja sig hvort maður gefi sjálfur gott 

fordæmi áður en maður gagnrýnir eitthvað í fari annarra. 

Betra er að viðurkenna mistök sín og fá refsingu fyrir. Vitað er að það sem gert hefur 

verið áður er auðvelt að endurtaka. Til að forðast slæmar venjur þarf að vera vel á verði 

gegn mistökum. Ef við viðurkennum mistök okkar minnka líkur á að þau hendi okkur aftur. 

Fólk sem hefur skoðanir eða aðhefst eitthvað sem er andstætt andlegum hugmyndum 

getur verið slæmur félagsskapur. Umgangast þarf slíkt fólk með skynsemi og 

ósveigjanlegri afstöðu þótt þeim sé sýnd samúð og kærleikur. Forðast skal of mikla 

málgefni. Orð þess sem talar lítið hafa meira gildi. 

Skipulag er nauðsynlegt til að viðhalda þjóðfélagi. Halda þarf uppi reglum og aga svo 

fólk geti unnið saman. Vert er að hlýða þeim reglum um aga sem samfélagið krefst.  

Allir þurfa að axla ábyrgð, við megum ekki gleyma ábyrgð okkar. Að gleyma ábyrgð sinni 

felur í sér niðurlægingu heildarinnar(Shraddananda, 1978). 
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7 Leikskólinn Sælukot 

Leikskólinn Sælukot hóf starfsemi 1977 í leiguhúsnæði við Einarsnes í Skerjafirði. Að 

honum stóð hópur áhugafólks um mannúðlega menntun, andleg gildi og hugleiðslu. 

Fyrstu árin voru fá börn í skólanum og allt starfsfólk vann í sjálfboðavinnu. Skólanum óx 

fiskur um hrygg.  Árið 1985 var byggt húsið Sælukot sem skólinn er nú starfræktur í, að 

Þorragötu 1.  Tvisvar sinnum hefur verið byggt við skólann. Vinsældir skólans hafa aukist 

og foreldrar hafa verið ánægðir með þá hugmyndafræði sem hann starfar eftir. 

Leikskólinn Sælukot starfar eftir ný-húmanískri hugmyndafræði. 

Í Sælukoti er lögð áhersla á hollt og fjölbreytt jurtafæði  sem er að mestu leyti lífrænt 

og að hluta til hrátt, laust við eiturefni og fullt af lífsorku. Börnin læra að meta grænmeti 

og ávexti, vatn er svaladrykkurinn.  Hollt fæði er ein af forsendum góðrar heilsu. Börn sem 

leika sér mikið úti hreyfa sig mikið og eru að vaxa, þurfa sérstaklega gott fæði. Leikskólinn 

Sælukot hefur fengið viðurkenningu Reykjavíkurborgar fyrir hollt fæði. Allur matur er 

búinn til frá grunni á staðnum. Máltíðir eru friðsælar stundir þar sem ríkir kurteisi 

umhyggja fyrir öðrum og þakklæti fyrir matinn. Börnin fá nægan tíma til að borða. Þau 

æfa sig í að nota áhöld til að borða með og að sýna öðrum börnum tillitsemi. Eftir 

hádegismat er hvíldar- og svefntími. Nægur svefn er ein af grunnþörfum barna og 

forsenda góðrar heilsu. Lögð er áhersla á að börnin fái að sofa eins lengi og þau þurfa til 

að endurnæra líkamann.  

Hreyfing er áhersluatriði í Sælukoti ásamt daglegri útivera og gönguferðum. Börnin 

læra á líkamann gegnum hreyfingu og auka smám saman hreyfifærni sína, sjálfstraust og 

virðingu fyrir sjálfum sér.  Börnin æfa grófhreyfingar með því að hlaupa, stökkva, klifra, 

halda jafnvægi og með leikjum bæði úti og inni. Fínhreyfingar eru æfðar með föndri og 

listsköpun. Hreyfing með leikrænni tjáningu dans og leikir örva mál og hugtakaskilning 

sem auðveldar börnunum samskipti, styrkir sjálfsmyndina og vekur gleði hjá börnum. 

Skrið og aðrar krossæfingar eru notaðar til að æfa víxlverkun milli heilahvela. 

Jafnvægisæfingar og jógaæfingar gefa börnunum betri líkamsvitund og líkamlega færni 

auk þess  stuðla þær að spennulosun og innri ró. Í Leikskólanum Sælukoti er lögð áhersla á 

að vera í kyrrð í slökun og hvíld, börnin fá tækifæri til að upplifa samhljóm og einingu. 

Börnunum er kennt  að bera virðingu fyrir umhverfi og náttúru fyrir leyndardómum lífsins 

og allri sköpun. Kennt er að fegra umhverfi sitt með því að planta trjám og blómum, 

þannig fá nemendum tilfinningu fyrir lífinu.  
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Í Leikskólanum Sælukoti er lagður grunnur að ákjósanlegu siðferði og hegðun á 

fullorðinsárum. Ef hegðun er ekki leiðrétt á unga aldri reynist það mun erfiðara síðar meir. 

Hægt er að beygja greinar trés á fyrstu vaxtarárum eins er hægt að kenna og æfa góða siði 

og andleg gildi á fyrstu skólaárum. Ef við gefum börnum gott siðferðilegt nesti út í lífið 

munu þau vaxa upp sem sannir og góðir þjóðfélagsþegnar. 

Áhersla er lögð á málörvun og málþroska, talað er við börnin hlustað á þau lesið fyrir 

þau og sungið með þeim. Máltaka er það ferli þegar börn tileinka sér móðurmálið. 

Hvernig til tekst fer mikið eftir hvað mikla málörvun börn fá. „Því læra börnin málið að 

það sé fyrir þeim haft“ segir málshátturinn. Í lok fyrsta mánaðar byrja börn að  hjala. Þau 

æfa röddina og ný hljóð reyna aftur og aftur.  Fyrstu orðin koma um 10 – 18 mánaða 

aldur. Við tveggja ára aldur taka börn yfirleitt stórt stökk í málþroska fara að tengja saman 

orð og mynda setningar. Í leikskólanum Sælukoti er reynt að hvetja börn til að tala eins og 

geta þeirra leyfir hverju sinni.  Við þriggja ára aldur er orðaforði barna um 1000 orð og 

setningarnar eru orðnar flóknari. Fjögra ára börnin eru farin að tala mikið málþroski og 

skilningur eykst. Þau geta lýst hvað þau eru að gera en hugsunin er er mjög sjálfmiðuð. 

Fimm ára börnin spyrja og ræða á markvissan hátt. Setningarnar eru orðnar flóknari og 

oftast er framburður og beyging orða góð. Hægt er að þjálfa hljóðkerfisvitund barna á 

leikskólaaldri (Hugrún, 2015). 

Í skólanum er börnunum gefinn tími hlustað er á börnin og lesið fyrir þau. Orðaleikir, 

vísur, þulur og söngvar er notað til að örva mál og auka orðaforða. Í Sælukoti er 

hljóðkerfisvitund þjálfuð með því að láta börnin hlusta eftir hljóðum í orðum og 

setningum, æft rím, með orðaleikjum, söng o.fl.  Stuðst er við námsefnið „Lubbi finnur 

málbein“ og „Markviss málörvun“. Lesnar eru valdar bækur fyrir börnin. Umhverfið er gert 

lestrarhvetjandi með sýnilegum stöfum og orðum. Ef leiðrétta þarf barn er það gert á 

jákvæðan kærleiksríkan hátt.  

Ef vel er að gáð sést að það er ekki eingöngu hvað er kennt sem skapar skólanum 

sérstöðu heldur hvernig kennt er. Allt verður leikur ímyndunaraflið og sköpunargáfan er 

leyst úr læðingi með sögum, ævintýrum, söng og leik. Þegar sagðar eru sögur eru sögurnar 

gerðar lifandi. Vandlega er þess gætt að allar sögur hafi góðan boðskap og ekki eru sagðar 

sögur sem ekki eru góðar til eftirbreytni. Kennt er að nota ímyndunaraflið með því að 

leiða börnin inn í ímyndaðan heim hugarflugs í kyrrð og slökun. Börnin sitja í hring á 

gólfinu með lokuð augu og stjórnandinn byrjar að segja þeim sögu í lágum hljóðum. Það 

getur verið ferðalag. Börnin sjá blóm, dýr, landslag og atburði. Stjórnandinn lætur börnin 

ímynda sér lit blómanna hvaða dýr þau sjá í huganum og hvað gerðist. Smám saman 

þagnar stjórnandinn og lætur börnunum eftir að skapa í huganum hvert sína sögu. Eftirá 

segja þau frá sinni sögu eða teikna og lita eitthvað úr sögunni.  
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Morgunhringurinn er fastur liður á öllum deildum leikskólans Sælukots. Börn og 

fullorðnir sitja saman í hring á hverjum morgni.  Byrjað er á að hugleiða. Sungið er um 

einingu, ást og frið á jörð, síðan er hugleitt. Börnin sitja hljóð með lokuð augun og 

hugleiða. Hugleiðslan er oft leidd fyrst er sungið lágt Baba Nam Kevalam ást er allt í 

kringum þig, ást er alltaf, hjá þér kærleikurinn er í þínu innsta hjarta. Finndu kærleikann í 

hjarta þér. Smám saman lækkar kennarinn róminn og þagnar. Lengd hugleiðslu fer eftir 

aldri barnanna. Þegar börnin opna augun standa þau hljóðlega upp tilbúin fyrir nám og 

leik dagsins. Fleiri útgáfa af leiddri hugleiðslu eru algengar í Sælukoti. Ein er; finndu sól í 

hjartanu, láttu sólargeislana flæða yfir þig. Hugsaðu um hvað þér þykir vænt um mömmu 

sendu henni sólargeisla. Hugsaðu um hvað þér þykir vænt um pabba sendu honum 

sólargeisla. Hugsaðu um hvað þér þykir vænt um systkini þín og vini sendu þeim 

sólargeisla. Hugsaðu um hvað þér þykir vænt um allt fólkið og dýrin sendu þeim 

sólargeisla. Hugsaðu um hvað þér þykir vænt um heimilið þitt sendu því sólargeisla. 

Hugsaðu um hvað þér þykir vænt um jörðina sendu henni sólargeisla.  Í hringnum er rætt 

saman börnin læra að tjá sig og hlusta hvert á annað. Reynt er að örva eiginleika eins og 

samhug, gleði, góðvild, sannsögli, hjálpsemi, nægjusemi, fyrirgefningu og að valda engum 

skaða. Morgunsöngurinn „Góðan dag kæra jörð, góðan dag kæra sól.....“ er sunginn. Farið 

er yfir hvaða dagur er í dag veðrið er skoðað o.fl.   

Í Sælukoti er leikið með liti og ljós. Sungið um sumar og sól. „Sól úti, sól inni, sól í 

hjarta sól í sinni sól bara sól“. Sagðar eru sögur með andlegu ívafi. Eins og sagan um 

afríska drenginn Kinte. Hann var hræddur þegar hann þurfti að fara einn í gegnum 

skóginn. Mamma hans sagði honum að hann væri aldrei einn því sá sem gætir fuglanna og 

blómanna væri alltaf hjá honum. Drengurinn söng „Kumbaya my Lord, Kumbaya“. Ekki 

þarf alltaf að syngja á íslensku ef búið er að útskýra merkinguna. Hermt er eftir dýrum, 

slangan sem reigir sig upp, hálslangi fuglinn sem teygir sig upp og beygir sig niður, 

froskurinn, kötturinn, hérinn og fiskurinn, allt eru þetta jógaæfingar. Börnin leika sér með 

málið, þau ríma, læra gamlar þulur og vísur eins og : 

„Þumalfingur er mamman sem var mér vænst og best, 

vísifingur er pabbinn sem gaf mér rauðan hest,  

langatöng er bróðir sem býr til falleg gull, 

baugfingur er systir sem prjónar sokk úr ull. 

Litli fingur er barnið sem leikur að skel, 

litli pínu anginn sem stækkar svo vel“. 

Ímyndunarleikir, barnið situr á stól stundum eru stólarnir fleiri en einn og þykist vera 

að keyra strætó, syngur hástöfum „Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring“. Lítil stelpa 

raðar upp dúkkum og bangsa og þykist vera mamma sem er að tala við börnin sín. Mikið 
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er til af leikbúningum í Sælukoti. Vinsælt er að leika bæði frjálst og undir stjórn kennara. 

Útileikirnir eru fjölbreyttir og skapandi. Meðan kennarinn situr á brún sandkassans og 

syngur „Baba nam kevalam“, rísa hallir, hús, vegir og heilu borgirnar. Öðru hverju stendur 

kennarinn upp gengur um svæðið með halarófuna á eftir sér leiðir nokkur og syngur 

„Krummi krunkar úti“ eða aðra rammíslenska söngva.  

Þemaverkefnin í Sælukoti eru sérstök, glímt er við himingeiminn, loft, eld, vatn, jörð, 

gróður, dýr og menn. Þótt börnin séu ung eru listaverkin mörg. Blikandi stjörnur úr gulli og 

glimmer sem hægt er að telja. Skýjabólstrar, sól, sólstafir, regnbogi og blásandi kuldaboli 

málað með litum og svampi. Vötn og fossar sem dýpt hefur verið í blátt vatn. 

Fingramálaður eldur, vatn til að sulla í og athuga hvað flýtur og hvað sekkur. Jörðin með 

fjöllum, klettum, steinum og sandi. Sungið er fyrir fjöllin svo bergmálar í klettunum. 

Steinum er safnað, þeir málaðir og búin til listaverk, með fingrunum er hægt að skrifa í 

sandinn, í fjörunni finnast skeljar. Þegar vorar er farið að rækta þótt magnið sé ekki mikið 

fá allir að vera með að sá og vökva. Síðan er fylgst með sprettunni. Dýrin eru það sem 

vekur mesta athygli barnanna. Reynt er að nýta hvert tækifæri sem gefst til að leifa 

börnunum að sjá og umgangast dýr. Farið er í ferðalög til að börnin fái að skoða snerta og 

kynnast dýrum. Sungin eru mörg skemmtileg lög um dýr. Eftir skoðunarferð fer sköpunin á 

fullt. Listaverkin eru mörg en markmiðið er ekki að sýnast og setja listaverkin upp á vegg. 

Börnin eru alltaf aðalatriðið. Maðurinn er æðstur í sköpunarverkinu. Þemaverkefnin „Ég 

sjálf/ur“, „Fjölskyldan mín“, „Fólkið í kringum mig“ og „Fólkið allsstaðar að úr heiminum“ 

fjalla um mannlífið. Sungið er um hvernig koma eigi fram við aðra. (Viðtöl, 2016) 

Allt starfið í Leikskólanum Sælukoti er lofsöngur um sköpunina og ást á börnum. Í 

Leikskólanum Sælukoti hafa starfað ný-húmanískir kennarar sem yfirmenn og stjórnendur 

frá árinu 1982. Dagurinn hefst snemma hjá andlegum kennara í nýhúmaníska 

leikskólanum Sælukoti. Farið er á fætur klukkan 5, áður en ys og þys borgarlífsins byrjar. 

Gerðar eru jógaæfingar og hugleitt. Svo er farið í vinnuna. Um klukkan hálf átta koma 

fyrstu börnin í skólann. Þá hefst hið óeigingjarna starf ný- húmaníska kennarans. Allt starf 

andlegs kennara er þjónusta við börn og fullorðna, á líkamlegu, huglegu og andlegu sviði. Í 

leikskólunum eru ný-húmanísku kennararnir oftast konur. Börnin kalla þær „Dídí“. Dídí 

kennir öllum sem í kringum hana eru, hennar nærvera gefur öryggi og andlegt ljós. Hún 

kennir börnunum að vera góð hvert við annað, að vera vinir. Hún kennir heiðarleika, 

sjálfsöryggi og kjark til að segja frá. Dídí kennir börnum og fullorðnum að bera virðingu 

fyrir hvert öðru, fyrir öllu sem lifir og einnig fyrir hlutum í umhverfinu. Dídí er ákveðin og 

hefur góðan aga. Hún kennir óeigingjarna ást að meta elska og virða aðra. Að láta sér lítið 

nægja og taka ekki meira en þarf. Dídí kennir þrifnað og að hafa allt í röð og reglu. Dídí er 

andlegur leiðbeinandi bæði barnanna og starfsfólks. Hún kennir með kærleiksfullum 
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ábendingum, elskulegri framkomu, skipulagi, endurtekningum og ást. Hún er góð 

fyrirmynd sem endurspeglar allt sem hún kennir. 

Starfsfólkið er úrvals fólk sem laðast að ný– húmanískri hugmyndafræði. Á þeirra 

herðum hvílir sá vandi að flétta saman ný– húmaníska hugmyndafræði og þær kröfur sem 

gerðar eru til nútíma leikskóla hér á landi. Að vinna langan dag með ung börn er krefjandi 

auk þess sem samskipti við foreldra og skipulag kennslu tekur drjúgan tíma. Um hádegið 

skreppur Dídí frá ef tími vinnst til. Hún fer inn í sinn hljóða heim hugleiðslu og bæna. Að 

hugleiðslu lokinni rennir hún augunum yfir minnismiða. Hvort sem þessi minnismiði er 

fyrir Dídí sjálfa eða börnin er hann athyglisverður.  

Á minnismiðanum stendur: Þakka fyrir sig. Svara kveðju. Sýna lítillæti. Sýna eldra fólki 

virðingu. Tala kurteislega um fjarstatt fólk. Halda fyrir munninn þegar geispað er eða 

hóstað. Þvo hendur fyrir mat og eftir salernisferðir. Ekki nota hluti annarra og ekki taka 

hluti annarra án leyfis. Ef þú skilur ekki eitthvað biddu kurteislega um útskýringar. Ekki 

taka þátt í að gagnrýna aðra, líta fyrst í eigin barm. Hlusta á aðra. Ekki sýna hroka aða 

merkilegheit. Vera ekki óvæginn eða harðneskjulegur í tali. Horfa á viðmælendur. Ekki 

lesa einkabréf annarra. Ef einhver spyr um heilsu þína þakkaðu þá fyrir. Ekki naga neglur. 

Bjóða góðan dag og góða nótt(Shraddhananda, 1978).  

Við Sælukot eins og í öðrum ný-húmanískum skólum starfar fólk frá mörgum löndum. 

Börnin venjast fjölmenningu það er hluti af lífinu.  

 

 

7.1 Heimsókn í leikskólann Sælukot 

Fimm manna hópur kennara og áhugafólks ákvað að heimsækja Leikskólann Sælukot.  

Ætlunin var að komast að hver væri sérstaða Leikskólans. Þegar barið er að dyrum opnar 

ung kona í appelsínulitum fötum, með dökk augu og svart hár. Hún leggur saman lófa við 

enni og segir „Namaskar“ ég heilsa ykkar æðstu vitund, um leið og hún setur hendur að 

hjartastað. Þessari fallegu kveðju fylgir mikil hlýja. Hún sýnir hópnum skólann. Komið er 

inn í stofu með 10 til 12 börnum, enginn hávaði engin læti. Allt er heimilislegt og notalegt. 

Síðan sýnir hún hópnum viðbyggingu við skólann sem nýlega var tekin í notkun. Á efrihæð 

nýbyggingarinnar sem er haganlega tengd við eldra húsnæði  er stór og bjartur salur.  Dídí 

býður gestunum að setjast á fallegt persneskt teppi sem er á gólfinu. Svo fer hún að lesa. 

Hún les fyrirlestur á ensku sem höfundur Ný– húmanískrar hugmyndafræði flutti þegar 

hann kom til Íslands 1979. Þá talaði hann um mannlegt líf og takmarkanir þess.  

Mannverurnar koma á jörðina til stuttrar dvalar og innan þess stutta tíma er þeim 

ætlað að gera svo margar skyldur. Þegar tíminn er naumur þá ætti ekki að spilla einu 
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einasta augnabliki. Æskilegt er að þær þekki takmark sitt og viti leiðina frá blautu 

barnsbeini. Enginn skildi bíða þangað til ellin kemur. Rétta leiðin er, að maður ætti að 

þekkja ákvörðunarstað eða takmark sitt frá fyrstu árum æfi sinnar. En hvað er takmarkið 

og hver er leiðin það er spurningin? Margar bækur og margar ritningar segja svo marga 

hluti: gerðu þetta gerðu hitt. Hvað á að gera? Venjulegum manni mistekst að skilja hvað á 

að gera. 

„Láttu ekki leiðast á villigötur af svo mörgum bókum kenningum eða kennisetningum, 

láttu þroskaðan jóga leiðbeina þér“. Rétt þýðing á orðinu jóga er sameining en sameining 

hvers við hvern? Sameining litla sjálfsins við alheimssjálfið er jóga. Þegar litla sjálfið þitt 

sameinast þínu æðra sjálfi er það nefnt jóga. Sá andlegi leitandi sem nær því stigi er jógi. 

Þið eigið að feta í fótspor jógans. Hvert liggur leiðin og hvert er takmark lífsins. Það liggur 

falið í þinni eigin sjálfsvitund. Hvað er sjálfsvitund? Allir hafa sjálfsvitund. Ég geri, ég er 

Kennedy, ég tilheyri Íslandi, ég er eigandi þessa húss, ég fer á flugvöllinn. Svo mörg „sjálf“, 

heill hópur af „sjálfum“. En hvað er „sjálf“? Þegar þú kemst í snertingu við eitthvað ytra þá 

sér auga þitt í fyrstu skynrænt. Auga þitt er það sem skynjar og hluturinn sem þú sérð er 

það hlutlæga. Hvað eru augu þín í byrjun? Þau eru sjálfsvitundin. Hvað sérðu svo? Þessi 

augu eru bara eins og hlið sem geyma sjónina. Og sjóntaugin er miðillinn. Ákveðin stöð í 

heilanum er þá það skynræna og augun grípa það hlutlæga. Á öðru stigi er þannig 

sjálfsvitundin í ákveðinni stöð heilans og þessi líkamlegu augu eru hluturinn. Síðan á þriðja 

stigi er sjálfsvitundin í sambandi við athafnir, ég geri, ég sé, ég er að borða ...... og 

áðurnefnd stöð heilans verður að hlutlægri sjálfsvitund. Þetta hlutlæga sjálf getur ekki séð 

án þess að „þú“ viljir að það sjái. Hugsaðu þér að þú sért á göngu og sért að hugsa 

eitthvað. Þá er sjálfsvitund þín niðursokkin í einhverju öðru. Í því tilviki sæir þú ekki einu 

sinni fíl þó að hann stæði beint fyrir framan þig því hugurinn er svo niðursokkinn í eitthvað 

annað. Þessi sjálfsvitund er sjálfið, hið innra sjálf sem gefur heilastöðinni leyfi til þess að 

skynja ytri hlutinn með hjálp augnanna sem eru hlið sjónarinnar. 

Að lokum kemur það stig þar sem vitundin um tilvist sína verður sama og 

sjálfsvitundin. En þessi sjálfsvitund er ekki æðsta sjálfið. Vitundin um tilvist sína er ekki 

það æðsta. Handan þeirrar vitundar er önnur sjálfsvitund. Ég veit, að ég er til. Þetta sjálf 

sem veit af tilvist sinni er hið raunverulega sjálf. Allir vita að ég er til. Þetta sjálf sem veit af 

tilvist sinni er raunverulega sjálfið og það sem er til er annað stig af sjálfsvitund en 

raunverulegt sjálf einstaklingsins eða einstaklinganna. Þetta sjálf er æðsta sjálf 

einstaklingsins. Svo er æðsta alheimslega sjálfið sem veit að þú veist að þú ert til. Það er 

æðsta sjálfið. Það er hin æðsta vitund það er oft nefnt Guð. Ekki er hægt að gera neitt í 

leyni. Þetta æðsta sjálf sér allt. Ef þú ert alltaf með það í huga að æðsta sjálfið sér allt sem 

þú gerir og einnig allt sem þú hugsar. Þá verður ekki vart niðurlægingar í þínu lífi. Æðsta 
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sjálfið er takmarkið. Æðsta sjálfið er endastöðin út úr frumskógi allskyns tilhneiginga og 

hvata. Þannig að hvorki stöðvun hugans né að tæma hann af öllum hugsunum geta verið 

lokaorðin í jóga. Síðasta orðið er að beina æðsta einstaklings sjálfinu til hins æðsta 

alheimslega sjálfs og sameina æðstu einstaklings vitund þína hinni æðstu alheimslegu 

vitund (Anandamurti, 1979). 

Það er eins og tíminn hafi staðið í stað meðan Dídí las. Hún býður fólkinu í mat, ekki er 

hægt annað en þiggja boðið. Maturinn, grænmetispottréttur er framandi en mjög góður. 

Eru það fagrar hugsanir og kærleikur sem breyta matnum í góðgæti? Fólkið situr rólegt og 

nýtur máltíðarinnar. Þegar hópurinn kveður og fer úr leikskólanum er þakkað í huganum 

fyrir að hafa átt þessa stund og fyrir allt það góða sem lífið gefur.  
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8 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að svara tveimur spurningum.  Hvað er Ný- húmanismi?  

Hvernig Leikskólinn Sælukot fer að við að gera Ný- húmaníska hugmyndafræði að 

leiðarstefi í starfi sínu?  Svo víðtæku efni verður ekki fullkomlega svarað í einni stuttri 

ritgerð. Þó er það von mín að lesendur þessara skrifa séu skrefi nær að skilja þann hulda 

vísdóm sem hér er á ferðinni. Eitt er víst að hér er um að ræða áherslu á sjálfbærni og 

virðingu fyrir náttúrunni. Andleg gildi, andleg vísindi og mannkærleika, baráttu við 

þröngsýni og fordóma með sammannlegan mannkærleika að vopni og andlega einingu að 

stefnumiði.  

Hvort þessir áhersluþættir verða ofan á í menntakerfinu verður framtíðin að leiða í 

ljós. Ný-húmanismi er víðsýn heimspekileg framsetning á mannúðlegri visku. Til að kenna 

ást þarf kennarinn að elska, til að elska þarf að sjá allt það góða í öllu og öllum. Til þess 

þarf að hugleiða á hið æðsta. Andleg eining krefst óeigingirni, lítillætis, lotningar og 

kærleika til alls sem er. Breyta þarf viðteknum hugmyndum og venjum og stýra huganum 

frá hinu grófgerða til hins fíngerða.  

Sohail Inayatullah telur að menntun framtíðar ætti að vera mótuð af Ný-húmanisma.  

Ef slík menntun væri ráðandi í skólum yrði stigið  stórt skref í átt til friðar og framfara.    

Verið er að vinna að Ný-húmanískri námsskrá „Gurukula“ um alþjóðlega menntun, 

fjölmenningarkennslu sem á að hæfa margskonar menningu og ólíkum samfélögum, 

samhliða því að styrkja þjóðmenningu hverrar þjóðar (Inayatullah. 2006). Fyrsta skrefið er 

að finna  hvaða gildi, fróðleikur, hugmyndir, vísindi og þekking getur orðið mannkyninu til 

framdráttar. Framtíðin þarf að finna úrlausnir á umhverfislegum, samfélagslegum og 

efnahagslegum  vandamálum samtíðar. Ungt fólk þarf að finna leið til að vera 

hamingjusamt, í sátt við sjálfan sig, samfélagið og umhverfið, líta á allt sem eina heild. 

Sohail Inayatullah spyr í bók sinni „Neohumanist Educational Futures“ hvort Ný– húmanísk 

hugmyndafræði og Ný–húmanísk menntun, sé það sem koma skal. Því verður framtíðin að 

svara.   

Ef farið er að skoða ný-húmaníska hugmyndafræði eins og gert hefur verið í þessari 

ritgerð, opnast nýr gluggi, sýn út úr tilgangsleysi samtímans. Hugurinn fyllist þakklæti fyrir 

lífið. Lífið er mikils virði í hvaða formi sem það birtist, þótt ræturnar hafi verið slitnar er 

einingin til staðar ef hennar er leitað. Alheimsleg vitund tengir saman alla menn.                 

Ný dagrenning er í sjónmáli.  
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