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„Það	er	einvörðungu	til	tvenns	konar	sálarástand,	ánægja	og	sársauki.	Ánægja	er	mjúk	og	
þægileg	tilfinning.	Sársauki	er	grófur	og	ofbeldisfullur.	Það	er	engin	önnur	ánægja	en	líkamleg.	
Engin	tegund	ánægju	er	annarri	ánægjulegri.	Hins	vegar	getur	ánægjan	verið	samsett	úr	
mörgum	elementum	ánægjunnar.	Ánægja	er	fagnaðarefni	en	sársauki	er	andstyggilegur	öllum	
lifandi	verum.“	

Aristippus	(435-366	fkr.).1

																																																													
1	Rune,	A	Treasury	of	Philosophy,	bls.	65.	





	

3	

	

Formáli	

Tilefni	þess	að	ég	ákvað	að	fjalla	um	heimspekilega	ráðgjöf	í	lokaverkefni	mínu	til	
meistaraprófs	í	heimspeki	er	það	að	frá	því	að	ég	fór	að	nema	heimspeki	við	Háskóla	
Íslands	hefur	mér	alltaf	þótt	það	áleitin	spurning	hvernig	hægt	er	að	koma	kenningum	
heimspekinnar	til	almennings	þannig	að	hún	gagnist	fólki	með	praktískum	hætti	í	
daglegu	lífi	þess.	Þegar	ég	síðan	las	bók	Róberts	Jack,	leiðbeinanda	míns,	um	
Hversdagsheimspeki	fann	þessi	áhugi	nýjan	farveg.		

Kjarninn	í	ritgerðinni	er	tilraun	sem	ég	framkvæmdi	með	heimspekilega	ráðgjöf	í	opna	
fangelsinu	að	Sogni	í	Ölfusi.	Þakka	ég	þátttakendum	innilega	fyrir	að	taka	þátt	í	
verkefninu	og	fangelsismálayfirvöldum	fyrir	jákvæð	viðbrögð	við	erindi	mínu.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirrituðum.	Ég	hef	kynnt	mér	
Vísindasiðareglur	Háskóla	Íslands	(sjá	slóðina	http://www.hi.is/node/39803).		Ég	hef	
gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	
upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	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	
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því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.		

	

Selfoss,	25.	ágúst	2017.	

	

Björgvin G. Sigurðsson. 
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Ágrip	

	

Í	ritgerðinni	er	rakið	upphaf,	markmið	og	helstu	kenningar	innan	heimspekilegrar	
ráðgjafar.	Kynntir	eru	helstu	frumkvöðlar	og	kenningasmiðir	greinarinnar.	Leitast	er	við	
að	varpa	ljósi	á	þá	breidd	sem	er	innan	heimspekilegrar	ráðgjafar	og	fjallað	um	þær	
heimspekikenningar	sem	eru	heppilegur	efniviður	í	slíka	ráðgjöf.	Kjarni	ráðgjafarinnar	
er	heimspekileg	samræða	og	greining	á	þeim	viðfangsefnum	sem	gestur	leitar	til	
ráðgjafa	með.	Í	síðari	hluta	ritgerðarinnar	er	rakin	rannsókn	á	heimspekilegri	ráðgjöf	
með	föngum	á	Sogni	í	apríl	og	maí	2017.	Rannsóknarspurningin	ritgerðarinnar	er;	
hvernig	reynist	heimspekileg	ráðgjöf	í	framkvæmd	og	hvernig	gagnast	hún	gesti	í	
heimspekilegum	samræðum	við	ráðgjafa?	Niðurstaða	mín	er	sú	að	gagnsemi	af	
heimspekilegri	samtalsmeðferð	er	umtalsverð,	þó	erfitt	sé	að	mæla	það	nákvæmlega.	
Gagnið	sem	mér	þótti	gestir	mínir	upplifa	og	þeir	lýstu	fyrir	mér,	var	að	ræða	opið	um	
stöðu	lífs	þeirra	á	þessari	stundu	og	hvert	þeir	vildu	stefna.	Hvað	hefði	leitt	til	ógæfu	og	
áfalla,	og	hvernig	mögulegt	væri	að	vinna	sig	út	úr	því,	með	því	að	breyta	viðhorfum	
sínum	og	hugsunum.	Í	lokin	er	fjallað	um	möguleika	heimspekilegrar	ráðgjafar	til	
framtíðar.	
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Abstract	

On	behalf	of	philosophy.	Philosophical	counseling	–	theory	and	practice.	This	thesis	
analyzes	the	aim	of	philosophical	counseling	and	the	main	theories	within	it,	and	it´s	
main	entrepreneurs	and	doctrines	are	presented.	The	thesis	aims	to	she	light	on	the	
breadth	within	philosophical	counseling	and	the	philosophical	theories	that	are	suitable	
material	for	such	a	counseling.	The	core	of	it	is	philosophical	conversation	and	analysis	
on	the	matters	that	a	guest	comes	to	a	counselor	with.	In	the	second	half	this	thesis	
outlines	an	experiment	on	philosophical	counseling	that	I	carried	out	with	concicts	in	
an	open	prison	in	Sogn	in	Ölfus,	south	Iceland	in	May	and	June	2017.	The	thesis	
research	question	is;	how	is	philosophical	counseling	in	practise	and	how	is	it	useful	to	
guests	in	couneling.	My	conclusion	is	that	is	its	usefulness	is	considerable	though	it	can	
be	hard	to	measue	it	accurately.	The	usefulness	that	my	guests	described	is	for	
example	to	discuss	openly	how	their	life	is	now,	how	they	see	it	develop,	what	led	to	
their	circumstances	and	where	they	want		to	go	hereafter	and	how	to	get	there.	In	the	
end	the	thesis	discusses	the	possibilities	that	philosophical	counseling	has	in	the	future.	
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1 Inngangur		

Í	sögu	hugmyndanna	er	að	finna	margs	konar	forskrift	og	leiðbeiningar	um	hvernig	
hægt	er	að	verða	hamingjusamur	eða	farsæll	einstaklingur.	Fjársjóður	heimspekinganna	
í	leit	þeirra	að	sannleikanum	geymir	margvísleg	leiðarljós	um	það	hvernig	við	getum	
lifað	góðu	lífi	í	samfélagi	við	aðra,	líkt	og	kenningar	um	réttlæti,	siðfræði	og	hvað	
raunveruleg	hamingja	og	ánægja	sé.		

Margir	heimspekingar	vilja	færa	þessa	lífsspeki	til	almennings	og	leita	leiða	til	að	
koma	kenningum	greinarinnar	í	ríkari	mæli	til	út	til	fólksins.	Sá	er	meðal	annars	
tilgangur	heimspekilegrar	ráðgafar	sem	er	viðfang	ritgerðar	minnar	og	rannsóknar	á	því	
hvernig	heimspekileg	ráðgjöf	virki	í	reynd	og	hvers	konar	notagildi	hún	geti	haft	fyrir	
einstaklinga	í	erfiðum	aðstæðum.	Heimspekileg	ráðgjöf	er	nýlega	tilkomin	grein	innan	
heimspekinnar	sem	hefur	það	markmið	að	veita	venjulegu	fólki	aðgang	að	
hugmyndasögunni	við	gagnrýna	skoðun	á	lífshlaupi	sínu	og	aðstæðum	í	gegnum	samtöl	
við	menntaðan	og	þjálfaðan	heimspeking.	Í	þessari	meistaraprófsritgerð	er	fjallað	um	
heimspekilega	ráðgjöf	sem	slíka,	uppruna	hennar,	tilgang	og	markmið,	sem	og	
framvindu	greinarinnar	frá	því	að	hún	varð	til	og	helstu	strauma	og	stefnur	innan	
hennar.		

Rannsóknarspurningin	sem	ég	legg	upp	með	við	framkvæmd	rannsóknar	á	
heimspekilegri	ráðgjöf	er	eftirfarandi;	hvernig	reynist	heimspekileg	ráðgjöf	í	
framkvæmd	og	með	hvaða	hætti	gagnast	hún	gesti	í	ráðgjöf?	

Í	fyrri	hlutanum	er	rakið	upphaf,	tilgangur,	markmið	og	helstu	kenningar	innan	
heimspekilegrar	ráðgjafar.	Kynntir	eru	áhrifamestu	heimspekingarnir	innan	greinarinnar	
og	þær	hugmyndir	og	aðferðir	sem	þeir	leggja	upp	með	og	nota	í	ráðgjöf.	Leitast	er	við	
að	varpa	ljósi	á	þá	miklu	breidd	og	fjölbreytileika	sem	er	innan	greinarinnar	og	teknar	til	
umfjöllunar	þær	heimspekikenningar	sem	geta	verið	heppilegur	efniviður	í	
heimspekilega	ráðgjöf	og	gagnrýna	skoðun	gesta	á	aðstæðum	sínum	með	heimspekingi.	

Heimspekileg	ráðgjöf	byggist	á	samtali	gests	og	ráðgjafa	sem	er	þjálfaður	og	
menntaður	heimspekingur.	Kjarni	ráðgjafarinnar	er	heimspekileg	samræða	og	greining	
á	þeim	viðfangsefnum	sem	gestur	leitar	til	ráðgjafa	með,	en	fráleitt	er	að	leggja	upp	
nákvæma	útlistun	á	því	hvernig	og	hvaða	heimspekikenningar	henta	við	hvert	tilefni.	Þó	
skiptir	miklu	máli	að	greina	það	hvernig	og	hvaða	heimspeki	hentar	við	ákveðin	tilefni.	
Því	er	fjallað	um	það	hvernig	tiltekin	heimspeki	getur	með	beinum	hætti	nýst	við	
heimspekilega	ráðgjöf,	og	tekinn	nokkur	fjöldi	dæma	um	það	í	tilrauninni	í	síðari	
hlutanum.	
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Í	síðari	hluta	ritgerðarinnar	er	rakin	rannsókn	eða	tilraun	með	heimspekilega	ráðgjöf	
með	föngum	á	Sogni	í	apríl	og	maí	á	þessu	ári.	Leitast	er	við	að	draga	almennar	ályktanir	
um	gagnsemi	og	notagildi	ráðgjafarinnar	sem	slíkrar	út	frá	tilrauninni.	Eftir	tilkynningu	
til	Vísindasiðanefndar	Háskóla	Íslands,	Persónuverndar	og	leyfi	frá	yfirvöldum	
fangelsismála	þá	kom	ég	á	fót	ráðgjöf	með	þeim	föngum	á	Sogni	sem	gáfu	kost	á	sér	í	
hana.	Auðvitað	er	ekki	einfalt	að	meta	nákvæmlega	þá	gagnsemi	sem	þeir	höfðu	af	
ráðgjöfinni,	aðra	en	þeirra	eigin	viðhorf	á	því	og	þá	tilfinningu	sem	ég	fékk	að	henni	
lokinni.		

Þá	er	það	tekið	til	umfjöllunar	hvort	heimspekingar	hafi	forsendur	til	að	meðhöndla	
gesti	sem	til	þeirra	leita,	jafnvel	þá	sem	eiga	við	alvarleg	veikindi	að	stríða,	hvort	þeir	
hafi	þjálfun	til	að	meta	möguleg	andleg	veikindi	og	hverjir	þurfi	á	læknishjálp	að	halda,	
og	hvernig	heimspekileg	ráðgjöf	er	mikilvæg	viðbót	við	flóru	ráðgjafar	fyrir	þá	sem	hafa	
þörf	fyrir	að	ræða	um	líf	sitt,	félagslega,	siðferðilega	og	efnahagslega	stöðu	sína,	og	
hvert	þeir	vilji	stefna	í	flóknum	heimi.		

Heimspekin	hefur	hagnýtt	gildi.	Það	er	mikið	hagsmunamál	venjulegs	fólks	um	víða	
veröld	að	við	finnum	henni	stað	í	daglega	lífinu	til	að	hún	megi	verða	að	leiðarljósi	til	
betra	og	farsælla	lífs	og	hjálpa	fólki	sem	glímir	við	margvísleg	vandamál	að	finna	
hamingjuna	og	búa	sér	til	farsælt	líf.		

Heimspekileg	ráðgjöf	er	tilraun	til	þess.	Hvort	hún	nái	þegar	upp	er	staðið	fótfestu	til	
framtíðar	skal	enn	ósagt	látið	en	ég	hef	fulla	trú	á	því	að	hún	geti	gert	það.	Reynslan	
sem	ég	öðlaðist	með	því	að	láta	reyna	á	heimspekilega	ráðgjöf	færir	enn	frekar	heim	
sanninn	um	það.	Heimspekin	hefur	mikið	fram	að	færa	í	þessum	efnum	og	talar	til	
margra,	sé	þeim	veittur	aðgangur	að	henni.	Fyrir	því	hef	ég	bæði	fullvissu	og	
sannfæringu	sem	verður	rakin	í	ritgerð	þessari.	
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Fyrri	hluti	

2 Upphaf	heimspekilegrar	ráðgjafar	

Heimspekileg	ráðgjöf	breiddist	nokkuð	hratt	út	á	níunda	og	tíunda	áratug	síðustu	aldar	
þegar	hún	kom	fram	á	sjónarsviðið	sem	ný	grein	innan	heimspekinnar.	Fjöldi	
heimspekinga,	sálfræðinga	og	geðlækna	hafa	helgað	sig	heimspekilegri	ráðgjöf	eða	
notast	við	hana	eingöngu	eða	með	annars	konar	ráðgjöf	sem	þau	stunda.	Því	er	komin	
saga	og	reynsla	af	ráðgjöfinni	sem	gefur	sterkar	vísbendingar	um	það	að	greinin	geti	
orðið	máttug	og	útbreidd	ráðgjöf	sem	njóti	almennrar	hylli	á	meðal	þeirra	sem	leita	sér	
ráðgjafar	um	líf	sitt	og	umhverfi.	

Nú	er	ráðgjöfin	stunduð	víðsvegar	um	heiminn,	meðal	annars	í	Vestur-Evrópu,	
Norður-Ameríku,	Ísrael	og	Tævan,	þó	segja	megi	að	aðferðin	sé	enn	á	mótunarskeiði	og	
mikil	deigla	innan	hennar.	Viðhorf	einstakra	heimspekiráðgjafa	eru	býsna	breytileg	og	
hart	hefur	verið	tekist	á	um	einstök	atriði.2	Tveir	meginskólar	eru	nú	innan	
heimspekilegrar	ráðgjafar:	Alþjóðleg	samtök	heimspekiráðgjafa	(NPCA)	og	Samtök	
praktíserandi	heimspekinga	í	Bandaríkjunum	(APPA).	Innan	þeirra	er	að	finna	
breytilegar	skoðanir	og	ólík	sjónarmið	um	viðfang,	aðferðir	og	nálgun	í	heimspekilegri	
ráðgjöf.	

Fjölmargar	greinar	og	bækur	hafa	verið	skrifaðar	um	heimspekilega	ráðgjöf.	Bæði	
samtökin	halda	úti	vönduðum	tímaritum	á	vefnum	sem	birta	greinar	eftir	heimspekinga	
og	aðra	fræðimenn.	Nokkrar	af	þekktustu	bókunum	um	heimspekilega	ráðgjöf	eru	Plato	
–	Not	Prozak	eftir	Lou	Marionoff	og	What	Would	Aristotle	do	og	The	Virtuous	Therapist	
eftir	Elliot	D.	Cohen	sem	urðu	vinsælar	víða	um	heim.	Auk	þess	má	nefna	Wise	Therapy	
eftir	Tim	LeBon	og	The	Shrink	and	the	Sage	eftir	Antonia	Macaro	og	Julian	Baggini.		

Árið	2006	kom	út	bókin	Hversdagsheimspeki,	eftir	heimspekinginn	Róbert	Jack,	sem	
gefur	gott	yfirlit	yfir	greinar	praktískrar	heimspeki	og	þar	með	talið	heimspekilegu	
ráðgjöfina.	Róbert	framkvæmdi	merkilega	tilraun	með	heimspekilega	ráðgjöf	þegar	
hann	vann	meistaraprófsritgerð	sína	og	varpar	hún	skýru	ljósi	á	framkvæmd	
ráðgjafarinnar,	hver	sé	tilgangur	hennar	og	með	hvaða	úrlausnarefni	fólk	leiti	til	slíks	
ráðgjafa	í	stað	vina,	fjölskyldu	eða	sálfræðinga.	Tilraun	hans	og	ályktanirnar	sem	hann	

																																																													
2	Hversdagsheimspeki,	Róbert	Jack,	bls.	53.	
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dró	af	henni	voru	mikilvægur	efniviður	við	upplegg	og	skipulag	þeirrar	rannsóknar	á	
heimspekilegri	ráðgjöf	sem	sagt	er	frá	í	síðari	hluta	ritgerðarinnar	og	er	fróðlegt	að	bera	
þær	saman.	

Alþjóðleg	samtök	heimspekiráðgjafa,	NPCA,	halda	úti	öflugu	og	metnaðarfullu	
tímariti	á	vefsíðu	sinni	sem	nefnist	International	Journal	of	Philosophical	Practice.	Þar	er	
að	finna	mikinn	fjölda	vandaðra	greina	um	hvaðeina	sem	tengist	heimspekilegri	ráðgjöf	
og	praktískri	heimspeki.	Nýttist	sá	efniviður	vel	við	ritgerð	þessa.	Þar	skrifast	á	og	
skiptast	á	skoðunum	margir	þeirra	sem	leggja	stund	á	heimspekilega	ráðgjöf,	hafa	gefið	
út	um	hana	bækur	og	framkvæmt	tilraunir	á	síðustu	árum	og	rökræða	um	inntak,	
framvindu	og	einstök	atriði	innan	greinarinnar3.	

2.1 Aðferðir	einstakra	ráðgjafa	
Þær	aðferðir	og	kenningar	sem	þekktastar	eru	innan	greinarinnar	eru	runnar	frá	Gerd	
Achenbach,	Lou	Marinoff,	Ran	Lahav,	Peters	Raabe	og	Elliot	D.	Cohen	og	Albert	Ellis.	
Aðferðirnar	eru	nokkuð	ólíkar	en	samstofna	í	grunninn,	og	ágætir	leiðarvísar	að	því	
hvernig	heimspekingar	geta	miðlað	þekkingu	sinni	í	gegnum	ráðgjöf.	Þær	eru	misjafnar	
að	gerð	og	umfangi,	allt	frá	því	að	vera	nákvæmar	formúlur	um	hvernig	skal	vinna	með	
úrlausnarefni	gests	yfir	í	opnar	aðferðir	þar	sem	ægir	saman	ýmsu	úr	heimspeki	og	
trúarbrögðum.	Það	er	í	fyllsta	máta	eðlilegt	að	ný	grein	þurfi	tíma	til	að	mynda	sér	
farveg	sem	almenn	samstaða	ríkir	um.	Umbroti	frumbýlisáranna	fylgir	deigla	sem	skilar	
ýmsum	leiðum	og	síðan	verða	þær	útbreiddastar	sem	best	reynast	og	öðlast	þannig	
tiltrú	fólks	og	fræðimanna.	

Elliot	D.	Cohen	er	einn	helsti	frumkvöðull	heimspekilegrar	ráðgjafar	og	fer	fyrir	
NPCA,	Alþjóðlegum	samtökum	heimspekiráðgjafa,	ritstýrir	tímariti	samtakanna	sem	
áður	er	nefnt	og	er	án	efa	áhrifamesti	hugmyndafræðingur	þeirra.	Hann	hefur	skrifað	
fjölda	bóka	og	greina	um	praktíska	heimspeki	og	heimspekilega	ráðgjöf	sem	eru	
leiðandi	innan	greinarinnar	í	dag.	Cohen	kynnti	aðferð	sína;	Logic-based	therapy	
(rökbundna	aðferð)	um	miðjan	níunda	áratuginn.	Þar	freistar	hann	þess	að	þætta	
saman	sálfræði	og	heimspeki.	Aðferðin	miðar	að	því	að	hjálpa	gestum	að	takast	á	við	
hegðunar-	eða	sálrænan	vanda	og	í	greininni	Logic-based	Therapy:	The	New	
Philosophical	Frontier	for	REBT	útlistar	hann	heimspekilegt	inntak	rökbundnu	
aðferðarinnar,	og	hvað	greini	hana	frá	hreinni	sálarfræði.4	

																																																													
3	www.npcassoc.org	
4	Cohen,	Rebt	network	
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Heimspekileg	meðferð	er	rökleg	aðferð	sem	hjálpar	gestinum	að	finna,	laga	og	
komast	yfir	vonda	eða	ranga	rökleiðslu.	Samkvæmt	LBT	er	aðferð	heimspekileg	svo	
fremi	sem	hún	hjálpi	gestinum	að	yfirvinna	vandamál	sín	með	því	að	rannsaka	
rökleiðsluna	sem	leiðir	að	rangri	breytni,	frekar	en	því	sem	veldur	vandamálunum.	
Betur	verður	komið	að	útfærslu	aðferðarinnar	síðar	í	ritgerðinni.	

Jon	Mills,	sem	er	einnig	bæði	heimspekingur	og	sálfræðingur,	leggur	sína	aðferð	upp	
með	öðrum	hætti	en	Cohen	og	er	gagnlegt	að	vega	rök	þeirra	saman	til	að	sjá	betur	yfir	
sviðið.	Mills	heldur	því	fram	í	greininni	Philosophical	counseling	as	a	Psychotherapy	að	
ráðgjöfin	sé	hluti	eða	tegund	af	sálfræðimeðferð	og	þurfi	þess	vegna	tiltekna	
uppbyggingu	og	leiðsögn	til	að	greinin	nái	að	springa	út	og	þróast	sem	hluti	af	meðferð.	
Eigi	greinin	að	öðlast	almenna	viðurkenningu	þurfi	hún	að	hafa	heimspeki-sálfræðilega	
kenningu,	sem	inniheldur	samþættingu	af	kenningu	og	praktík.	

Þetta	eru	nokkuð	ólík	sjónarmið,	en	að	mati	Mills	býður	greinin	upp	á	fjölbreyttar	
nálganir	að	heimspekilegri	sjálfsrannsókn,	leiðsögn	og	persónulegri	nálgun	á	áhyggjur	
og	vandamál	lífsins	sem	hafa	alla	jafna	verið	meðhöndluð	innan	
geðheilbrigðisstéttanna.	„Greinin	er	umdeild	með	þeim	hætti	að	hún	býður	upp	á	
einstakan	og	margbreytilegan	valkost	við	fjölda	hefðbundinna	sálfræðimeðferða,	og	er	
að	miklu	leyti	byggð	á	fræðilegum	kenningum	í	stað	þróaðra	og	reyndra	aðferða.	
Jafnframt	hefur	hún	ekki	skilgreint	þjálfunarsvæði,	vekur	upp	siðferðilegar	spurningar	
og,	með	nokkrum	undantekningum,	hefur	ekki	skilgreindar	reynslusögur	til	að	byggja	
undir	eða	réttlæta	eða	sanna	virkni	eða	árangur,“	skrifar	Mills	í	upphafi	greinarinnar.5	

Það	er	augljóst	að	þegar	fræðimenn	fara	að	flétta	saman	sálfræðilegar	og	
heimspekilegar	aðferðir	í	áður	óþekktri	ráðgjöf	þá	vakna	spurningar,	ekki	síst	
siðferðilegar,	um	hæfni	ráðgjafans	og	bakgrunn	til	að	meðhöndla	manneskju	sem	er	
mögulega	alvarlega	andlega	veik.	Aukin	reynsla	af	heimspekilegri	ráðgjöf	og	skýrari	
viðmið	um	bakgrunn	og	þjálfun	ráðgjafa	munu	bæta	verulega	þarna	úr,	auk	
viðurkenndra	viðmiða	eða	siðareglna	heimspeklegra	ráðgjafa	þvert	yfir	línuna	-	óháð	
því	hvaða	kenningu	þeir	annars	styðjast	við.	

En	aftur	að	rökfærslu	Cohens	fyrir	sinni	aðferð.	Til	að	rökstyðja	aðferð	sína	með	
myndrænum	hætti	setur	Cohen	upp	dæmi	af	manni	sem	sér	nýlegan	bíl	með	lyklunum	
í.	Vilji	hann	komast	yfir	bílinn,	er	ekkert	annað	að	gera	en	hoppa	upp	í	og	ræsa	hann.	
Maðurinn	vindur	sér	upp	í	bílinn	og	ekur	af	stað,	stelur	bílnum.		

																																																													
5	Mills,	Philosophical	Counseling	as	Psychotherapy,	bls.	1-2.	
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Meginspurningin	er	að	hans	mati;	af	hverju	gerði	hann	þetta?	Hvað	leiddi	
raunverulega	til	þess,	ef	á	að	komast	að	rótum	vanda	hans,	að	hann	stal	bílnum.	Það	
sem	máli	skiptir	og	gerir	viðfangið	heimspekilegt	er	áherslan	á	það	hvernig	fólk	hugsar	
um	atburði	sem	eiga	sér	stað	í	lífi	þess,	frekar	en	atburðirnir	sjálfir.	Aðferðin	gengur	út	á	
að	leiðrétta	ranghugsanir	fólks	og	láta	því	í	té	tæki	til	þess.	

Mikilvægt	er	að	greina	þá	brengluðu	dómgreind	og	röngu	hugsun	sem	leiddi	til	þess	
að	maðurinn	tók	þá	vitlausu	ákvörðun	að	stela	hlut	af	því	að	hann	langaði	í	hann.	Á	bak	
við	ákvörðunina	er	hugsanaferli	þar	sem	eitthvað	fer	úrskeiðis.	Því	þarf	að	greina	villuna	
í	hugsuninni	og	leiðrétta	hana	með	rökræðum	og	þjálfun.	Villur	í	hugsun	okkar	eru	það	
sem	leiðir	til	athafna	okkar.	Cohen	tekur	saman	lista	yfir	þessar	villur	sem	rökgreiningin	
gengur	út	á	að	leiðrétta,	með	rökræðum	og	þjálfun	í	framhaldi	af	því.6		

Þetta	er	nákvæm	og	rökfræðileg	nálgun	hjá	Cohen;	formúla	þar	sem	rökleiðslan	er	
sett	upp	og	notuð	til	að	finna	út	nákvæmlega	hvað	olli	því	að	manneskjan	braut	
siðalögmál	samfélagsins,	og	það	rakið	með	vísindalegri	nálgun,	listinn	er	þýðing	mín	á	
honum	úr	tilvitnaðri	grein	Cohens.	Af	hverju	sveik	viðkomandi	makann	í	tryggðum	eða	
svindlaði	á	skattinum?	

Þetta	er	bæði	áhugaverð	og	spennandi	nálgun	sem	sett	er	upp	með	gagnsæjum	
hætti	og	auðvelt	er	að	fylgja	í	ráðgjöf	og	fyrir	gestinn	að	gera	sér	grein	fyrir	því	hvaða	
aðferð	ráðgjafinn	beitir	í	störfum	sínum.		

Nokkrar	af	algengustu	og	hættulegustu	villunum	eru	samkvæmt	grein	Cohens:	

- Krafa	um	fullkomnum.	Fíkn	í	fullkomnun	í	ófullkomnum	heimi.	
- Allt	er	ómögulegt.	Að	hugsa	sig	frá	slæmu	hugarástandi	til	hins	verra.	
- Fordæming/dómharka.	Fordæming	á	sjálfum	sér,	öðrum	og	heiminum.	
- Stokkið	á	vagninn.	Að	fylgja	gagnrýnislaust	og	blint	straumum	samfélagsins.	
- Að	telja	sig	ekki	geta	eitthvað.	Að	halda	niðri	sköpunarkrafti	sínum	með	því	að	

gefa	sér	að	maður	geti	ekki	þetta	og	hitt.	
- Að	valda	uppnámi	að	tilefnislausu;	sjálfum	sér	og	öðrum	komið	í	uppnám	með	

þráhyggjukenndum	hætti	í	formi	truflunar,	rasks	og	uppnáms	í	eigin	tilveru	og	
annarra	þegar	þess	gerist	engin	þörf.	

- Að	nota	aðra,	stjórna	öðrum	og	nýta	sér	aðrar	manneskjur	til	að	ná	fram	
markmiðum	sínum.	

- Sjálfhverfa;	sú	ranghugsun	að	heimurinn	snúist	um	viðkomandi	eða	hans	tilveru	
sama	hvað	á	sér	stað.	

																																																													
6	Cohen,	Philosophical	principles	of	Logic-Based	Therapy	
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- Veruleikinn	einfaldaður	um	of.	Viðkomandi	dregur	einfaldar	og	rangar	ályktanir	
af	öllu	og	gerir	sér	ekki	grein	fyrir	raunverulegri	stöðu	hlutanna.	

- Niðurstöður	gefnar	fyrirfram	á	veikum	grunni.	Ályktanir	dregnar	af	óljósum	og	
grunnum	vísbendingum	um	efnisheiminn	í	kringum	okkur.	

Þetta	eru	regluhóparnir	sem	Cohen	setur	fram,	og	undir	þá	falla	ýmsar	aðrar	reglur	
sem	leiða	að	hegðunarmynstri	okkar,	hugsunum	og	gjörðum.	Allar	þessar	reglur	
innihalda	öfga	eða	þráhyggju	sem	skýra	óeðlilega	hegðun	sem	leiðir	af	röngu	
hugsanaferli.	Markmiðið	er	að	setja	fram	og	rökstyðja	raunhæfa	aðferð	og	öfgalausa	
hugsun	sem	mótefni	gegn	rangri	rökleiðslu	sem	veldur	rangri	og	ósiðlegri	breytni.7	

Til	að	vega	inn	í	þessa	rökræðu	um	helstu	aðferðir	og	kenningar	í	heimspekilegri	
ráðgjöf	er	rétt	að	taka	eina	af	helstu	kenningunum	saman	við	hinar.	Það	eru	kenningar	
REBT	samtakanna	um	heimspekilega	ráðgjöf,	en	þau	voru	stofnuð	árið	2006	á	grunni	
verka	upphafsmanns	aðferðarinnar,	Alberts	Ellis.	Hann	er	bandarískur	sálfræðingur	sem	
byrjaði	að	þróa	aðferð	sína	um	miðja	síðustu	öld	en	REBT	stendur	fyrir	Rational	emotive	
behaviour	therapy.8	

Kjarna	kenningarinnar	er	að	finna	í	kennisetningu	gríska	fornaldarheimspekingsins	
Epictetus	sem	hélt	því	fram	að	það	sem	truflaði	huga	mannsins	væru	ekki	atburðir	sem	
ættu	sér	stað,	heldur	dómgreind	fólks	og	dómar	þess	um	atburðina.	Þessi	nálgun	gerir	
aðferðina	bæði	áhrifaríka	sálgreiningaraðferð	og	að	heimspekilegum	lífsstíl.	Starfi	sínu	
sem	sálgreinandi	taldi	Ellis	sig	taka	eftir	því	að	hann	náði	mestum	árangri	með	gesti	sína	
þegar	hann	fékk	þá	til	að	breyta	því	hvernig	þeir	hugsuðu	um	sjálfa	sig	og	vandamál	sín.	
Aðferð	hans	er	nokkuð	útbreidd	og	árangursrík	innan	sálfræðinnar.	Hún	hverfist	um	
skilyrðislausa	viðurkenningu	á	sjálfum	sér,	á	öðrum	og	lífinu.	Samkvæmt	henni	eru	það	
ekki	atburðirnir	í	lífinu	sem	valda	uppnámi,	þunglyndi,	kvíða	eða	reiði	heldur	hugsanir	
okkar	um	atburðina	og	sýn	okkar	á	þá.	

Samkvæmt	Ellis	viljum	við	almennt	komast	vel	af	við	aðra,	vera	vel	upplýst,	í	góðri	
vinnu	og	með	trausta	afkomu	og	njóta	skemmtunar	í	frítíma	okkar.9	Þessi	markmið	
okkar	verða	ekki	alltaf	að	veruleika	vegna	ýmissa	atburða	sem	eiga	sér	stað	og	þá	
getum	við	annað	hvort	brugðist	við	með	heilbrigðum	og	hjálplegum	hætti	eða	þvert	á	
móti.	Viðbrögð	okkar	við	því	þegar	við	náum	ekki	markmiðum	okkar	ráðast,	samkvæmt	
Ellis,	af	því	hvernig	við	hugsum	um	það.		

																																																													
7	Cohen,	.	The	New	Rational	Therapy:	Thinking	Your	Way	to	Serenity,	Success,	and	Profound	Happiness,	
2006,	bls.	8.	
8	Robertson,	www.society-for-philosophy-in-practise.org		
9	Ross,	What	is	REBT	
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Til	að	skýra	þetta	þróaði	hann	ABC	aðferð	til	að	sýna	fram	á	að	skoðanir	(beliefs)	
valdi	tilfinningalegum	og	hegðunarlegum	viðbrögðum	af	einhverju	tilteknu	tagi:	

- Eitthvað	gerist.	A.	
- Þú	myndar	þér	skoðun	á	aðstæðunum.	B.	
- Þú	myndar	tilfinningaleg	viðbrögð	við	þeirri	skoðun	(belief).	C.	

Ferlið	er	þetta,	A	leiðir	til	B	sem	leiðir	til	C	og	til	að	stíga	inn	í	það	sem	veldur	
vanlíðan	og	rangri	breytni	þarf	að	hafa	áhrif	á	viðbrögð	okkar	við	því.	

Dæmi	um	slíkt	ferli	mætti	leggja	upp	með	eftirfarandi	hætti:	

- Þú	ert	ranglega	ásakaður	um	eitthvað.	A.	
- Þú	hugsar:	viðkomandi	hefur	engan	rétt	til	að	ásaka	mig.	B.		
- Þú	verður	reið/ur	eða	ferð	í	uppnám.	C.	

Inntakið	er	að	ef	þú	hefðir	hugsað	þetta	öðruvísi	hefðu	tilfinningalegu	viðbrögðin	
getað	verið	allt	önnur.	

- Þú	ert	ranglega	ásakaður	um	eitthvað	og	þér	er	hótað	brottrekstri.	A.		
- Þú	hugsar:	það	er	óbærileg	tilhugsun	að	missa	vinnuna	og	má	ekki	gerast.	B.	
- Þú	fyllist	kvíða	eða	ofsahræðslu	vegna	þess	sem	mun	mögulega	gerast.	C.		

Módelið	sýnir,	samkvæmt	Ellis,	að	A	veldur	ekki	C.	Það	er	B	sem	veldur	C.	Það	er	
ekki	ranga	ásökunin	sem	orsakar	reiðina,	heldur	hugsun	þín	um	að	viðkomandi	hafi	
engan	rétt	á	því	að	saka	þig	um	þetta.	Í	seinna	dæminu	er	það	ekki	ásökunin	sem	veldur	
kvíðanum	heldur	hugsunin	um	að	það	sé	óbærilegt	að	missa	vinnuna.	Þó	að	við	tjáum	
okkur	og	bregðumst	við	með	ólíkum	hætti	þá	heldur	Ellis	því	fram	að	hugsun	sem	komi	
okkur	í	uppnám	af	einhverju	tagi,	sé	hluti	af	þremur	algengum	hugsanavillum	sem	hver	
um	sig	innihaldi	kröfu	um	okkur	sjálf,	annað	fólk	og	heiminn	í	kringum	okkur.	Þetta	eru	
grundvallaratriðin	þrjú.	

Þetta	er	kraftmikil	og	sannfærandi	framsetning	á	því	hvernig	hugsanir	okkar	og	það	
hvernig	má	hafa	áhrif	á	þær	geta	breytt	hegðunarmynstri	okkar	og	athöfnum	til	hins	
betra.	Þetta	kallast	í	öllum	aðalatriðum	á	við	þann	grunn	sem	Mills	stendur	á,	sem	og	
þeir	sem	telja	gagnlegt	og	nauðsynlegt	að	þætta	saman	heimspekilega	aðferð	við	
aðferðir	sálfræðinnar.	Enda	í	raun	ekki	alltaf	skýr	skil	þar	á	milli.	

Markmið	REBT	er	að	hjálpa	fólki	að	breyta	órökréttum	hugsunum	í	rökréttar.	Í	
ráðgjöfinni	eiga	rökræður	við	gestinn	að	leiða	honum	það	fyrir	sjónir	að	það	sé	til	
dæmis	rökvilla	að	hugsa	að	hann	verði	að	ávinna	sér	viðurkenningu	allra	eða	að	allir	
verði	að	koma	fram	við	hann	með	sanngjörnum	hætti.	Þó	maður	vilji	eitthvað	er	ekki	
þar	með	sagt	að	manni	eigi	að	áskotnast	það.	Tilhneigingin	til	þess	að	hugsa	órökrétt	
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hverfur	aldrei	að	fullu	en	við	getum	með	þessum	hætti	unnið	gegn	henni	með	
rökræðum	og	þjálfun.10	

2.2 Sérstaða	heimspekilegrar	ráðgjafar	
Hver	tilgangur	og	tilvistargrundvöllur	heimspekilegrar	ráðgjafar	er,	og	ekki	síður	hvað	
gerir	heimspekinga	hæfa	til	að	taka	á	móti	gestum	sem	glíma	við	margvísleg	vandamál	
og	ráðleggja	þeim	með	það	að	markmiði	að	breyta	lífsháttum	þeirra,	er	brýn	spurning	
sem	heimspekiráðgjafar	þurfa	að	svara,	líkt	og	lagt	er	upp	með	í	rannsóknarspurningu	
þessarar	ritgerðar.	Almennt	er	gengið	út	frá	því	að	heimspekileg	ráðgjöf	sé	ekki	
sálfræðilegs	eðlis	eða	sálfræðimeðferð	sem	slík	og	flestir	heimspekingar	sem	hafa	
fjallað	um	ráðgjöfina	gera	skýran	greinarmun	þar	á	milli,	þó	það	eigi	ekki	við	um	alla,	
enda	vaknar	strax	spurningin	um	tilgang	og	sérstöðu	ráðgjafarinnar	sé	hún	borin	saman	
við	aðrar	slíkar.	

Einsog	áður	sagði	heldur	Mills	því	sjónarmiði	fram	að	heimspekileg	ráðgjöf	sé	ein	
tegund	sálfræðimeðferðar.	Þetta	er	athyglisverð	nálgun	hjá	Mills.	Fræðilegt	inntak	og	
upplegg	heimspekilegrar	ráðgjafar	gerir	hana	að	þeim	heppilega	valkosti	sem	hún	hefur	
sýnt	sig	vera	fyrir	þá	einstaklinga	sem	vilja	rýna	í	lífshlaup	sitt	og	stöðu	einstakra	atriða	
innan	þess	með	gagnrýnum	hætti.	Það	er	einnig	rétt	hjá	Mills	að	greinin	vekur	upp	
siðferðilegar	spurningar	um	upplegg	ráðgjafar,	bakgrunn	ráðgjafa	og	mikilvægi	skýrra	
siðareglna	fyrir	greinina,	sem	gesturinn	getur	gengið	að	vísum	og	haft	sem	bakland	í	
samtalsmeðferðinni.	

Mikilvægt	er	að	skilgreina	eins	og	framast	er	unnt	bæði	grundvöll	og	mörk	
heimspekilegrar	ráðgjafar,	til	dæmis	með	ramma	fyrir	meðferðarlegar	aðferðir	hennar.	
Hins	vegar	er	hæpið	að	taka	undir	það	sjónarmið	Mills	að	til	að	skapist	betri	samstaða	
um	greinina	verði	hún	að	sameina	í	hugmyndafræði	sinni	heimspeki	og	sálfræði	sem	
njóti	almennt	stuðnings	og	viðurkenningar	innan	geðheilbrigðis-	og	sálfræðinnar	og	hafi	
öðlast	viðurkenningu	félags-	og	atferlisfræða.	Heimspekileg	ráðgjöf	getur	staðið	
fullkomlega	stök	og	fyrir	sínu	burtséð	frá	kenningum	annarra	tegunda	ráðgjafar,	þó	hún	
henti	einnig	vel	sem	hluti	af	samtalsmeðferð	geðlæknis,	markþjálfa,	presta	eða	
sálfræðinga.		

Innan	heimspekilegrar	ráðgjafar	eru	nokkrar	ólíkar	nálganir	og	upplegg,	líkt	og	
mismunandi	aðferðir	Gerds	Achenbach	og	Rans	Lahav.	Achenbach	dregur	skýr	mörk	á	
milli	heimspekilegrar	ráðgjafar	og	sálarfræði,	og	hafnar	hvers	kyns	samspili	þar	á	milli.11	
																																																													
10	Ross,	What	is	REBT	
11	Mills,	Philosophical	Counseling	as	Psychotherapy,	bls.	5-6.	
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Útgangspunktur	hans	er	sá	að	heimspekiráðgjafar	séu	ekki	að	meðhöndla	sjúklinga,	
heldur	séu	þeir	sem	sækja	slíka	meðferð	fyrst	og	fremst	gestir	í	samtali,	þar	sem	
heimspekileg	rökræða	um	líf	þeirra	fari	fram.	Lahav	lítur	hins	vegar	svo	á	að	
heimspekileg	ráðgjöf	sé	á	tíðum	hreint	inngrip	í	líf	fólks,	með	svipuðum	hætti	og	
sálgreining	sem	taki	föstum	tökum	á	lífsvanda	fólks	af	ýmsu	tagi,	siðferðilegum	
álitaefnum	og	alvarlegum	persónulegum	vandamálum	og	það	verði	óhjákvæmilega	til	
staðar	margvísleg	skörun	og	samsláttur	á	milli	heimspekilegrar	ráðgjafar	og	
geðlækninga/sálfræði.	

Sjálfur	hallast	ég	að	sjónarmiði	Achenbach	um	að	mikilvægt	sé	að	skilja	eins	og	
kostur	er	á	milli	heimspekilegrar	ráðgjafar,	sálfræði	og	sjálfshjálparfræða	af	ýmsu	tagi.	
Markmið	greinanna	er	hins	vegar	áþekkt	og	sjálfsagt	að	þær	sæki	í	smiðju	hver	annarrar	
til	að	hjálpa	fólki	sem	á	í	vanda	með	hina	ýmsu	þætti	í	lífi	sínu,	og	aðstoða	það	og	við	að	
lifa	betra	og	hamingjuríkara	lífi	og	opna	með	heimspekilegri	ráðgjöf	nýjar	víddir	í	
gegnum	hugmyndasöguna.	Heimspekin	getur	því	einnig	komið	að	miklu	gagni	sem	hluti	
af	bakgrunni	og	uppleggi	ráðgjafa	annarra	en	menntaðra	og	þjálfaðra	heimspekinga.		

Greinarnar	gera	það	hver	á	sínum	forsendum	og	heimspekiráðgjöf	sem	slík	er	ekki	
lögð	upp	læknisfræðilega,	heldur	fyrst	og	fremst	sem	rökræða	um	líf	viðkomandi	út	frá	
fjölbreyttum	kenningum	heimspekinnar,	en	það	verður	ávallt	og	á	að	vera	grátt	svæði	á	
milli	tiltekinna	tegunda	ráðgjafa	og	margs	konar	samspil	er	óhjákvæmilegt.	
Heimspekileg	samræða	og	greining	á	lífi	viðkomandi	gests	er	ekki	læknisfræðileg	í	
eiginlegum	skilningi,	en	getur	svo	sannarlega	haft	læknandi	áhrif,	eins	og	öll	vel	
heppnuð	samtalsmeðferð	gerir	þegar	vel	tekst	til.	

2.3 Forsendur	heimspekilegrar	ráðgjafar	
Í	þessu	ljósi	er	gagnlegt	að	líta	til	forsendna	heimspekilegrar	ráðgjafar	og	á	hvaða	
fræðilega	og	heimspekilega	grunni	greinin	hvílir.	Mike	W.	Martin,	prófessor	í	heimspeki	
við	Chapman	háskóla,	skrifar	athyglisverða	grein	í	1.	tbl.	tímarits	NAPP,	Ethics	as	
Therapy:	Philosophical	counseling	and	Psychological	health,	þar	sem	hann	kemur	að	
forsendum	greinarinnar.	Hann	fjallar	um	samspil	siðfræði	og	sálfræði	við	heimspekilega	
ráðgjöf	og	að	hans	mati	er	ekki	hægt	að	líta	fram	hjá	eða	afneita	meðferðarlegu	gildi	
hennar,	sem	hann	segir	byggjast	á	því	að	nýta	gagnrýna	hugsun,	siðfræði	og	önnur	
heimspekileg	úrræði	og	aðferðafræði	til	að	hjálpa	fólki	að	fást	við	vandamál	sín	og	finna	
lífi	sínu	markmið	og	tilgang.	Gagnrýninni	hugsun	heimspekinnar	verði	beitt	til	að	vísa	
fólkinn	veginn	til	betra	lífs,	út	úr	ógöngum	og	blindgötum	sem	koma	í	veg	fyrir	farsæld	
og	hamingju	viðkomandi.	
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Martin	segir	að	frá	því	að	þegar	Gerd	B.	Achenbach	stofnaði	fyrstu	heimspekilegu	
ráðgjafarstofuna	hafi	ráðgjafarnir	almennt	kappkostað	að	skilja	á	milli	meðferðar	
sálarfræðinnar	við	andlegum	og	sálrænum	veikindum	og	kvillum	og	heimspekilegrar	
ráðgjafar.	Rétt	sé	að	ráðgjafarnir	eigi	ekki	að	gefa	sig	út	fyrir	að	geta	læknað	eða	
meðhöndlað	meiri	háttar	andleg	veikindi	en	hins	vegar	sé	framlag	þeirra	mikilvægt	fyrir	
góða	andlega	heilsu,	sem	er	þá	skilgreind	sem	meira	en	bara	að	vera	ekki	andlega	
veikur.		

Aðgreining	á	milli	vandamála	af	siðferðilegum	toga	og	andlegri	vanheilsu	getur	til	
dæmis	verið	snúin	og	í	grein	sinni	leggur	Martin	upp	með	samþættingu	þessara	tveggja	
þátta	í	stað	aðgreiningar,	og	greiðir	þar	með	götu	rannsóknar	á	meðferðarlegum	
víddum	heimspekilegrar	ráðgjafar	og	undirstrikar	því	til	viðbótar	siðferðilega	þætti	
hennar.	Þetta	er	athyglisverð	nálgun	og	hægt	að	taka	undir	margt	í	henni.	Til	að	styrkja	
stöðu	heimspekilegrar	ráðgjafar	þarf	að	sýna	fram	á	meðferðarlegt	gildi	hennar	með	
tilraunum	og	rannsóknum.	

Cohen	skrifar	athyglisverðra	grein	í	NAPP,	Permitting	suicide	in	Philosophical	
counseling,	þar	sem	hann	rannsakar	hugtakið	heimilað	sjálfsvíg	í	samhengi	við	
heimspekilega	ráðgjöf.12	Meginmálið	er	að	sjúklingur	sem	er	dauðvona	af	völdum	mjög	
alvarlegs	sjúkdóms	eigi	að	hafa	frelsi	til	að	rökræða	og	kanna	möguleikann	á	sjálfsvígi	
með	heimspekiráðgjafa	án	þess	að	eiga	á	hættu	að	inn	í	verði	gripið	með	forsjárhyggju	
til	að	koma	í	veg	fyrir	það.	Þetta	er	áhrifaríkt	dæmi	um	erfitt	siðferðilegt	álitaefni	sem	
getur	komið	til	kasta	ráðgjafa	að	vinna	með	og	leysa	úr.	

Þetta	vekur	upp	spurningar	um	lagalega	stöðu	ráðgjafans,	skyldur	hans,	þjálfun	og	
getu	til	að	takast	á	við	jafn	alvarlegt	mál	og	ákvörðunina	um	að	taka	eigið	líf,	og	færir	
Cohen	rök	fyrir	því	að	innan	tiltekinna	lagalegra	og	faglegra	marka	þá	sé	
heimspekiráðgjafinn	í	næsta	einstakri	stöðu	til	að	takast	á	við	þessa	faglegu	áskorun.	
Þessu	þarf	að	huga	að	til	að	styrkja	stoðir	og	innviði	greinarinnar	þegar	um	jafn	alvarleg	
viðfangsefni	og	sjálfsvígshugsanir	gests	er	að	ræða.	

Þetta	tengist	frumspekilegum	innviðum	eða	forsendum	kenninga	
heimspekiráðgjafa,	það	er	á	hvaða	frumspekilega	grunni	kenningarnar	hvíla,	
siðfræðilegar	og	aðrar.	Rökbundna	aðferðin	hvílir	til	dæmis	á	fjórum	slíkum	forsendum	
er	varða	mannlegar	tilfinningar,	mannleg	mistök,	raunveruleikann	og	frelsi	mannsins.	
Með	því	að	rannsaka	þessar	forsendur	kemur	í	ljós	hvernig	rökbundin	aðferð	samþættir	
kerfisbundið	heimspeki	og	rök	hugrænnar	atferlismeðferðar	við	heimspekilega	

																																																													
12	Cohen,	Permitting	Suicide	in	Philosophical	Counseling,	bls.	3.	
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ráðgjöf.13	Rökbundin	aðferð	er	heimspekileg	þróun	eða	afsprengi	Rational-emotive	
behaviour	therapy	-	REBT,	sálgreiningaraðferðar	Ellis	sem	fyrr	er	frá	greint.	Rökbundna	
aðferðin	byggir	í	grunninn	á	því	að	manneskjan	skapi	sín	eigin	hegðunar-	og	
tilfinningavandamál	með	því	að	draga	skaðlegar	ályktanir	af	órökréttum	upplifunum14,	
en	hún	hafi	svo	gott	sem	óendanlegan	viljastyrk	sem	megi	beita	til	að	yfirvinna	ranga	
hegðun	og	breyta	hegðun	sinni	varanlega.	

	 	

																																																													
13	Cohen,	The	Metaphysics	of	LBT	
14	Ross,	What	is	REBT	
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3 Heimspekin	í	ráðgjöf	

Hvernig	heimspekikenningar	eru	notaðar	í	ráðgjöf	skiptir	miklu	máli	um	inntak	hennar	
og	er	það	kjarni	heimspekilegrar	ráðgjafar	að	finna	lesefni	og	kenningar	úr	
hugmyndasögunni	fyrir	hvert	viðfangsefni	og	hvern	gest.	Að	mínu	mati	er	það	ekki	svo	
að	mestu	skipti	að	nesta	gestinn	með	heimspekikenningum	sem	eigi	að	leiða	líf	hans	á	
betri	slóðir.	Markmiðið	með	ráðgjöfinni	er	heimspekileg	samræða	út	frá	gagnrýninni	
skoðun	á	lífið	og	tilveruna	með	bakland	og	efnivið	í	heimspekisögunni;	til	dæmis	
hvernig	siðfræðikenningar	Kants	nýtast	beint	í	samræðum	um	rétt	og	rangt	við	gest	í	
heimspekilegri	ráðgjöf,	eða	dyggðakenningar	Annas	og	Aristótelesar.	

Það	er	aðferðin	sem	er	heimspekileg,	rétt	eins	og	hjá	Cohen,	Mills	og	Raabe,	ekki	
nákvæmlega	hvaða	heimspeki	er	notuð	sem	umræðu-	og	lesefni	í	samræðum	ráðgjafa	
og	gests.	Vitaskuld	getur	verið	vandasamt	að	velja	réttu	heimspekikenningarnar	þegar	
unnið	er	með	vanda	gests,	hvort	sem	hann	er	siðferðilegur,	félagslegur	eða	
efnahagslegur.	Ekki	skortir	efniviðinn	í	hugmyndahefð	heimspekinnar	og	rétt	eins	og	
sálfræðingurinn	þarf	viðkomandi	heimspekiráðgjafi	í	hvert	sinn	að	meta	það	hvað	henti	
best.		

Dæmi	sem	Cohen	tekur	um	kenningu	sem	hentar	tilteknu	tilfelli	er	að	vísa	hinum	
trúaða	á	heilagan	Tómas	frá	Aquinas.	Heilagur	Tómas	hélt	því	til	að	mynda	fram	að	
maðurinn	væri	ófullkomin	eftirmynd	af	hinu	guðlega	og	lagði	út	af	trúnni	með	
margvíslegum	hætti.	Þeim	sem	stekkur	gagnrýnislaust	á	vagninn	mætti	að	mati	Cohens	
benda	á	Frelsið	eftir	John	Stuart	Mill,	málsvörn	hans	fyrir	einstaklingsfrelsinu	og	svo	má	
lengi	telja15.	Ekki	skortir	lesefnið	og	kenningarnar	og	úr	miklum	efnivið	er	að	moða	en	
vel	valið	lesefni	og	umræðuefni	úr	heimspekinni	dýpkar	ráðgjöfina	og	opnar	nýjar	
hugsanagáttir	hjá	gestinum	og	gefur	ráðgjafanum	færi	á	að	færa	hugsun	hans	inn	á	
nýjar	brautir.	

Ráðgjafinn	verður	í	hvert	sinn	að	nota	dómgreind	sína	og	velja	heimspekikenningar	
út	frá	tilefni	og	persónu	gestsins.	Rökbundna	aðferðin	sýnir	gestinum	hvernig	sígildar	
heimspekikenningar	geta	útvegað	efnivið	í	mótefni	gegn	ranghugsunum	og	orðið	
uppspretta	varanlegrar	hamingju.	Skýrt	dæmi	um	það	eru	til	dæmis	verk	franska	
tilvistarheimspekingsins	Jean	Paul	Sartre	um	stöðu	mannsins	í	heiminum	og	ábyrgð	
hans	á	því	að	skapa	og	móta	forsendur	eigin	lífs,	þar	sem	hann	segir	manninn	ábyrgan	

																																																													
15	Cohen,	Elliot	D.	How	can	you	become	a	philosophical	counselor?,	2003,	bls.	3.	
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fyrir	sjálfum	sér	en	um	leið	fyrir	öðrum	mönnum:	„Fyrsta	verk	tilvistarstefnunnar	er	því	
að	eigna	hverjum	manni	það	sem	hann	er	og	gera	hann	fyllilega	ábyrgan	fyrir	tilveru	
sinni.	Og	þegar	við	segjum	manninn	bera	ábyrgð	á	sjálfum	sér,	þá	eigum	við	ekki	við	að	
hann	sé	eingöngu	ábyrgur	fyrir	sjálfum	sér,	heldur	að	hann	beri	ábyrgð	á	öllum		
mönnum,“	segir	Sartre	um	tilvistarspekina.16	

3.1 Hlutverk	ráðgjafans	
Mikilvægt	er	að	skilgreina	skýrt	hlutverk	ráðgjafans	og	hvaða	reglum	og	viðmiðum	hann	
vinnur	út	frá.	Að	öðrum	kosti	er	hætta	á	að	ráðgjöfin	verði	losaraleg	og	skorti	traustar	
undirstöður	og	trúverðugleika.	Vottað	nám	eða	diplóma	í	heimspekiráðgjöf	frá	háskóla	
er	til	að	mynda	kjörið	til	að	greinin	öðlist	sterkari	stöðu	og	hægara	sé	um	vik	að	draga	
úr	hættunni	á	því	að	stunduð	sé	ráðgjöf	af	þessu	tagi	af	fólki	sem	hefur	ekki	þekkingu	
eða	færni	til	að	fást	við	hana.	Hins	vegar	er	ekki	rétt	að	meina	menntuðum	
heimspekingum	að	miðla	þekkingu	sinni	í	gegnum	ráðgjöf,	kjósi	þeir	að	reyna	fyrir	sér	á	
því	sviði.	Hve	langt	á	að	ganga	við	vottun	á	þjálfun	í	ráðgjöf	er	álitamál	en	það	gefur	
auga	leið	að	þeir	sem	hafa	ekki	menntast	akademískt	í	heimspeki	geta	varla	sýnt	fram	á	
að	þeir	búi	yfir	þeirri	þekkingu	sem	nauðsynleg	er	svo	að	gestirnir	viti	að	þeir	gangi	að	
vel	menntuðum	heimspekingi	með	þjálfun	í	ráðgjöf	þegar	þeir	leita	til	slíks,	í	stað	til	
dæmis	sálfræðings.	

Vissulega	þarf	að	svara	því	hvort	heimspekingur	sem	er	ekki	sérmenntaður	á	sviði	
ráðgjafar	og	greiningar	á	andlegu	heilbrigði	fólks	sé	þess	umkominn	að	meta	og	ráðgefa	
gesti	sínum,	en	heimspekiráðgjafar	hafa	flestir	lagt	á	það	ríka	áherslu	að	þeir	séu	ekki	
að	meðhöndla	sjúklinga	í	þeim	skilningi,	heldur	eiga	heimspekilegar	samræður	við	gesti	
sem	til	þeirra	leita	á	þeim	forsendum.	Þetta	er	þó	vissulega	nokkuð	erfiður	
greinarmunur	að	gera	eins	og	ég	kem	að	síðar	og	fín	lína	á	milli.	

Peter	B.	Raabe	rekur	og	útskýrir	í	greininni	What	is	Philosophical	Counselling	hvað	
felist	að	hans	áliti	í	heimspekilegri	ráðgjöf,	en	hann	er	einn	fárra	sem	hefur	fjallað	um	
þennan	þátt	ráðgjafarinnar.	Í	sinni	einföldustu	mynd	segir	hann	að	hún	samanstandi	af	
þjálfuðum	heimspekingum	sem	aðstoði	einstaklinga	við	að	fást	við	vandamál	eða	mál	
sem	varða	viðkomandi	miklu.	Ráðgjafarnir	vita	að	fólk	er	almennt	þess	umkomið	að	fást	
við	og	leysa	vandamál	sín	frá	degi	til	dags	en	stundum	verða	þau	of	flókin,	til	dæmis	
þegar	gildi	skarast,	staðreyndir	virðast	þverstæðukenndar	eða	lífið	tilgangs-	og	
merkingarlaust.	Það	er	þá	sem	þjálfaður	heimspekingur	getur	orðið	að	miklu	liði,	frekar	

																																																													
16	Sartre,	Tilvistarstefnan	er	mannhyggja,	bls.	54.	
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en	til	að	mynda	vinur	eða	fjölskyldumeðlimur.17	Heimspekiráðgjafi	fær	oft	til	sín	gesti	
sem	eru	ekki	sáttir	eða	sannfærðir	um	aðrar	tegundir	ráðgjafar,	sem	viðkomandi	hafa	
þá	mögulega	prófað	og	ekki	haft	erindi	sem	erfiði.	Hann	hittir	gesti	sem	eru	með	
heilbrigðan	huga	en	hvers	hugsun	er	á	reiki	eða	ringluð.	Í	gegnum	fjölda	samtala	ræðir	
ráðgjafinn	við	gest	sinn	þar	til	þeir	hafa	greitt	úr	flækjunum,	raðað	saman	brotunum	og	
komið	jafnvægi	á	líf	gestsins.	

Raabe	tekur	samanburðardæmi	af	heimspekiráðgjafa	og	sálfræðingi.	Þannig	leitast	
hann	við	að	draga	fram	muninn	á	aðferðum	þeirra.	Heimspekin	á	ekki	bara	að	snúast	
um	að	miðla	þekkingu	heldur	einnig	og	ekki	síður	að	bæta	skilninginn	á	veröldinni	í	
gegnum	rökræður	og	hugsun.18	Þannig	er	heimspekiráðgjafinn	að	veita	aðgang	að	
kenningum	heimspekinnar	um	veröldina	og	hvernig	við	eigum	að	haga	lífi	okkar.	Það	er	
margt	athyglisvert	í	kenningu	Raabe.	Styrkleiki	og	sérstaða	heimspekiráðgjafarinnar	er	
fyrst	og	fremst	að	bæta	skilning	gesta	á	lífi	sínu	og	umhverfi	með	gagnrýnni	hugsun	og	
heimsskoðun	sem	nær	almennt	til	lífs	og	lífshlaups	gestsins,	með	rökræðum	og	þegar	
það	á	við	með	lestri	heppilegra	heimspekikenninga	sem	falla	að	vanda	eða	vangaveltum	
gestsins.	

3.2 Ólík	sjónarmið	
Vitaskuld	eru	til	staðar	ólík	sjónarmið	um	þróun	og	gerð	nýrrar	tegundar	ráðgjafar	sem	
getur	haft	áhrif	á	stöðu	heimspekinnar	til	langrar	framtíðar,	og	ekki	síður	flóru	ráðgjafar	
sem	slíkrar.	Þannig	kröfðust	sálfræðingar	lögbanns	á	starfsemi	Achenbachs	þegar	hann	
hóf	starfsemi	sína	þar	sem	heimspekingur	hefði	ekki	lögvarin	réttindi	til	að	auglýsa	
ráðgjöf	sem,	að	þeirra	mati,	færi	með	margvíslegum	hætti	inn	á	svið	sálfræðinnar	og	
geðlækninga.19		

Kenningar,	aðferðir	og	upplegg	einstakra	ráðgjafa	eru	ólík.	Lou	Marinoff	er	til	dæmis	
einn	þeirra	heimspekiráðgjafa	sem	vakið	hafa	mikla	athygli,	en	hann	fer	ótroðnar	slóðir	
og	setti	fram	önnur	sjónarmið	en	áður	höfðu	þekkst	í	verkum	sínum.	Árið	1999	kom	
hann	með	látum	inn	á	völlinn	með	bókinni	Plato	not	Prozac!,	sem	varð	metsölubók	víða	
um	heim	og	líklega	sú	bók	um	efnið	sem	hefur	náð	til	flestra,	en	jafnframt	fengið	
einhverja	þá	harkalegustu	gagnrýni	sem	fram	hefur	komið	um	langt	árabil	á	bók	um	
heimspekileg	efni.20	

																																																													
17	Raabe,	What	is	Philosophical	Counselling	
18	Raabe,	What	is	Philosophical	counselling		
19	Raabe,	A	brief	history	of	Philosophical	Counselling	
20	Schuster,	Marinoff‘s	therapy;	Volpon,	Plato,	not	Viagra!	Muntenau,	Review	of	Plato	not	Prozac!	
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Í	bókinni	blandar	Marinoff	saman	ýmsum	þáttum	vestrænnar	heimspeki	og	
austurlenskra	trúarbragða,	undir	regnhlíf	heimspekilegrar	ráðgjafar.	Marinoff	segir	um	
bók	sína	að	ef	viðkomandi	sé	að	fást	við	vandamál,	hvort	sem	er	út	af	ástarsambandi,	
siðferðilegum	álitaefnum	eða	breytingum	á	starfi,	svo	dæmi	séu	tekin,	muni	mestu	
hugsuðir	heimsins	leiðsegja	honum	í	gegnum	heimspekilega	ráðgjöf.	Þar	megi	finna	
lausn	í	gegnum	aðgengilega	heimspeki	fyrir	venjulegt	fólk,	sem	nýtist	við	að	leysa	þau	
hversdagslegu	vandamál	sem	við	er	að	eiga.	Marinoff	telur	heimspekilegu	ráðgjöfina	
meðal	annars	koma	í	stað	kostnaðarsamra	sálfræðinga	og	langdreginna	meðferða	
þeirra.	

Þetta	er	kraftmikið	sjónarmið	hjá	Marinoff	og	vakti	mikla	athygli	og	áhuga	á	
greininni.	Slík	framsetning	í	bland	við	aðra	hófstilltari	er	henni	nauðsyn	til	að	ná	
almennri	athygli	í	gegnum	umfjöllun	bæði	fjölmiðla	og	fræðimanna,	auk	rannsókna	á	
ráðgjöfinni	sem	slíkri	og	umræðu	um	niðurstöður	þeirra.	Bókin	fékk	góðar	viðtökur	
lesenda	víða	um	heim	en	nokkuð	harkaleg	viðbrögð	frá	mörgum	heimspekingum	og	
fræðimönnum	sem	um	hana	fjölluðu.	Þannig	segir	Tudor	B.	Munteanu	að	bókin	fjalli	
um	„vafasama	framsetningu	á	heimspeki	undir	merkjum	heimspekilegrar	ráðgjafar	og	
þykist	byggja	á	jafn	miklum	hugsuði	og	Sókratesi	og	löggilda	þannig	það	sem	höfundur	
kalli	heimspekilega	ráðgjöf.	Þetta	beri	keim	af	hreyfingu	sófista	sem	Sókrates,	Platon	og	
Aristóteles	fyrirlitu	svo	mjög.“21	

Bók	Marinoffs	er	af	sumum	gagnrýnendum	sögð	full	af	rangfærslum	og	sögulegum	
villum	þar	sem	hann	hræri	saman	búddisma,	dulspeki	og	vestrænni	heimspeki	í	mikinn	
nýaldarkokteil.	Bókin	geri	ekki	annað	en	að	grafa	undan	og	draga	úr	trúverðugleika	
heimspekilegrar	ráðgjafar	og	eigi	í	raun	ekki	mikið	skylt	með	þeim	skóla	ráðgjafarinnar	
sem	Cohen	og	fleiri	standa	fyrir.22	Því	er	ég	ekki	sammála.	Bókin	er	hressilegt	og	þarft	
innlegg	í	umræðu	um	heimspeki	og	heimspekilega	ráðgjöf.	Marinoff	fer	vissulega	
mikinn	á	köflum	og	veitir	saman	ólíkum	straumum	og	stefnum,	en	það	er	kraftur	í	
skrifum	hans	sem	hafa	örugglega	dregið	marga	að	heimspekilegum	vangaveltum	um	
lífið	og	tilveruna,	og	vakið	áhuga	fjölda	fólks	á	heimspekilegri	ráðgjöf	og	enn	fleiri	til	
vitundar	um	hana.	

Schuster	heldur	því	fram	að	Marinoff	noti	hugtakið	„meðferð“	með	óvarlegum	hætti	
þegar	hann	hengi	það	aftan	við	heimspekilega	ráðgjöf.	Þá	fari	hann	einnig	frjálslega	
með	heimspekihugtakið	sem	slíkt.	Niðurstaða	hennar	er	sú	að	í	ljósi	allra	þeirra	villna	
sem	er	að	finna	í	bók	Marinoffs	geti	hún	ekki	mælt	með	skrifum	hans	sem	kennslubók	

																																																													
21	Munteanu,	Review	of	Plato	not	Prozac!		
22	Schuster,	Marinoff‘s	therapy		
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fyrir	háskóla	né	sem	gagnlegu	lesefni	fyrir	almenna	lesendur,	frekar	en	þá	sem	stundi	
heimspekilega	ráðgjöf.23	

Vitaskuld	er	hægt	að	taka	undir	margt	í	snarpri	gagnrýni	Schuster.	Marinoff	fer	
frjálslega	með	heimspekihugtakið	sem	slíkt,	en	það	gerði	Sókrates	einnig.	Að	mínu	mati	
hristir	hann	heimspekitréð	hressilega,	færir	þau	miklu	not	sem	af	henni	má	hafa	til	
almennings	og	ýtir	við	þeirri	akademísku	innilokun	sem	sumpart	einangrar	heimspekina	
og	fjársjóði	hennar	frá	fólki	sem	ekki	leggur	stund	á	háskólaheimspeki	af	neinu	tagi.	

	 	

																																																													
23	Schuster,	Marinoff‘s	therapy,	npcassos.org,	2004.	
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4 Heimspekin	og	hamingjan	

Hér	að	ofan	hefur	verið	rakinn	kjarni	og	tilgangur	heimspekilegrar	ráðgjafar,	hinar	ólíku	
hugmyndir	á	bak	við	ástundun	hennar,	og	af	hvaða	ástæðum	fólk	kynni	að	leita	til	
heimspekiráðgjafa,	umfram	sálfræðing,	prest	eða	geðlækni.	Til	að	fylla	upp	í	myndina	
og	gefa	dæmi	um	þá	heimspeki	sem	getur	nýst	með	beinum	hætti	við	að	ráðleggja	fólki	
sem	finnur	til	tómleika	og	tilgangsleysis	í	lífi	sínu	verða	hér	á	eftir	raktar	nokkrar	
heimspekikenningar	sem	geta	staðið	á	bak	við	gagnlega	ráðgjöf.	Þær	eru	dæmi	um	
þann	mikla	efnivið	sem	heimspekin	samanstendur	af	og	hefur	fram	að	færa	til	að	bæta	
daglegt	líf	fólks	með	gagnrýninni	og	heimspekilegri	skoðun	á	lífinu	í	gegnum	samtöl	og	
lestur.	

Til	siðfræðinnar	er	mikið	að	sækja	í	þessum	efnum,	enda	standa	heimspekingar	á	
borð	við	Aristóteles,	John	Stuart	Mill	og	Immanúel	Kant	á	bak	við	helstu	hugmyndir	
okkar	um	hamingjusamt	líf	og	þær	siðareglur	sem	mannlífið	fer	eftir	til	að	skapa	farsæl	
samfélag	sem	gefur	öllum	jöfn	tækifæri	til	að	þroska	kosti	sína.	Vissulega	má	leita	fanga	
víða	innan	heimspekinnar,	en	eftirfarandi	dæmi	eru	tekin	þar	sem	þau	eru	heppilegt	
efni	sem	upplegg	og	umræðugrundvöllur	heimspekilegrar	ráðgjafar	við	tilteknar	
aðstæður,	ekki	síst	ef	gengið	er	út	frá	því	að	flestir	þeir	sem	leiti	til	heimspekiráðgjafa	
séu	að	leita	leiða	til	að	lifa	ánægjulegra	og	betra	lífi.	

„Skal	þá	ekki	telja	neinn	mann	farsælan	í	lifanda	lífi	heldur	bíða,	eins	og	Sólon	sagði,	
uns	hann	er	allur?	Er	maðurinn	þá	farsæll	þegar	hann	er	dauður?“	segir	í	Siðfræði	
Níkomakkosar.24	Spurning	Aristótelesar	dregur	ágætlega	fram	kjarna	heimspekilegra	
pælinga	um	hamingjuna	og	hve	ólíkan	skilning	við	leggjum	í	hugtakið	og	hversu	erfitt	er	
að	komast	að	einni	almennri	niðurstöðu	um	hvað	hamingja	er,	en	farsældarkenning	
hans,	evdæmonismi,	er	án	efa	áhrifamesta	hamingjukenning	heimspekinnar,	auk	
ánægjukenningar	nytjastefnumanna.		

Öll	heimspeki	á	uppruna	sinn	hjá	þeim	Platon	og	Aristótelesi.	Því	er	við	hæfi	að	byrja	
á	því	að	taka	dæmi	um	sígilda	heimspeki	sem	efnivið	og	bakgrunn	heimspekilegrar	
ráðgjafar	og	líta	til	farsældarkenningar	Aristótelesar	og	merkisbera	hennar	í	nútíma	
heimspeki.	Það	er	ekki	síst	í	sjóði	hinnar	sígildu	heimspeki	fornaldarheimspekinganna	
sem	má	sækja	ráð,	efnivið	og	upplegg	í	heimspekilega	ráðgjöf.	Þannig	skrifaði	gríski	
Stóuspekingurinn	Seneca	til	dæmis	20	bækur,	meðal	annars	um	heimspeki	
tilfinninganna.	„Þú	hefur	krafist	þess	af	mér,	Novatus,	að	ég	skrifi	um	það	hvernig	reiði	

																																																													
24	Aristóteles,	Siðfræði	Níkomakkosar,	bls,	235.	
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megi	verða	sefuð,“25	hefst	bók	hans	On	Anger,	og	rekur	hann	sig	í	gegnum	þessa	
voldugu	tilfinningu	í	bók	sinni	með	einkar	athyglisverðum	hætti,	ekki	síst	hvernig	hann	
leggur	til	að	fólk	sefi	reiðina	og	nái	tökum	á	lífi	sínu.	

Seneca	var	reiðin	hugleikin,	sem	og	hvernig	við	gætum	leitað	meiri	yfirvegunar	í	
daglega	lífinu.26	Hann	var	fæddur	árið	180	fyrir	Krist,	og	var	vinsælasti	og	áhrifamesti	
heimspekingur	sinnar	tíðar.	Skrif	hans	eru	afar	athyglisverð	í	þessu	samhengi	því	hann	
lifði	ekki	auðveldu	lífi,	heldur	glímdi	við	þunglyndi	og	stríðsátök	og	ofbeldi	einkenndu	
samfélagið	sem	hann	bjó	í.27	Hann	skrifaði	inn	í	samfélag	sem	skorti	yfirvegun	og	
stillingu,	var	á	valdi	reiðinnar	og	sundurtætt	af	átökum	og	illindum.	Rit	Seneca	er	sígilt	
verk	sem	talar	jafn	vel	til	okkar	samtíma	og	þess	sem	hann	lifði	sjálfur,	og	vel	fallið	til	
heimspekilegrar	samræðu	um	lífið.	

Reiðin	er	sú	tilfinning	sem	oftast	er	fyrirstaða	í	lífi	fólks	við	að	finna	hugarró	eða	
hamingju.	Það	kemur	skýrt	fram	í	samtölum	við	gestina	í	tilrauninni	sem	rakin	er	í	síðari	
hluta	ritgerðarinnar.	Reiði,	sem	drifkraftur	og	ráðandi	afl	í	lífi	hvers	manns,	leiðir	oftast	
til	aukinnar	óhamingju	og	átaka.	Hvort	sem	hún	beinist	að	fortíðinni,	þeim	sem	brotið	
hafa	gegn	viðkomandi	eða	einstaklingnum	sjálfum	fyrir	bresti	hans	og	yfirsjónir	kemur	
hún	í	veg	fyrir	að	hægt	sé	að	vinna	sig	inn	á	braut	yfirvegunar	og	farsældar.	Sáttin	við	
fortíðina,	sjálfan	sig	og	umhverfið	er	fyrsta	og	mikilvægasta	atriðið.	

Slíkrar	hugarróar	má	leita	í	heimspekinni	og	Seneca	leitast	við	að	svara	því	hvernig	
við	sefum	reiðina	og	leitum	huggunar	í	heimspekinni:	

„Reiðin	er	stundarbrjálæði:	því	hún	er	ónæm	fyrir	sjálfsstjórn,	óháð	góðum	vilja	eða	
frændsemi,	sama	af	hverju	hún	sprettur	þá	er	hún	blind	á	hvað	er	rétt	og	sanngjarnt	og	
líkust	fallandi	grjóti	sem	brýtur	sjálft	sig	í	tætlur	á	því	sem	fyrir	verður	í	fallinu.”28	

Líkt	og	grjót	sem	fellur	niður	fjallshlíð	og	brotnar	sjálft	á	því	sem	fyrir	verður,	veldur	
reiðin	skaða	á	þeim	sem	eru	á	valdi	hennar,	ekki	síst	þar	sem	skynsemi	og	rök	mega	sín	
lítils	gagnvart	ægivaldi	hennar,	samkvæmt	kenningu	Seneca.	Því	er	það	upphafsreitur	
að	heimspekilegri	skoðun	og	samræðu	um	líf	sitt,	fortíð	og	framtíð	að	breyta	þeim	
þankagangi	sem	veldur	og	viðheldur	reiðinni	og	vinna	sig	að	sátt.	Það	er	eina	leiðin	út	
úr	reiðinni	og	því	hugarástandi	sem	hún	skapar,	sem	kemur	í	veg	fyrir	yfirvegaða	
skoðun	á	veröldinni	og	eigin	umhverfi.	

																																																													
25	Seneca,	On	Anger,	bls.	1.	
26	Seneca,	On	Anger,	bls.	2.	
27	Botton,	Alain	de,	The	Consolations	of	Philosophy,	bls.	2.	
28	Seneca,	On	Anger,	bls.	1.	
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Þannig	má	finna	bæði	auðskiljanlegan,	sígildan	og	snjallan	efnivið	í	
heimspekisögunni	sem	opnar	nýjar	víddir	í	þankagangi	gestsins	og	nýtist	ráðgjafa	til	að	
leggja	út	af	til	umhugsunar	fyrir	gestinn.	Meðal	annars	fellur	hún	vel	að	rökbundnu	
aðferðinni	sem	lýtur	að	því	að	breyta	því	hvernig	við	hugsum	um	hlutina,	umhverfið	og	
þá	atburði	sem	eiga	sér	stað	og	valda	breytingum	í	lífi	okkar.	Gert	er	gert	og	það	sem	
við	þurfum	að	gera	er	að	stjórna	því	hvernig	við	hugsum	um	stöðu	mála.		

Stóuspeki	Seneca	er	klassísk	lífsspeki	þó	vitaskuld	megi	rökræða	um	einstök	atriði	
þeirrar	kenningar	eins	og	allra	annarra,	en	umfjöllun	hans	um	reiðina	á	vel	við	og	
reyndist	vel	sem	umræðuefni	í	rannsókn	minni,	þar	sem	reiðin	var	rauður	þráður	í	
gegnum	samtölin.	Það	var	merkilegt	að	upplifa	það	þegar	mættust	og	féllu	í	einn	farveg	
sígild	stóuspeki	fornaldar	og	nútíma	heimspekiráðgjöf	Cohens	í	tilraun	með	
heimspekilega	ráðgjöf.	

4.1 Summum	bonum	
Bandaríski	heimspekingurinn	Julia	Annas	er	einn	helsti	dyggðasiðfræðingur	nútímans	og	
hefur	lagt	fram	eigin	farsældarkenningu	með	því	að	þræða	sig	í	gegnum	hinar	ýmsu	og	
ólíku	hugmyndir	um	hamingjuna.	Niðurstaða	hennar	er	sú	að	með	staðfærslu	til	
samtímans	sé	evdæmonisminn,	farsældarhyggja,	sannfærandi	hugmynd	um	
hamingjuna	sem	sé	ekki	einungis	jákvætt	ástand	heldur	miklu	frekar	árangur	af	því	
hvernig	við	lifum	lífi	okkar.	Þeim	árangri	nær	viðkomandi	með	því	að	lifa	lífi	sínu	með	
tilteknum	hætti,	og	ef	hann	fer	á	mis	við	hamingjuna	á	einhverjum	tíma	þá	þarf	að	
meta	hvað	hafi	valdið	því	og	breyta	í	samræmi	við	þá	niðurstöðu.	

Það	sem	nútíma	dyggðasiðfræði	hefur	fram	að	færa	í	heimspekilegri	ráðgjöf	er	
meðal	annars	það	skapalón	sem	kenningin	leggur	upp	og	vísað	er	í	hér	á	undan.	Farsælt	
líf	er	það	líf	sem	er	lifað	með	tilteknum	hætti	og	hefur	ákveðin	einkenni.	Auk	þess	
leggur	Annas	til	ákveðna	tegund	aðferðar	sem	nýtist	beint	við	ráðgjöf	og	felst	í	að	stíga	
út	fyrir	og	skoða	daglega	lífið	utan	frá	og	reyna	þannig	að	ná	köldu	mati	á	það	hvort	líf	
manns	sé	farsælt	og	hvað	skorti	á	að	svo	sé.	

Saga	hamingjuhugtaksins	innan	heimspekinnar	hefst	hins	vegar	hjá	Platoni.	
Tilgangur	hans	var	að	leggja	fram	leiðsögn	um	hvernig	bæði	einstaklingar	og	samfélög	
gætu	öðlast	hamingju.	Samræming	markmiða	skipti	mestu	að	hans	mati	og	í	henni	fólst	
hamingja	einstaklinga	og	samfélags.		

Að	mati	Platons	eru	átök	ástríðna,	langana	og	markmiða	vont	ástand	og	
hamingjusamur	maður	hefur	náð	að	stilla	saman	ólíkar	langanir	og	markmið.	Án	
samræmingarinnar	er	ekki	hægt	að	skilja	eða	skilgreina	hamingjuna	samkvæmt	
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kenningunni.	Átök	langana	og	markmiða	skapa	gremju	og	uppnám	og	slíkur	maður	er	
ekki	hamingjusamur.	Langanirnar	standa	þá	í	vegi	hver	fyrir	annarri	og	útiloka	að	sálin	
geti	sinnt	sínu	náttúrulega	hlutverki,	því	skynsemin	er	ekki	ráðandi	í	persónuleikanum.	
Þá	fer	allt	úrskeiðis	og	hamingjan	er		ómöguleg	og	hvorki	samfélag	né	einstaklingur	
réttlátur	og	í	jafnvægi.29	

Hamingjan	felst	ekki	í	því	að	uppfylla	flest	það	sem	maður	þráir,	heldur	að	stilla	
saman	markmið	og	langanir.	Einstaklingur	og	samfélag	í	góðu	ástandi	eru	í	jafnvægi.	
Einstakir	hlutar	persónugerðar	hins	hamingjusama	manns	hafa	verið	samstilltir,	rétt	
eins	og	þættir	ríkisins	sem	eru	forsenda	hamingju	þegna	þess.30		

Þetta	er	áhrifamikil	uppsetning	hjá	Platoni,	og	kallast	í	mörgu	á	við	þær	heildstæðu	
hamingju-	eða	ánægjukenningar	sem	síðar	komu	fram,	allt	frá	Aristótelesi	til	
nytjastefnunnar.	Hamingjuna	er	hægt	að	finna	fylgi	maður	ákveðnu	mynstri,	temji	sér	
tiltekinn	þankagang	um	það	sem	hendir	mann	í	lífinu,	eða	forðist	tiltekið	ástand	og	sé	
meðvitaður	um	að	hverju	þurfi	að	gæta	til	að	maður	geti	talist	farsæll.	Það	sem	
kenningarnar	um	hamingjuna	eiga	allar	sameiginlegt	er	að	þær	leggja	áherslu	á	að	
forðast	tilteknar	aðstæður	og	temja	sér	ákveðin	viðhorf	og	hugsanaferli	um	það	hvernig	
maður	tekst	á	við	lífið	frá	degi	til	dags.	Hamingjan	er	að	stórum	hluta	hugarástand	og	
viðhorf	og	viðbrögð	við	því	sem	er	að	og	fer	úrskeiðis	hjá	okkur	og	í	umhverfinu	skipta	
sköpum	um	farsæld,	ánægju	eða	hamingju	hvers	og	eins.	

Þannig	færir	Aristóteles	rök	fyrir	því	að	dyggð	sé	meðalhóf	tveggja	lasta.	Hugrekki	er	
meðalvegur	hugleysis	og	fífldirfsku,	sem	gerandinn	velur	af	réttum	ástæðum	í	samræmi	
við	rétta	sálarhneigð.	Dyggðin	er	nauðsynleg	forsenda	farsældar	en	þó	ekki	nægjanleg	
forsenda.	Fleira	þarf	að	koma	til	en	án	dyggðarinnar	er	farsældin	ómöguleg.	Siðfræðin	
að	mati	Aristótelesar	fæst	við	þá	meginspurningu	hvernig	lífinu	verði	best	lifað	til	þess	
að	maðurinn	geti	talist	farsæll	í	lifanda	lífi.31	Það	er	hlutverk	og	tilgangur	siðfræðinnar	
að	hans	mati	og	er	hún	því	undirstaða	og	leiðarvísir	til	þess	að	lifa	góðu	og	hamingjuríku	
lífi.	

Hamingjan	er	samkvæmt	þessari	kenningu	ágæti	og	góð	breytni.	Dyggðin	og	
hamingjan	fara	saman	þar	sem	dyggðugur	maður	vinnur	sig	áleiðis	að	hinum	æðstu	
gæðum,	summum	bonum,	og	verður	farsæll	vegna	dyggðugrar	breytni	sinnar.	Hann	
stefnir	að	hinu	góða	í	öllum	sínum	athöfnum	og	uppsker	að	lokum	farsæld;	velmegun	

																																																													
29	Platon,	Ríkið,	bls.	344-348.	
30	Haslanger,	Plato	on	Happiness:	The	Republic’s	answer	to	Thrasymachus,	bls.	2.	
31	Aristóteles,	Siðfræði	Níkomakkosar,	bls.	225.	
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og	hamingju.	Hamingjan	er	uppskera,	virkni	vegna	dyggðugrar	breytni	manns	við	
tilteknar	aðstæður.		

Farsæll	maður	lifir	lífi	sínu	vel	þar	sem	farsæld,	evdæmonía,	er	markmiðið.	Þetta	er	
uppskrift	dyggðasiðfræðinnar	að	hamingjusömu	lífi,	og	fyrirtaks	dæmi	um	heimspeki	
sem	er	úrvals	efniviður	í	heimspekilega	ráðgjöf,	þar	sem	hægt	er	að	leggja	skýrt	út	af	
henni	og	vinna	úr	með	gestinum	í	ráðgjöf.	Dæmi:	Samkvæmt	evdæmonismanum	ráða	
kringumstæður	hvers	manns	ekki	úrslitum	um	farsæld	hans,	heldur	það	að	lifa	
dyggðugu	lífi.	Siðferðið	og	hamingjan	eru	þannig	ofin	saman	með	ófrávíkjanlegum	
hætti,	og	annað	er	ekki	til	staðar	án	hins.	Þau	fylgjast	að	eins	og	dagur	og	nótt.		

„Þannig	er	þessu	háttað	með	dyggðir,	því	með	athöfnum	okkar	í	samskiptum	við	
annað	fólk	verðum	við	ýmist	réttlát	eða	ranglát.	Við	verðum	ýmist	hugrökk	eða	huglaus	
af	athöfnum	okkar	við	hættulegar	aðstæður	með	því	að	venja	okkur	á	ótta	eða	
djörfung.	Sama	máli	gegnir	um	langanir	og	reiði,	því	manneskja	verður	ýmist	hófsöm	og	
geðprúð	eða	hóflaus	og	geðvond,	allt	eftir	athöfnum	og	aðstæðum.	Hneigðir	verða	til,	í	
stuttu	máli,	fyrir	samsvarandi	virkni.“32	Ágæt	eða	rétt	breytni	er	inntak	farsældarinnar,	
sem	og	meðvitund	um	hvað	sé	í	ólagi	í	lífi	manns	og	að	framkvæma	þær	breytingar	sem	
þarf	til	að	það	lagist.	Athafnir	okkar	skera	úr	um	réttmæti	breytninnar	og	með	þeim	
stefnum	við	ýmist	í	rétta	átt	til	farsældar	eða	óhamingju	og	ranglætis.	

	

4.2 Skilyrðislaust	skylduboð	

Næsta	stórveldi	innan	heimspekinnar	sem	gagnlegt	er	að	færa	inn	í	umræðu	um	
heppilegar	hamingjukenningar	og	siðfræði	er	þýski	18.	aldar	heimspekingurinn	
Immanúel	Kant	frá	Kóngsbergi	í	Austur-Prússlandi.	Siðfræðikenning	eða	lífsregla	Kants	
um	skilyrðislausa	skylduboðið	er	sú	hugmyndafræði	innan	siðfræðinnar	sem	mest	hefur	
mótað	vestræn	samfélög	og	hafði	ómæld	áhrif	á	sögu	hugmyndanna	og	þróun	nútíma	
samfélags,	frá	miðöldum	til	lýðræðis	og	mannréttinda,	þar	sem	réttindi	og	skyldur	
borgaranna	eru	varðar	í	sérstökum	stjórnlögum	hvers	lýðveldis.	Samkvæmt	henni	á	að	
breyta	eftir	lífsreglu	sem	getur	jafnframt	orðið	að	almenntu	lögmáli,	geti	gilt	fyrir	alla.	
Það	þarf	alltaf	að	standast	svar	við	spurningunni;	get	ég	viljað	að	aðrir	geri	það	sem	ég	
geri?	

Með	siðfræði	sinni	lagði	Kant	til	þann	ramma	sem	gangvirki	og	siðareglur	
samfélagsins	fara	eftir.	Kenning	hans	er	gott	dæmi	um	heimspeki	sem	nýtist	vel	við	
ráðgjöf	um	margvísleg	siðferðileg	álitaefni,	sem	vel	er	hægt	að	ímynda	sér	að	margir	
																																																													
32	Aristóteles,	Siðfræði	Níkomakkosar,	bls	253-4	
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gestir	komi	til	ráðgjafa	með,	en	skylduboð	Kants	er	góður	grundvöllur	umræðu	um	rétt	
og	rangt.	Næst	á	eftir	reiðinni	og	áhrifum	hennar	á	líf	viðkomandi	gests	barst	talið	í	
tilraun	minni	án	undantekninga	að	siðferðinu,	reglum	og	skyldum	okkar	í	samfélaginu.	
Hvað	er	rangt	og	af	hverju	fór	viðkomandi	út	fyrir	ramma	siðferðisins	og	braut	á	
öðrum?	Notagildi	sígildrar	siðfræði	Kants	er	ómælt	við	slíkar	aðstæður;	praktísk	
heimspeki	eins	og	hún	best	verður.	

Kant	hafnaði	hugmyndinni	um	hamingju	sem	inntak	eða	viðmið	siðlegrar	breytni	og	
gerði	skarpan	greinarmun	á	milli	siðferðisins	og	hamingjunnar.	Leiðarljós	siðferðilegrar	
breytni	fólst	að	hans	mati	í	skilyrðislausa	skylduboðinu,	lífsreglunni.	Þetta	er	inntak	
siðfræðinnar	og	hamingjan	sem	slík	skiptir	ekki	máli,	enda	var	að	mati	Kants	tæpast	í	
mannlegum	mætti	að	öðlast	hana	í	lifanda	lífi.	

„Siðferði	er	eina	skilyrði	þess	að	skynsemisvera	geti	verið	markmið	í	sjálfri	sér;	því	
einungis	með	þessum	hætti	er	hugsanlegt	að	vera	meðlimur	sem	setur	lög	í	ríki	
markmiða.	Þess	vegna	er	siðferðið,	og	mannkynið	að	svo	miklu	leyti	sem	það	getur	
verið	siðferðilegt,	hið	eina	sem	hefur	göfgi	til	að	bera.	Leikni	og	iðjusemi	hafa	
markaðsverð,	andríki,	fjörlegt	ímyndunarafl	og	fyndni	hafa	tilfinningaverð;	en	orðheldni	
og	góðvild	sem	ræðst	af	reglu	(en	ekki	af	eðlisávísun)	hafa	innra	gildi.	Skorti	þessa	
eiginleika	eiga	náttúran	og	listirnar	ekkert	sem	komið	getur	í	þeirra	stað,	af	því	að	gildi	
þeirra	felst	hvorki	í	afleiðingum	þeirra	né	heldur	í	ágóða	eða	öðrum	ávinningi	sem	af	
þeim	hlýzt	heldur	í	hugarfarinu,	þ.e.	lífsreglum	viljans	sem	eru	reiðubúnar	að	birtast	í	
breytninni,	þótt	árangurinn	hvetji	ekki	til	þess.	...	,	og	skynsemi	er	allt	sem	þarf	til	að	
leggja	þessa	breytni	á	viljann,	það	þarf	ekki	að	lokka	hann	til	hennar,	sem	væri	
mótsögn,	þar	sem	um	skyldu	er	að	ræða.“33		

Einstaklingurinn	þarf	að	vera	tilbúin	til	þess	að	breyta	rétt	án	þess	að	fyrir	það	komi	
umbun	af	neinu	tagi,	heldur	eingöngu	vilji	okkar	til	þess	að	haga	athöfnum	okkar	með	
réttum	hætti.	Skyldan	getur	gengið	þvert	gegn	ánægju	eða	hamingju,	sem	verður	þá	að	
víkja.	Skyldan	er	ofar	ánægjunni	enda	siðaboðið	skilyrðislaust.	Mannréttindi	virðir	
maður	ekki	af	því	að	þau	auka	almenna	velferð	og	hamingju,	heldur	vegna	þess	að	
maður	vill	að	þau	verði	að	almennu	lögmáli.		

Þessi	afdráttarlausi	og	skýri	siðaboðskapur	er	með	því	gagnlegasta	sem	ég	reyndi	í	
tilraun	minni	um	hvaða	heimspeki	hentar	við	heimspekilega	ráðgjöf,	með	hvaða	hætti	
og	við	hvaða	aðstæður.	Skylduboð	Kants	er	svo	skýrt	og	kraftmikið	að	það	opnar	upp	á	
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gátt	umræðu	um	hvað	það	skiptir	miklu	máli	að	halda	sér	fyrir	innan	ramma	
siðferðisins,	ætli	maður	að	komast	á	beina	braut	hamingju	og	farsældar	eftir	að	hafa	
lent	á	refilstigum	afbrota	og	undirheimalífs.	

Heimspeki	Kants	olli	þáttaskilum	innan	vestrænnar	menningar.	Afneitun	hans	á	
hamingjuhugtakinu,	ásamt	leikslokakenningu	nytjastefnumanna,	varð	meðal	annars	til	
þess	að	ýta	farsældarkenningu	og	dyggðasiðfræði	fornaldarinnar	lengra	út	úr	
meginstraumi	heimspekinnar	og	siðfræðinnar.	Farsældarhyggjan	þokaðist	út	úr	
umræðunni	og	var	lítt	ráðandi	kenning	fram	á	20.	öldina	þegar	hún	eignaðist,	eins	og	
áður	sagði,	nýja	og	öfluga	málsvara	og	gekk	þannig	í	endurnýjun	lífdaga.		

4.3 Nytjastefnan	og	nútíminn	
Af	seinni	tíma	kenningum	sem	reynast	gagnlegar	í	heimspekilegri	ráðgjöf	má	nefna	
nytjastefnuna.	Frá	lokum	18.	aldarinnar	tók	ánægjukenning	nytjastefnunnar	svo	gott	
sem	yfir	hugtakið	og	hugmyndina	um	hamingju.	Nytjastefnan	er	leikslokakenning	þar	
sem	ánægjan	er	hin	æðstu	gæði;	hamingja,	lausn	undan	sársauka	og	ótta	-	meinalaust	
ástand.	Með	henni	var	einnig	kominn	mælikvarði	á	hamingjuna;	hversu	ánægður	hver	
og	einn	er	hverju	sinni.	Magnkenning	um	hamingju	þar	sem	því	meiri	sem	ánægjan	er,	
því	hamingjusamari	er	maður.	

Nokkru	síðar	útfærði	Henry	Sidgwick	kenninguna	og	sagði	að	rétt	hegðun	væri	sú	
sem	skapaði	mesta	hamingju	fyrir	heildina.	Þarna	skilur	á	milli	siðferðis	og	hamingju,	
þar	sem	ánægjan	er	viðmiðið	en	ekki	siðferðileg	breytni	eða	skylda.	Athafnir	öðlast	
réttlætingu	í	ljósi	afleiðinga	þeirra	fyrir	almannaheill.	Hámarks	hamingjulögmálið	er	
kjarninn	í	afleiðingasiðfræði	og	hamingjukenningu	John	Stuart	Mill	og	nytjastefnunnar.	
Maður	fylgir	skyldum	og	siðareglum	af	því	að	þær	auka	almenna	ánægju	og	velferð.	

Þessar	kenningar	vekja	gesti	til	umhugsunar	og	heimspekilegrar	skoðunar	á	lífi	sínu	
og	geta	einnig	lagt	til	ákveðna	uppskrift	að	því	hvernig	maður	þurfi	að	eða	geti	hagað	lífi	
sínu	til	að	öðlast	lífsfyllingu	og	ánægju.	

Bók	Juliu	Annas,	Intelligent	Virtue,	frá	2011	hefur	vakið	mikla	athygli	og	blásið	í	
glæður	evdæmonismans	líkt	og	komið	var	að	fyrr	í	ritgerðinni.	Julia,	sem	er	prófessor	í	
heimspeki	við	Arizona	háskóla,	hefur	fjallað	mikið	um	hamingjuna	og	tengslin	við	
dyggðirnar.	Auk	þess	hefur	hún	rannsakað	tengsl	dyggða	og	hamingju.	Kenningin	er	sú	
að	hamingjan	sé	ekki	einungis	jákvætt	ástand	á	borð	við	ánægju	eða	uppfyllingu	
langana	og	þráa,	heldur	einnig	og	umfram	annað	árangur	í	því	hvernig	við	lifum	lífinu.		
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Við	þurfum	að	spyrja	okkur	spurninga	á	borð	við;	af	hverju	að	halda	sér	í	formi,	af	
hverju	að	stunda	þessa	vinnu,	búa	með	þessum	maka	og	þess	háttar,	sem	eru	mjög	
líkleg	dæmi	um	það	sem	gestur	gæti	leitað	til	ráðgjafa	með.	Þá	er	mikilvægt	að	stíga	út	
fyrir	rammann	og	líta	heilstætt	á	lífshlaup	sitt	og	leggja	mat	á	hvernig	gangi	og	hverju	
þurfi	að	breyta	til	að	halda	áfram	í	átt	til	farsældar.	Hana	er	að	finna	í	siðlegri	og	réttri	
breytni	og	því	fæst	hún	ekki,	nema	með	heppni	eða	slembilukku,	nema	við	metum	það	
með	virkum	og	reglubundnum	hætti	hvort	við	lifum	lífinu	á	slíkan	hátt;	hvernig	gangi	
með	uppeldi	barna	okkar,	samskipti	á	vinnustað	og	heimili,	hvort	við	lifum	
vitsmunalegu	lífi,	félagslega	og	menningarlega,	og	þar	fram	eftir	götunum.	

Þetta	leiðir	að	þeim	markmiðum	sem	við	setjum	okkur	í	lífinu,	jafnt	stórum	og	
smáum,	almennum	og	sértækum.	Markmið	eru	ýmist	til	lengri	eða	skemmri	tíma	og	á	
milli	þeirra	geta	skapast	átök	og	þau	skarast,	og	íhugun	eða	ígrundun	um	líf	okkar	gefur	
okkur	færi	á	að	endurmeta	og	endurskilgreina	slíkan	ágreining	þannig	að	okkur	auðnist	
að	ná	ólíkum	markmiðum	sem	stundum	rekast	á.	Þetta	er	praktísk	hugsun	um	lífið	og	
hvernig	við	getum	og	eigum	að	byggja	það	upp	til	að	ná	markmiðum	okkar.34	

Hlutverk	siðferðilegrar	hugsunar	er	að	gera	okkur	kleift	að	meta	það	af	meiri	
nákvæmni	hvernig	lífshlaup	okkar	er	og	hvert	stefnir.	Siðferðileg	kenning	auðveldar	
okkur	að	hugsa	um	það	hvernig	líf	okkar	gengur	og	hvernig	við	getum	gert	betur,	
hvernig	við	eigum	að	lifa	vel	og	öðlast	hamingju.	Þessar	kenningar	eru	sannfærandi	
dæmi	um	það	sem	sækja	má	til	heimspekinnar	í	gegnum	ráðgjöf	og	hvað	greinin	hefur	
upp	á	mikinn	efnivið	að	bjóða	á	þeim	vettvangi	sem	getur	hæglega	komið	að	miklu	
gagni	í	daglegu	lífi	venjulegs	fólks.	

Er	hamingjan	huglæg	eða	hlutlæg?	Það	er	áleitin	spurning	sem	gott	er	að	velta	fyrir	
sér	með	dæmum.	Annas	segir	sögu	af	konu	að	nafni	Susan	sem	taldi	sig	afdráttarlaust	
vera	hamingjusama,	á	meðan	hún	vissi	ekki	af	svívirðilegum	blekkingum	eiginmannsins,	
sem	fólust	í	því	að	hann	átti	einnig	aðra	fjölskyldu	sem	hann	sinnti	þegar	hún	taldi	hann	
í	burtu	í	viðskiptaerindum.	Þegar	hún	fregnaði	af	svikunum	hrundi	tilvera	hennar	og	
hún	varð	mjög	óhamingjusöm.35	

Fótunum	var	sópað	undan	Susan	þegar	upp	komst	um	svikin	og	hið	tvöfalda	líf	
manns	hennar.	En	var	hún	hamingjusöm	á	meðan	hún	lifði	í	blekkingu	og	mat	það	svo	
að	hún	væri	ánægð?	Já,	að	því	slepptu	að	líf	í	blekkingu	getur	ekki	almennt	talist	
hamingjusamt	líf	þegar	upp	er	staðið.	Ekki	að	mati	Aristótelesar,	þar	sem	raunveruleg	
farsæld	sem	byggist	upp	á	löngum	tíma	er	rétti	mælikvarðinn.		
																																																													
34	Annas,	Intelligent	Virtue,	bls.	129.	
35	Annas,	Intelligent	Virtue,	bls.	141.	
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Meginmálið	er	að	við	þurfum	ekki	að	hugsa	um	hamingjuna	sem	vellíðan,	
uppfyllingu	langana	eða	fullnægju	með	lífið.	Ef	hamingjan	er	skilgreind	sem	yfirmarkmið	
sem	næst	með	því	að	lifa	lífinu	vel,	virðist	dyggðin	vera	augljós	upphafspunktur.	Dæmi	
um	það	er	að	öll	viljum	við	að	börnin	okkar	alist	upp	sem	heiðarleg	og	hugrökk	en	ekki	
hið	gagnstæða.	Við	ölum	þau	upp	með	þessi	gildi	að	leiðarljósi,	ekki	okkar	sjálfra	vegna	
heldur	þeirra,	því	við	teljum	að	þannig	séu	þau	betur	í	stakk	búin	til	að	lifa	betra	lífi.	
Þessu	tökum	við	sem	gefnu,	að	við	viljum	að	börnin	okkar	séu	dyggðug.	

Undir	skilgreiningu	evdæmonismans	á	hamingjunni	skipta	kringumstæður	hvers	og	
eins	ekki	sköpum,	heldur	það	að	lifa	dyggðugu	lífi;	hvernig	við	lifum	lífinu,	hvernig	við	
fáumst	við	aðstæður	okkar	hverju	sinni.	Lífið	þróast	stöðugt	og	heldur	áfram,	breytist	á	
ýmsa	vegu	og	persónuleiki	okkar	með,	og	við	getum	færst	nær	eða	fjær	því	að	vera	
dyggðugar	manneskjur,	og	uppeldi	og	af	hve	mikilli	dýpt	við	metum	líf	okkar	og	
bregðumst	við	því	spilar	augljóslega	inn	í.		

„Money	doesn´t	make	you	happy	–	shopping	does“	dregur	ágætlega	fram	inntakið	í	
kenningu	Annas	og	evdæmonista.36	Hlutir	hafa	ekki	með	hamingju	að	gera	þar	til	þú	
gerir	eitthvað	með	þá.	Kringumstæður	leiða	ekki	sjálfkrafa	til	hamingju,	heldur	hvernig	
við	spilum	úr	þeim.	Hamingjuna	er	að	finna	í	heildinni,	summu	hlutanna	sem	byggir	á	
breytni	okkar,	uppeldi	og	lífsvenjum	frá	barnæsku	til	lífsloka.		 	

																																																													
36	Annas,	Intelligent	Virtue,	bls.	150.	
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Síðari	hluti	

Í	fyrri	hluta	ritgerðarinnar	hafa	tilurð,	straumar,	stefnur	og	helstu	hugmyndir	á	bak	
heimspekilega	ráðgjöf	verið	rakin.	Nú	er	komið	að	praktíkinni,	að	láta	reyna	með	
skipulögðum	hætti	á	það	hvernig	heimspekileg	ráðgjöf	virkar	í	raun	með	því	að	
framkvæma	tilraun,	byggða	á	því	sem	gagnlegast	er	í	þeim	kenningum	og	aðferðum	
sem	áður	hafa	verið	raktar.	

Vandasamt	getur	verið	að	finna	þátttakendur	í	slíka	tilraun,	þar	sem	hún	krefst	
umtalsverðrar	fyrirhafnar	af	hálfu	gestanna,	án	þess	að	endurtaka	það	sem	áður	hefur	
verið	rannsakað	og	reynt.	Því	þótti	mér	fangar	í	opnu	úrræði	tilvalinn	hópur	til	að	taka	
þátt	í	rannsókninni.	Þar	er	hópur	fólks	sem	brotið	hefur	af	sér	að	mati	dómstóla	og	
sætir	afplánun,	refsingu	eða	betrunarvist	af	einhverju	tagi,	og	gæti	því	haft	meiri	not	af	
heimspekilegri	ráðgjöf	en	margir	aðrir.		

Því	lét	ég	reyna	á	það	hvort	þeir	sem	afplánuðu	refsidóm	í	opnu	fangelsisúrræði	á	
Sogni	í	Ölfusi	væru	tilbúnir	til	þátttöku	í	rannsókninni.	Yfirvöld	fangelsismála	tóku	erindi	
mínu	vel,	en	ég	óskaði	eftir	leyfi	til	að	koma	og	kynna	fyrir	föngunum	heimspekilega	
ráðgjöf	og	bjóða	þeim	sem	áhuga	hefðu	að	taka	þátt	í	slíkri	rannsókn.	Auk	þess	sendi	ég	
tilkynningu	um	tilraunina	til	Persónuverndar	og	Vísindasiðanefndar	Háskóla	Íslands	og	
bað	um	heimild	til	að	framkvæma	rannsóknina.	Í	stuttu	máli	þá	stóðu	allar	dyr	opnar.	
Fangelsisyfirvöld	tóku	erindinu	vel	og	veittu	leyfi	að	því	gefnu	að	ekki	kæmu	fram	
athugasemdir	frá	áðurnefndum	stofnunum	og	voru	viðbrögð	þeirra	því	mjög	hvetjandi	
til	að	láta	slag	standa	og	framkvæma	ráðgjöfina,	fengi	ég	þátttakendur	til	þess.37	

Eftir	samskipti	við	varðstjórann	á	Sogni	mælti	ég	mér	mót	við	væntanlega	gesti	
mínaog	kynnti	þeim	efni	og	upplegg	heimspekilegar	ráðgjafar.	Þeir	tóku	erindinu	vel,	
teningunum	var	kastað	og	undirbúningur	fyrir	viðtölin	hófst,	en	þeir	vildu	greinilega	
gefa	mér	af	tíma	sínum	til	að	tilraunin	mætti	verða	að	veruleika.	Skráningareyðublað	
var	látið	ganga	um	salinn	þar	sem	þeir	sem	vildu	skráðu	sig	til	þátttöku	í	tilrauninni.	

Á	Sogni	eru	hverju	sinni	liðlega	tuttugu	manns	í	betrunarvist.	Rúmlega	helmingur	
þeirra	kom	á	kynningu	mína	á	heimspekilegri	ráðgjöf,	tíu	þeirra	skráðu	sig	og	þegar	
verkefnið	hófst	um	tveimur	vikum	síðar	þá	tóku	sex	þeirra	þátt.	Það	var	ríflega	það	
lágmark	sem	ég	hafði	sett	mér,	að	þátttakendur	yrðu	ekki	færri	en	fjórir	og	allt	að	tíu	
talsins	til	að	ég	næði	að	framkvæma	rannsóknina	með	góðu	móti.	Gengi	það	gæti	ég	að	
henni	lokinni	metið	hvernig	fólk	í	tilteknum	aðstæðum	tæki	slíkri	ráðgjöf,	hvort	það	

																																																													
37	Sjá	fylgiskjöl	1-3	bls.	63-67.	
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teldi	sig	hafa	af	henni	gagn	umfram	aðra	þá	ráðgjöf	sem	það	hefði	reynt,	og	hvort	ég	
hefði	upplifað	samtölin	og	samskiptin	þannig	að	gestirnir	hefðu	af	þeim	gagn.	

Gestirnir	eiga	það	einnig	sameiginlegt,	vegna	hlutskiptis	síns	og	fortíðar,	að	hafa	
reynt	ýmsar	tegundir	ráðgjafar	áður	og	gátu	því	borið	heimspekilega	ráðgjöf	saman	við	
þá	ráðgjöf	sem	þeir	höfðu	áður	haft	kynni	af	með	gagnlegum	hætti.	
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5 Umgjörð	og	aðferð	

Áður	en	ráðgjöfin	hófst	sendi	ég	væntanlegum	gestum	mínum	fjölbreytilegt	lesefni	um	
heimspekilega	ráðgjöf	og	gagnlega	heimspeki	almennt,	drög	að	fyrri	hluta	
ritgerðarinnar,	aðgengilegar	greinar	um	heimspeki	og	helstu	nytsemi	hennar	í	daglegu	
lífi	og	þær	greinar	og	skrif	sem	þykja	nytsamleg	eftir	þá	kenningasmiði	í	heimspekilegri	
ráðgjöf	sem	fjallað	er	um	í	fyrri	hlutanum.	Tilgangurinn	var	sá	að	gestirnir	hefðu	
tækifæri	til	að	kynna	sér	heimspeki	og	heimspekilega	ráðgjöf	áður	en	þeir	mættu	til	
leiks,	eða	tækju	endanlega	ákvörðun	um	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	

Nú	var	komið	að	því	að	láta	reyna	á	heimspekilega	ráðgjöf	með	mönnum	sem	höfðu	
reynst	ýmislegt	og	upplifað	það	mikla	áfall	sem	refsidómur	og	frelsissvipting	í	formi	
fangelsisvistar	er	hverjum	manni.	Það	er	vissulega	skipbrot	en	mögulega	einnig	nýtt	
upphaf,	ef	þannig	er	á	málum	haldið	og	hugsanaferlinu	beint	í	rétta	átt.	Margir	þeir	sem	
samfélagið	tekur	tímabundið	úr	leik	með	þessum	hætti	lenda	í	vítahring	sem	leiðir	þá	
lengra	út	á	jaðarinn.	Þeir	upplifa	afneitun,	höfnun	og	niðurlægingu	sem	mörgum	reynist	
erfitt	að	sættast	við	og	vinna	úr.	Því	þarf	sérstakt	átak	til	að	láta	þetta	verða	til	að	bæta	
líf	sitt	og	stöðu.		

5.1 Upplegg	ráðgjafarinnar	
Ramminn	og	þær	aðferðir	sem	til	staðar	eru	í	heimspekilegri	ráðgjöf	eru	mikilvægar	og	
geta	komið	að	góðum	notum.	Sjálfsagt	er	fyrir	hvern	þann	sem	vill	hasla	sér	völl	á	
vettvangi	ráðgjafar,	heimspekilegri	eða	annars	konar,	að	afla	sér	sérstakrar	þekkingar	
og	þjálfunar	á	því	sviði	sérstaklega.	Engin	ástæða	er	til	þess	í	heimspekilegri	ráðgjöf	að	
leggja	til	eina	rétta	aðferð,	en	miklu	skiptir	að	útfæra	það	hvernig	ráðgjöfin	er	byggð	
upp;	hvernig	ætti	að	hefja	samtal,	leggja	það	upp	og	þróa	til	enda	þannig	að	gesturinn	
hafi	sem	mest	gagn	af.	

Aðferðin	sem	varð	fyrir	valinu	var	að	leggja	samtalið	við	gestinn	upp	með	nokkuð	
opnum	hætti,	í	stað	þess	að	fella	ráðgjöfina	og	samtölin	í	fastar	formúlur	á	borð	við	
rökbundnu	aðferðina.	Hvert	samtal	var	hafið	með	því	að	segja	frá	inntaki	og	
markmiðum	heimspekilegar	ráðgjafar,	frá	bakgrunni	ráðgjafans,	hver	tilgangurinn	væri	
með	rannsókninni	og	hvernig	heimspekilegt	samtal	gæti	komið	að	gagni	við	að	greina	
stöðu	manns	í	tilverunni.		

Sagt	var	frá	því	að	ráðgjöfin	gengi	út	á	að	bæta	viðhorf	sín	og	lífsmáta	með	því	að	
nota	heimspekina	sem	„meðferð	við	mannlegum	meinum“	eins	og	gríski	
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fornaldarheimspekingurinn	Epíkúros	á	að	hafa	sagt.38	Þannig	ætti	að	greina	með	
heimspekina	að	vopni	í	sundur	gott	og	illt,	og	skoða	hvað	væri	gott	líf	og	hvernig	það	
næðist	og	hvernig	við	gætum	bætt	lífið	með	því	að	breyta	viðhorfi	okkar	og	nota	
fræðilegar	kenningar	heimspekinnar	til	að	hafa	áhrif	til	góðs	á	daglegt	líf	fólks.		

Áður	en	rannsóknin	hófst	átti	ég	ítarlegt	samtal	við	breska	heimspekiráðgjafann	og	
geðlækninn	Antonia	Macaro,	sem	er	þrautþjálfaður	ráðgjafi	og	hefur	stundað	
margvíslega	ráðgjöf	um	árabil	og	skrifað	mikið	um	greinina.	Antonia	gaf	mér	ýmis	ráð	á	
borð	við	það	að	hugsa	til	þrautar	þann	ramma	og	þá	aðferð	sem	ráðgjafinn	ætlaði	að	
fella	ráðgjöfina	í	og	hvernig	hann	ætlaði	að	hefja	samtalið,	en	það	skipti	sköpum	um	
hvernig	til	tækist	og	hvort	trúnaður	byggðist	upp	í	samtölunum	hvernig	væri	farið	af	
stað	og	spunnið	út	frá	því.	

Antonia	sagðist	almennt	ekki	hafa	lagt	gestum	sínum	til	heimspeki	til	að	lesa,	heldur	
hefði	hún	yfirleitt	stuðst	við	heimspekilega	samræðu	um	hugtök	og	greiningar	á	þeim	til	
að	hjálpa	gestunum	að	skilja	tilfinningar	sínar	og	ná	tökum	á	þeim.	Heimspekin	hefði	
gagnast	henni	með	margvíslegum	hætti	í	ráðgjafastarfi	hennar.	

Antonia	Macaro	er	með	meistaragráðu	í	heimspeki,	starfar	sem	geðlæknir	og	
ráðgjafi	og	hefur	verið	viðloðandi	heimspekilega	ráðgjöf	frá	upphafi	greinarinnar.	Hún	
starfaði	einnig	sem	áfengis-	og	vímuefnaráðgjafi	í	tvo	áratugi.	Hún	hefur	bakgrunn	í	
tilvistarlegum	geðlækningum.	Í	bók	sinni	Reason,	Virtue	and	Psychotherapy	rannsakar	
hún	tengsl	hugmynda	Aristótelesar	við	dagleg	viðfangsefni	sem	koma	ítrekað	upp	í	
ráðgjöf	og	meðferð,	sérstaklega	hvað	varðar	ákvarðanatöku,	siðferðileg	álitaefni	og	
skort	á	viljastyrk.	Hún	beinir	athyglinni	að	innri	veröld	gestsins,	hvernig	hann	hugsar	og	
gildismati	hans.	Hún	segir	að	fólk	geti	einungis	byrjað	að	færast	nær	markmiðum	sínum	
þegar	það	hefur	skilgreint	það	sem	mestu	skiptir	og	greitt	úr	mestu	flækjunum.		

Sem	dæmi	um	heimspekilega	nálgun	Antonia	má	nefna	uppskrift	Aristótelesar	af	
góðu	lífi,	sem	er	samkvæmt	henni:		

Grunngæði	til	lífsviðurværis,	viðurkenning	annarra	í	samfélaginu,	ánægja,	samskipti	
við	aðra,	en	mikilvægast	er	að	taka	skynsamlegar	ákvarðanir	og	þróa	þannig	dyggðugan	
persónuleika.	Við	verðum	að	velja	og	forgangsraða,	erum	forgengilegar	verur	og	höfum	
takmarkaðan	tíma.	Hvað	getur	reynslan	kennt	okkur?	Praktíska	skynsemi:	Velja	
skynsamlega	út	frá	aðstæðum,	hæfileikum,	fyrirætlunum	og	tækifærum.39	

	

																																																													
38	Róbert	Jack,	Hversdagsheimspeki	,	bls.	25.	
39	Macaro,	Antonia,	munnleg	heimild,	25.	maí	2017. 
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6 Ráðgjöfin	reynd	á	Sogni	

Nokkrum	dögum	áður	en	ráðgjöfin	hófst	var	sendur	tölvupóstur	á	þá	sem	höfðu	óskað	
eftir	að	taka	þátt	í	rannsókninni,	og	þeir	beðnir	að	skrá	sig	á	tiltekna	daga	og	tíma.	Það	
gekk	vel	að	koma	því	saman	og	var	fyrsti	áfangi	rannsóknarinnar	framkvæmdur	
mánudaginn	24.	apríl	að	Sogni.	Þann	dag	fengum	við	afnot	af	skólastofu	sem	
Fjölbrautaskóli	Suðurlands	notar	við	kennslu	á	staðnum,	en	í	næsta	skipti	notuðum	við	
heimsóknaherbergið	á	Sogni.	

Eftir	að	hafa	rifjað	upp	með	sérhverjum	gesti	markmið	og	tilgang	heimspekilegrar	
ráðgjafar	bað	ég	hvern	og	einn	að	segja	mér	frá	helstu	atriðum	varðandi	sig	og	sína	
stöðu:	aldri	og	fyrri	störfum,	hvað	hann	hefði	afplánað	mikinn	hluta	refsingar	sinnar	og	
hvað	hann	væri	að	fást	við	varðandi	nám,	starf	og	framtíðaráform.	Þetta	var	eingöngu	
til	þess	að	ég	fengi	sem	besta	mynd	af	stöðu	og	bakgrunni	viðkomandi,	en	vitaskuld	ríkir	
fullur	trúnaður	gagnvart	samtölunum	og	hverjir	sóttu	ráðgjöfina.		

Þar	sem	ekki	er	um	stóran	hóp	að	ræða	birti	ég	engar	persónugreinanlegar	
upplýsingar	um	gesti	mína	þannig	að	ekki	sé	hægt	að	geta	sér	til	um	hver	á	í	hlut.	Ég	
hitti	gestina	einu	sinni	til	tvisvar,	var	í	samskiptum	við	nokkra	áfram	í	gegnum	síma	og	
tölvupóst	og	hefur	einn	þeirra	sótt	áfram	ráðgjöf	til	mín	með	þeim	hætti.	

6.1 Óvægin	umræða	grimmasta	refsingin	
Í	fyrsta	samtalinu	barst	talið	í	upphafi	að	því	hver	ástæðan	fyrir	refsidómnum	væri	og	
hver	áhrif	hans	hefðu	verið	á	gestinn,	fjölskyldu	hans	og	nánasta	samfélag.	Ég	spurði	
engan	þeirra	beint	út	hvað	þeir	hefðu	gert	af	sér	eða	hvers	vegna.	Það	kom	þó	iðulega	í	
ljós	þegar	leið	á	samtalið.		

Fyrsti	gesturinn	var	mjög	opinn	og	jákvæður	fyrir	ráðgjöfinni.	Bakgrunnur	hans	er	
það	sem	kallast	nokkuð	venjulegur.	Hann	hafði	haslað	sér	völl	í	veitingageiranum	áður	
en	hann	hlaut	dóminn	og	þurfti	að	afplána	hann.	Það	sem	hafði	reynst	honum	þyngst	
þegar	dómur	féll	í	Hæstarétti	og	ljóst	var	að	Héraðsdómur	stæði,	var	áfallið	sem	fólst	í	
þeirri	staðreynd	að	fyrri	dómi	hefði	ekki	verið	snúið	við.	Hann	hafði	verið	sannfærður	
um	að	sýkna	yrði	niðurstaða	Hæstaréttar	og	því	var	það	reiðarslag	þegar	sú	var	ekki	
raunin.	

Við	ræddum	um	fortíð	og	framtíð	hans,	en	hann	hafði	skýr	áform	um	að	flytja	burt	
frá	Íslandi	og	halda	til	starfa	í	annarri	álfu.	Hann	var	nokkuð	reiður	og	bitur	út	í	
samfélagið,	finnst	hann	litinn	hornauga	og	vera	útskúfaður.	Hérlendis	taldi	hann	að	
hann	fengi	ekki	sanngjarnt	tækifæri	eftir	refsidóminn	og	frásagnir	fjölmiðla	af	honum.	
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Enginn	friður	yrði	fyrir	fortíðinni	sem	tiltekinn	fjölmiðill	hefði	gefið	mjög	ranga	og	
harkalega	mynd	af	í	sinni	umfjöllun.	Hann	sagði	að	sér	þætti	mjög	erfitt	að	lifa	í	þessu	
umhverfi	með	þeirri	frásögn	sem	þar	var	birt	af	broti	hans	og	hann	upplifði	mikla	reiði	í	
garð	fjölmiðilsins.		

Samtalið	barst	að	reiði	og	höfnun	og	áhrif	þeirra	tilfinninga	á	annað	í	lífi	hans	og	
viðhorfum,	og	hvernig	þær	stæðu	honum	fyrir	þrifum	við	að	halda	áfram	með	líf	sitt	og	í	
vegi	fyrir	því	að	hann	næði	sátt	og	gæti	byggt	upp	líf	sitt	þrátt	fyrir	fortíðina,	dóminn	og	
afplánunina.	Gesturinn	sagðist	hafa	æft	sig	í	að	stjórna	tilfinningum	sínum	hvað	þetta	
varðaði,	hann	væri	búinn	að	setja	þetta	fyrir	aftan	sig	og	myndi	ekki	láta	gremju	og	
beiskju	yfir	eigin	gjörðum	eða	viðbrögðum	annarra	marka	framtíðina.	Hins	vegar	stóð	
aðgangsharka	og	umfjöllun	fjölmiðla	mjög	í	honum	og	hann	átti	erfitt	með	að	komast	
yfir	þann	hluta	áfallsins	sem	refsing	og	frelsissvipting	er	hverjum	manni.	

Þetta	mynstur	kallaðist	á	við	upplegg	og	formúlu	REBT	aðferðar	Albert	Ellis,	sem	
greint	er	frá	á	blaðsíðu	7	í	fyrri	hluta	ritgerðarinnar.	Samkvæmt	henni	er	það	ekki	
atburðurinn	sjálfur	sem	skiptir	sköpum	varðandi	líf	okkar	og	stöðu,	heldur	það	hvernig	
við	hugsum	um	það	sem	gerðist	og	hvaða	áhrif	við	látum	hann	hafa	á	okkur.	Ég	nýtti	
mér	þá	aðferð	nokkuð	í	þessu	samtali	og	kynnti	hana	gesti	mínum	sem	fannst	hún	mjög	
athyglisvert	og	sagði	hana	hjálpa	sér	við	að	setja	viðbrögð	sín	og	úrvinnslu	dóms	og	
refsingar	í	tiltekið	samhengi.	

Það	hafði	orðið	honum	verulegt	áfall	að	fjölskylda	hans	hafnaði	honum	þegar	
dómurinn	féll,	en	þau	vissu	ekki	af	málunum	fyrr	en	þá.	Viðbrögð	þeirra	voru	harkaleg	
að	hans	mati	og	hann	hafði	ekki	heyrt	frá	þeim	í	þau	ár	sem	liðin	voru.	Þeirra	leið	til	að	
takast	á	við	áfallið	sem	brot	hans	og	dómur	voru	þeim	var	að	hafna	honum,	þ.e.	slíta	öll	
tengsl	við	hann	og	afneita	honum	sem	hluta	af	fjölskyldunni.		

Ég	benti	honum	á	að	margir	þeirra	sem	lentu	í	neikvæðri	umfjöllun	fjölmiðla,	eða	
fjölmiðlaumfjöllun	yfirleitt,	upplifðu	hana	sem	mun	sterkari	og	áhrifaríkari	en	hún	væri	
fyrir	öðrum.	Við	sem	manneskjur	erum	afar	viðkvæm	fyrir	öllu	því	sem	sagt	er	og	
skrifað	um	okkur	og	nöfn	okkar.	„Netið	og	leitarvélarnar	gleyma	engu,“	sagði	gestur	
minn	og	það	varð	sammerkt	með	samtölunum	að	erfiðast	þótti	viðmælendum	að	sætta	
sig	við	það	að	dómurinn	og	fréttir	af	honum	áttu	eftir	að	lifa	um	alla	tíð	í	endalausu	
minni	netsins.		

Eitt	var	að	brjóta	af	sér	og	hljóta,	að	áliti	sumra,	réttláta	refsingu	fyrir	það,	hitt	var	
að	lifa	með	opinberu	niðurlægingunni	sem	þeir	upplifðu	að	fylgdi	því.	Við	ræddum	um	
að	mikilvægt	væri	að	ná	tiltekinni	fjarlægð	frá	harkalegri	umfjöllun	fjölmiðla	og	í	
kjölfarið	óvæginni	umræðu	á	samfélagsmiðlum,	áður	en	maður	gæti	tekið	skynsamlega	
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afstöðu	til	þess	hve	mikil	áhrif	umfjöllunin	hefði	í	raun	haft.	Ég	benti	honum	á	að	tíminn	
skapaði	fjarlægð	á	atburði	og	umræðu,	og	nauðsynlegt	væri	að	geyma	afdrifaríkt	
gildismat	og	ákvarðanir	í	framhaldi	af	því	þar	til	síðar.	Almennt	er	fólk	mjög	fúst	til	að	
fyrirgefa	og	hjálpa	þeim	sem	verður	á	í	lífinu,	hafi	viðkomandi	viðurkennt	afglöp	sín	og	
tekið	út	sína	refsingu,	með	einum	eða	öðrum	hætti.	

Honum	þótti	þyngri	refsing	fólgin	í	auðmýkingu	hinnar	opinberu	umræðu	í	gegnum	
fjölmiðla	heldur	en	í	frelsissviptingunni	sjálfri,	þótt	hún	gæti	tekið	yfir	nokkur	ár.	Hin	
eiginlega	refsing	fælist	í	mannorðsmissi	þeim	sem	opinberun	og	umfjöllun	hafði	í	för	
með	sér.	Gesti	mínum	fannst	erfitt	að	byggja	upp	nýtt	líf	sem	ekki	stæði	í	djúpum	
skugga	fyrri	atburða	sem	alltaf	kæmu	upp	á	leitarvélum	væri	nafn	hans	slegið	inn,	til	að	
mynda	þegar	hann	sækti	um	störf	eða	kynntist	nýju	fólki.	

Við	ræddum	að	það	sem	mestu	skipti	væri	hvernig	hann	hugsaði	um	atburðinn	og	
léti	hann	móta	viðhorf	sín	og	líðan	í	eftirmála	þess	sem	gerðist	og	verður	ekki	tekið	til	
baka.	

Þrátt	fyrir	að	glíma	við	höfnun	og	reiði,	sem	hann	hafði	þó	greinilega	náð	að	vinna	
vel	á,	hafði	hann	skýra	framtíðarsýn	um	að	ljúka	námi	og	taka	til	við	störf	í	sínu	fagi.	
Þegar	talinu	vék	að	framtíðinni	og	frá	sársaukafullri	fortíðinni	birti	yfir	honum.	Áætlanir	
hans	voru	vel	ígrundaðar	og	hann	sá	fram	á	bjarta	framtíð	á	öðrum	slóðum	og	öðru	
landi	en	Íslandi.	

Við	ræddum	mikilvægi	þess	að	gera	sér	skýrar	áætlanir	til	framtíðar	og	setja	sér	
markmið	um	hvert	hann	ætlaði	að	vera	kominn	eftir	til	dæmis	áratug,	líkt	og	lagt	er	upp	
með	í	kenningum	Juliu	Annas,	sem	reyndust	afar	gagnlegar	í	samtölum	í	rannsókninni,	
hvaða	gildismat	hann	þyrfti	að	hafa	hugfast	til	að	ná	þeim	markmiðum	sínum	út	frá	
siðferði	og	heiðarleika,	og	ekki	síst	mikilvægi	þess	að	sættast	eftir	fremsta	megni	við	
fortíðina	og	það	sem	hann	fengi	ekki	breytt.	

Út	frá	þessu	varð	afar	áhugavert	samtal	og	rökræða	um	réttinn	til	að	gleymast;	
hvort	það	væri	ekki	hluti	af	mannhelginni	og	mannréttindum	að	„gleymast“	í	þeim	
skilningi	að	nafn	manns	væri	tekið	út	úr	samhengi	við	tiltekna	atburði.	Nú	þegar	hafa	
fallið	dómar	erlendis	um	að	fólk	hafi	rétt	til	að	gleymast,	í	þeim	skilningi	að	koma	ekki	
upp	á	leitarvélum,	þó	að	vitaskuld	sé	ekkert	sem	breyti	prentuðu	máli	og	þeim	gögnum	
sem	fylgja	einstaklingum.		

Þessi	tilfinning	gesta	minna	lá	sem	rauður	þráður	í	gegnum	samtölin.	Reiði	yfir	
ómaklegri	umfjöllun	fjölmiðla,	og	það	áfall	sem	fólst	í	því	að	losna	aldrei	í	raun	frá	
atburðunum	sem	leiddu	til	refsidóms.	
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Við	ræddum	um	reiðina	á	heimspekilegum	forsendum	til	að	skilja	tilgang	og	
takmarkanir	þess	frumkraftar	sem	hún	er.	Ég	benti	á	að	reiðin	væri	ein	af	
grunntilfinningum	mannsins,	heilbrigð	og	eðlileg	tilfinning	sem	gæfi	okkur	kraft	til	að	
bregðast	við	og	rétta	hlut	okkar	í	aðstæðum	þar	sem	okkur	fyndist	hafa	verið	brotið	á	
okkur	á	einhvern	hátt	eða	öryggi	okkar	hefði	verið	ógnað.	Væri	reiðin	þó	of	mikil,	tíð	
eða	langvarandi,	hætti	hún	að	gagnast	okkur	og	yrði	þess	í	stað	að	skaðlegum	þætti	í	lífi	
okkar.  

6.2 Refsingin	bjargaði	lífi	hans	
Næsti	gestur	minn	er	jafnframt	sá	yngsti	og	nálgaðist	afplánunina	með	talsvert	öðrum	
hætti	en	margir	í	sömu	stöðu.	Hann	sagðist	hafa	átt	von	á	mun	þyngri	dómi	og	væri	
sáttur	við	að	vera	í	fangelsi,	því	hann	hefði	verið	á	hraðri	leið	með	að	verða	hættulegur	
og	ofbeldisfullur	fíkill.	Það	hefði	hugsanlega	bjargað	lífi	hans	og	komið	í	veg	fyrir	
alvarlegri	og	verri	afbrot	að	vera	tekinn	úr	umferð.		

Þarna	nýttust	aftur	aðferðir	þeirra	Cohen	og	Ellis	um	að	það	er	ekki	það	sem	gerist	
sem	ræður	úrslitum	heldur	hvernig	við	vinnum	úr	því	í	hugsunum	okkar.	Þessi	einfalda	
og	skýra	kenning	átti	eftir	að	reynast	vel	og	koma	sterk	inn	í	samanburði	á	einstökum	
og	ólíkum	aðferðum	við	heimspekilega	ráðgjöf.40	

Gestur	minn	sagðist	auðvitað	ósáttur	við	það	sem	hann	gerði	af	sér,	en	úr	því	sem	
komið	var	taldi	hann	að	þetta	hefði	verið	það	besta	sem	gat	gerst	í	þeim	erfiðu	
aðstæðum	sem	hann	hefði	verið	búinn	að	koma	sér	í	með	rangri	breytni	og	vondum	
þankagangi.	Hann	sagði	það	mikinn	létti	að	vera	kominn	í	opið	fangelsi	og	úr	því	sem	
hann	taldi	mannskemmandi	dvöl	í	öryggisfangelsi,	þar	sem	hann	hefði	meginpart	
dagsins	verið	lokaður	inni	á	gangi,	sífellt	að	búast	við	einhverju	áreiti	eða	að	vera	tekinn	
í	gegn,	eins	og	lenska	væri	með	þá	sem	afplánuðu	í	fyrsta	sinn.	Allir	væru	teknir	í	gegn	
upp	að	einhverju	marki,	en	hann	sagði	fangaverðina	almennt	mjög	manneskjulega	og	
bar	þeim	vel	söguna.		

Hann	stefndi	á	að	segja	alfarið	skilið	við	afbrotin	og	undirheimalífið	og	fara	í	iðnnám	
sem	hann	hafði	áhuga	á.	Gestur	minn	sagðist	hafa	gert	markvissar	áætlanir	um	
framtíðina,	væri	bjartsýnn,	sáttur	og	þakklátur	fyrir	að	hafa	fengið	tækifæri	til	að	byrja	
upp	á	nýtt,	nýr	og	betri	maður.	Þá	fann	hann	mikinn	styrk	í	því	að	fjölskyldan	stóð	með	
honum	í	gegnum	ferlið	allt,	og	hefði	tekið	þessu	af	stillingu	og	samskiptin	nú	væru	með	
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ágætum.	Í	því	fann	hann	mikið	skjól	og	leið	til	að	sættast	við	aðstæður	sínar,	og	byggja	
upp	betra	líf.	

Við	ræddum	um	þær	aðstæður	sem	hefðu	leitt	hann	inn	á	braut	afbrota	og	hvernig	
gildismat	hans	hefði	breyst	frá	þeim	tíma	og	þar	til	nú.	Hann	sagði	það	lengi	hafa	blasað	
við	að	hann	færi	inn	á	braut	afbrota	og	ofbeldis.	Reiðin	hefði	stjórnað	öllu	hans	atferli	
og	lífi,	án	þess	að	hann	skildi	ástæður	hennar	þar	sem	líf	hans	og	bakgrunnur	væri	
tiltölulega	hefðbundið	og	hann	væri	ekki	frá	brotnara	heimili	en	gengur	og	gerist	í	
samtímanum.	Ástæður	reiðinnar	væru	honum	enn	í	dag	framandi	en	nú	þegar	hann	
hefði	komist	út	úr	vítahringnum	sem	hann	var	fastur	í	væri	lífssýnin	önnur.	

Gesturinn	sagðist	hafa	verið	yfirþyrmandi	reiður	alla	ævi	og	hatað	allt	og	alla.	Nú	
væri	hann	á	lyfjum	sem	hjálpuðu	til	við	að	vinna	gegn	reiðiköstum	sem	væru	stundum	
stjórnlaus	og	erfið	viðureignar.	Hann	hafði	til	dæmis	nýverið	lent	í	því	að	hafa	ætlað	að	
láta	hendur	skipta	gagnvart	heilbrigðisstarfsmanni.	Slíkt	þætti	honum	afar	leitt	og	
óskiljanlegt	öðruvísi	en	svo	að	hann	einfaldlega	missti	stjórn	á	sér,	en	hann	væri	að	læra	
að	temja	sér	sjálfsstjórn	og	rétt	lyfjameðferð	ynni	með	því	ferli.	

Nú	sagðist	hann	sjá	lífshlaup	sitt	með	allt	öðrum	hætti	og	sjá	eindregið	eftir	því	sem	
hann	hefði	gert.	„Ég	er	sáttur	við	að	vera	í	fangelsi,	annars	væri	ég	á	hraðri	leið	með	að	
verða	hættulegur,	ofbeldisfullur	fíkill.	Miklu	verri	en	ég	var	orðinn,“	sagði	hann,	og	það	
blasti	við	af	öllu	hans	atferli	að	hann	var	í	raun	og	veru	þakklátur	fyrir	að	hafa	verið	
tekinn	úr	umferð	áður	en	meiri	skaði	hlaust	af	og	þannig	fengið	tækifæri	til	að	taka	allt	
sitt	líf	til	endurskoðunar	og	endurmats.	Nú	gæti	hann	lagt	það	niður	fyrir	sér	hvernig	
hann,	rétt	af	unglingsaldri,	vildi	að	líf	sitt	yrði	í	framtíðinni.	

Við	ræddum	um	mikilvægi	þess	að	stíga	út	fyrir	daglega	lífið	og	skoða	stöðu	sína	
utan	frá	eins	og	hægt	væri,	hvernig	staðan	væri	nú	og	hvernig	maður	vildi	að	hún	yrði	til	
dæmis	eftir	áratug	og	hvaða	markmið	þyrfti	að	setja	til	að	raunhæft	væri	að	vera	
kominn	í	þá	stöðu	að	þeim	tíma	liðnum.	Í	því	sambandi	sagðist	hann	hafa	ákveðið	um	
leið	og	afplánunin	hófst	á	Litla-Hrauni	að	hætta	allri	neyslu,	rjúfa	tengslin	við	
afbrotaheiminn	og	hefja	nám.	Það	væri	eina	leiðin	fyrir	hann	til	að	ná	markmiðum	
sínum	um	aðra	og	betri	stöðu	með	tímanum.	Að	öðrum	kosti	myndi	hann	annað	hvort	
bíða	bana	sjálfur	eða	valda	öðrum	háskalegra	tjóni	en	hann	hefði	þegar	gert.	

Við	ræddum	mikilvægi	þess	að	sættast	sem	kostur	væri	við	aðstæður	og	liðna	
atburði,	og	sagði	gestur	minn	að	honum	þætti	mikilvægt	að	gera	það	sem	í	hans	valdi	
stæði	til	að	bæta	fyrir	ýmis	brot	gegn	öðrum.	Í	lok	samtalsins,	sem	tók	vel	á	annan	
klukkutíma,	sagði	hann	að	ráðgjöfin	hefði	verið	sér	gagnleg	og	opnað	ný	sjónarhorn	á	
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framtíðina	og	hvernig	hann	gæti	kerfisbundið	unnið	sig	að	ákveðnum	markmiðum	með	
því	að	ná	stjórn	á	þeim	tilfinningum	sem	hefðu	haldið	honum	föstum	fram	að	þessu.	

Eins	og	samtalið	þróaðist	og	spannst	á	milli	okkar	rann	það	ekki	inn	í	forskrift	á	borð	
við	hina	rökbundnu	aðferð	Cohens,	líkt	og	gagnaðist	vel	í	nokkrum	hinna	viðtalanna,	
heldur	var	þetta	mjög	opið	samtal	um	stöðuna	og	hvernig	hann	gæti	sem	best	haldið	
áfram	á	þeirri	beinu	braut	sem	hann	var	kominn	á.	Gestur	minn	virtist	sáttari	við	
stöðuna	og	lausari	við	reiðina	en	margir	í	sömu	stöðu	og	því	kom	það	ekki	upp	að	hann	
þyrfti	kerfisbundið	að	breyta	viðhorfum	eða	hugsanaferli,	heldur	miklu	fremur	að	halda	
áfram	á	þessari	góðu	leið.	

6.3 Frjáls	í	fyrsta	sinn	
Næstur	var	maður	sem	var	að	nálgast	miðjan	aldur,	kom	frá	góðu	og	traustu	heimili	og	
hafði	sterkt	bakland	heima	fyrir.	Hann	hafði	lokið	iðnnámi	og	komið	ágætlega	undir	sig	
fótunum.	Hann	er	í	mjög	góðu	formi,	andlega	og	líkamlega,	með	skýr	markmið	um	líf	
sitt	að	afplánun	lokinni	og	talaði	af	hreinskilni	um	fortíðina	og	hvernig	uppgjöfin	hafði	
reynst	honum	nýtt	upphaf	í	áfengismeðferð	fyrir	nokkrum	árum	síðan.	

Gesturinn	hafði	á	unglingsaldri	leiðst	út	á	vafasamar	brautir	sem	drógu	hann	með	
tímanum	lengra	inn	í	þá	veröld,	og	loks	var	hann	orðinn	sjúkur	fíkill	sem	hafði	dregist	
inn	á	braut	smáglæpa	er	tengdust	sölu	á	heimabruggi	og	öðrum	vímuefnum.	Það	sem	
helst	hélt	honum	frá	því	að	lenda	alveg	og	endanlega	í	ræsinu	var,	að	hans	mati,	það	að	
fjölskyldan	lokaði	aldrei	á	hann	og	því	flosnaði	hann	ekki	alveg	upp	heldur	átti	alltaf	leið	
til	baka.	Traust	samband	við	foreldra	sem	aldrei	sneru	við	honum	baki,	þrátt	fyrir	
hvatningu	þar	um,	varð	bókstaflega	til	þess	að	hann	komst	út	úr	þeim	bráða	háska	sem	
undirheimalíf	í	fíkn	og	stjórnleysi	er.	

Mörgum	áfengismeðferðum	síðar	gafst	hann	loks	upp	í	einni	slíkri	og	viðurkenndi	
vanmáttinn	gagnvart	vímuefnum	og	varð	fyrir	því	sem	AA-fólk	kallar	andlega	vakningu,	
hafandi	áður	verið	kominn	á	ystu	nöf,	meðal	annars	með	því	að	reyna	sjálfsvíg,	sem	
varð	hin	algjöra	brotlending	og	uppgjöf	í	framhaldi	af	því.	Hann	fékk	loks	trú	á	að	hann	
gæti	í	alvörunni	hætt	neyslu	og	komist	út	úr	því	mynstri	fyrir	tilstilli	12	spora	aðferðar	
AA-samtakanna	og	uppgjafar	sinnar	gagnvart	sjúkdómnum	og	stjórnleysi	fíknarinnar.	

Trúin	hafði	haft	mikil	áhrif	á	hann	og	var	ríkur	þáttur	í	því	að	hann	hafði	náð	sér	út	
úr	neyslunni	og	inn	í	bata.	Með	trúnni	sagðist	hann	hafa	fundið	haldreipi	í	lífinu	sem	
hafði	meðal	annars	orðið	til	þess	að	hann	náði	að	vinna	bug	á	reiðinni	og	fundið	sátt	við	
fortíð,	aðstæður	og	þá	stöðu	sem	hann	var	í	nú.	Þetta	sagði	hann	vera	þá	viðspyrnu	
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sem	hann	gæti	og	ætlaði	að	nýta	sér	til	að	byggja	upp	nýtt	líf	á	allt	öðrum	forsendum,	
laus	úr	neyslu	og	smáglæpum,	með	skýrar	fyrirætlanir	um	framtíðina.	

Lækningin	fólst	í	því	að	hafa	komist	út	úr	öllum	þessum	neikvæðu	tilfinningum	sem	
héldu	honum	föstum.	Nú	var	hann	frjáls	frá	öllum	þessum	neikvæðu	tilfinningum	og	
einungis	út	af	því	að	honum	tókst,	í	gegnum	trúna	og	heimspeki	AA-samtakanna,	að	
fara	að	hugsa	öðruvísi	og	vinna	sig	út	úr	neikvæðum	tilfinningum	sem	héldu	honum	
niðri.	Það	er	vissulega	sérstakt	hlutskipti	að	vera	staddur	í	betrunarvist	í	fangelsi	en	á	
sama	tíma	frjáls	í	fyrsta	sinn.		

Þetta	var	áhrifaríkt	samtal	við	mann	sem	virtist	í	mikilli	sátt	við	eigið	hlutskipti.	
Gagnger	viðhorfsbreyting	hans,	önnur	leið	til	að	hugsa	um	hlutina	og	sátt	og	
fyrirgefning	höfðu	opnað	honum	leið	til	þess	að	verða	frjáls	og	hamingjusamur	maður.		

Næst	fórum	við	yfir	það	hvernig	hann	viðhéldi	þessum	árangri	og	kæmi	í	veg	fyrir	að	
hann	leitaði	í	fyrra	far.	Lykillinn	að	því	væri	skýr	áætlun	sem	héldi	öllu	í	röð	og	reglu.	
Koma	þyrfti	hlutunum	á	hreint	og	lifa	í	tiltekinni	rútínu	hvað	varðaði	hreyfingu	og	aðra	
ástundum	sem	viðhéldi	góðri	líðan	og	heilbrigðri	hugsun.		

Við	ræddum	um	sjálfsvíg,	og	mikilvægi	þess	að	styðjast	við	fyrirbyggjandi	aðferðir	til	
að	koma	í	veg	fyrir	að	slíkar	tilraunir	endurtækju	sig.	Wilhelm	Norðfjörð,	sálfræðingur,	
skrifar	á	persona.is	gagnlega	grein	um	sjálfsvíg	sem	ég	notaði	sem	lesefni	og	
umræðuefni.	Þar	segir	hann	um	fyrirbyggjandi	aðgerðir	við	sjálfsvígum	að	það	hafi	ekki	
verið	fyrr	en	um	og	eftir	1980	sem	farið	var	að	skrifa	um	og	rannsaka	hvað	gerist	eftir	
sjálfsvíg.	Einn	af	brautryðjendunum	var	E.	Betsy	Ross	sem	skrifaði	bók	um	reynslu	sína	
er	hún	missti	maka	sinn	vegna	sjálfsvígs,	Life	after	suicide.	A	ray	of	hope	for	those	left	
behind	(1997).		

Við	fórum	yfir	þá	staðreynd	að	flestir	eru	að	kalla	eftir	hjálp	þegar	þeir	segja	vini	frá	
sjálfsvígsáformum	sínum,	þar	sem	þeim	finnst	þeir	ekki	geta	leyst	vandamál	sín	lengur.	
Það	er	algengt	að	þeir	sem	eru	í	djúpri	geðlægð	telji	sig	ekki	lengur	geta	upplifað	
þennan	dapurleika	og	sjái	sjálfsvígið	sem	flóttaleið.	Við	nýttum	grein	Wilhelms	sem	gott	
innlegg	í	slíkar	samræður,	og	er	hún	ágætt	dæmi	um	að	vel	heppnuð	ráðgjöf	þarf	að	
teygja	sig	í	fleiri	áttir	en	eingöngu	til	heimspekinnar	í	leit	að	efnivið.	Líkt	og	sálfræðingar	
og	geðlæknar	geta	nýtt	sér	heimspekina	til	að	bæta	miklu	við	ráðgjöf	sína	og	opna	nýjar	
víddir	í	henni,	þá	kemur	það	vitaskuld	fyrir	að	heppilegt	er	að	leita	fanga	hjá	
sálfræðingum	og	geðlæknum	í	heimspekilegri	ráðgjöf,	þó	uppistaðan	og	megnið	af	
efnivið	slíkrar	ráðgjafar	sé	úr	sögu	heimspekinnar.	
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Að	mati	Wilhelms	geta	eftirfarandi	atriði	verið	vísbendingar	um	sjálfsvígshættu:	
sjálfsvígshugsanir,	tjáning	um	sjálfsvíg,	áberandi	og	tiltölulega	langvarandi	
hegðunarbreytingar,	að	verða	fyrir	miklum	missi,	að	gefa	frá	sér	vissar	eigur	og/eða	
hegða	sér	eins	og	verið	sé	að	klára	ákveðin	mál	sem	hugsanlega	hafa	lengi	staðið	til,	
sjálfseyðileggjandi	hegðun,	mikið	mótlæti	og	reiði,	lélegt	sjálfsmat.41	Við	töluðum	um	
mikilvægi	þess	að	gæta	að	þessum	atriðum	og	hugsunum	í	framhaldinu	og	nýta	slíkt	
sem	viðvörunarmerki	ef	þau	skjóta	upp	kollinum.	

Við	vorum	sammála	um	að	áföll,	niðurlægingin	sem	fælist	í	refsingunni	og	
frelsissvipting	væru	allt	atriði	sem	ykju	verulega	líkur	á	sjálfsvígstilraunum,	í	bland	við	
erfiða	og	flókna	félagslega	stöðu	og	vanmátt	við	að	tjá	tilfinningar	sínar	og	upplifanir.	
Þá	er	mikil	notkun	áfengis	og	fíkniefna	afgerandi	áhættuþáttur	og	lykilatriði	að	hætta	
notkun	allra	vímuefna	til	að	fyrirbyggja	fyrra	ástand.	Mesti	styrkur	gests	míns	í	
núverandi	stöðu	hans	var	sú	staðreynd	að	hann	var	í	miklum	og	góðum	bata	í	
edrúmennsku	sinni.	Þar	fann	hann	styrkinn	og	stoðina	til	að	viðhalda	og	vinna	að	betri	
árangri	í	lífi	sínu	en	hann	hafði	áður	náð.	

6.4 Af	framabraut	í	fangelsi	
Næsti	gestur	minn	var	ungur	maður	sem	var	á	beinni	braut	sem	vísaði	á	frama	og	góða	
afkomu	þegar	atburður	átti	sér	stað	sem	virtist	úr	takti	við	allt	hans	lífshlaup	og	þvert	á	
sjálfsmynd	hans	og	samfélagsstöðu.	Atvikið	leiddi	til	þess	að	tilvera	hans	féll	að	miklu	
leyti	saman	og	hann	hlaut	refsidóm	og	fangelsisvist.	Hann	hafði	alltaf	litið	á	sig	sem	
góða	og	heiðvirða	manneskju	sem	breytti	alla	jafna	rétt,	en	þarna	stóð	gestur	minn	
frammi	fyrir	því	að	hafa	brotið	alvarlega	af	sér	og	þurfti	að	raða	saman	brotunum	af	
áður	fyrirsjáanlegri	framtíð	frama	og	velgengni.	Hafði	gildismat	hans	brenglast	með	
einhverjum	hætti?	Hvað	olli	því	að	hann	sem	hafði	lifað	lífi	sínu	sem	heiðarleg	
manneskja	í	smáu	og	stóru	gat	brotið	svo	alvarlega	af	sér	að	fangelsisdómur	var	
niðurstaðan?	Þessar	voru	á	meðal	þeirra	spurninga	sem	hann	spurði	sig	að.		

Styrkur	hans,	líkt	og	nokkurra	hinna,	lá	mikið	til	í	því	að	fjölskyldan,	
tengdafjölskyldan	og	nánustu	vinir	höfðu	ekki	snúið	við	honum	baki	heldur	sýndu	þann	
skilning	á	aðstæðum	sem	mögulegt	var.	Hann	var	ekki	fordæmdur,	heldur	var	honum	
fyrirgefið.	Það	sem	honum	þótti	erfiðast	var	að	lifa	með	skömminni	og	niðurlægingunni	
sem	hann	upplifði,	umfjöllun	fjölmiðla	og	þeirri	staðreynd	að	frásagnir	af	atburðunum	
myndu	lifa	að	eilífu	á	netinu,	og	í	hvert	sinn	sem	nafn	hans	yrði	slegið	inn	kæmu	

																																																													
41	Wilhelm	Norðfjörð,	Sjálfsvíg	ungs	fólks	
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atburðir	fortíðar	fram.	Þeir	myndu	fylgja	honum	og	varpa	djúpum	skugga	á	allt	hans	líf	
og	hann	óttaðist	að	frá	því	kæmist	hann	aldrei.	

Við	ræddum	um	hvernig	það	markaði	alla	hans	líðan	hvernig	hann	hugsaði	um	það	
sem	gerðist,	frekar	en	það	sem	í	raun	átti	sér	stað.	Hann	kæmist	ekki	áfram	með	líf	sitt	
nema	hann	næði	að	breyta	því	hvernig	hann	hugsaði	um	þessi	kaflaskil	í	lífi	sínu	og	aftur	
kom	rökbundna	aðferðin	um	að	stjórna	hugsunum	okkar	um	það	sem	gerist	að	góðu	
gagni.	

Sáttin	var	erfiðust.	Að	sættast	við	það	sem	gerst	hafði	og	öðlast	aftur	sálarró	í	stað	
þess	að	vera	gagntekinn	af	verknaðinum	og	því	hvaða	augum	aðrir	litu	hann	í	kjölfar	
hans.	Fyrsta	viðbragðið	er	að	flýja	eða	fela	sig.	En	það	er	ekkert	skjól	í	að	flýja	nema	að	
breyta	viðhorfi	sínu	og	hugsunum	og	ná	sátt	við	það	sem	gerðist,	benti	ég	honum	á.	Það	
þarf	að	fyrirgefa	sjálfum	sér	afglöpin,	töluðum	við	um.	Maður	flýr	ekki	sjálfan	sig,	sama	
hve	hratt	er	hlaupið	og	eina	leiðin	er	að	vinna	sig	út	úr	því	innan	frá,	meðal	annars	með	
breyttu	viðhorfi	fyrir	tilstilli	heimspekilegrar	og	gagnrýninnar	endurskoðunar	á	lífi	sínu.	

Gesturinn	sagði	mér	að	það	væri	lítið	mál	að	sættast	við	tímabundna	
frelsissviptingu,	það	væri	bara	eins	og	það	væri	og	tíminn	liði	hratt.	Raunverulega	
refsingin	fælist	ekki	í	því	að	þurfa	að	afplána	í	ákveðinn	tíma	heldur	að	fást	við	nýjan	
veruleika	og	viðhorfin	sem	hann	taldi	að	samfélagið	hefði	til	hans	og	þess	sem	gerðist	.	

Hann	gerði	hins	vegar	það	besta	úr	aðstæðum	og	nýtti	tækifærin	vel,	en	var	eðlilega	
upptekinn	af	því	að	dómurinn	myndi	alltaf	hindra	hann	í	því	að	ná	fyrri	markmiðum	á	
starfsbrautinni.	Við	ræddum	um	mikilvægi	þess	að	sættast	sem	unnt	væri	við	fortíðina	
og	setja	skýr	markmið	um	framtíðina,	biðjast	afsökunar	á	því	sem	gerðist	og	gera	
rækileg	reikningsskil	gagnvart	þeim	sem	hann	braut	gegn	og	fjölskyldu	hans.	Einungis	
þannig	gæti	hann	öðlast	frelsi	frá	því	sem	gerðist	og	gerbreytti	lífi	hans.	

Okkur	varð	tíðrætt	um	heiðarleika	og	siðferði	og	ég	sagði	honum	frá	skyldusiðfræði	
Kants.	Immanuel	Kant	(1724–1804)	hafnar	því	algjörlega	að	réttmæti	athafna	ráðist	af	
afleiðingum	þeirra	við	tilteknar	aðstæður.42	Mikilvægasta	spurningin	sem	menn	eiga	að	
spyrja	sig	að	mati	Kant,	þegar	þeir	eru	í	vafa	um	siðferðilega	breytni,	er	hvort	þeir	vilji	
að	lífsreglan	sem	þeir	hyggjast	breyta	út	frá	verði	að	almennu	lögmáli.		

„Þetta	kemur	því	í	sjálfu	sér	ekkert	við	hvort	athöfnin	komi	sér	vel	fyrir	þá	sem	hana	
varða	í	einstökum	aðstæðum,	því	að	sú	hugsun	freistar	okkur	jafnan	til	að	gera	
hentugar	undantekningar	frá	reglum	sem	við	annars	viljum	að	gildi	almennt.	Einmitt	

																																																													
42	Vilhjálmur	Árnason,	Vísindavefurinn,	11.6.2004.	
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vegna	þess	að	siðferðileg	skynsemi	býður	manni	að	falla	ekki	í	slíka	freistni	kennir	Kant	
hana	við	skyldu,“	segir	Vilhjálmur	Árnason	heimspekingur	um	siðfræði	Kants.	

6.5 Hátt	fall	og	harkalegt	
Næsti	gestur	minn	hafði	einnig	verið	í	góðri	stöðu	og	ekki	átt	sér	afbrotasögu	þegar	
ógæfan	skall	á.	Hann	sagði	ekki	annað	hægt	en	að	læra	að	lifa	með	gjörðum	sínum	og	
afar	þungum	dómi.	Ósættið	við	sjálfan	sig	væri	verst,	en	áður	en	atvikið	sem	leiddi	til	
betrunarvistar	átti	sér	stað	hafði	gestur	minn	lifað	mjög	eðlilegu	lífi.	Hann	segist	ekki	
muna	atburðinn	sjálfan,	en	það	líði	honum	ekki	úr	minni	að	hafa	vaknað	í	hrikalegum	
timburmönnum	í	fangaklefa	morguninn	eftir.	Hann	sagði	allt	sitt	líf	hafa	fallið	saman.	
Við	blasir	að	hann	fái	líkast	til	aldrei	aftur	vinnu	við	sitt	fag,	en	hann	er	sérmenntaður	í	
verðmætu	og	eftirsóttu	fagi.	Hans	afstaða	var	að	dómurinn	myndi	fylgja	honum	sem	
skuggi	ævina	á	enda.		

	Áfallið	í	kjölfar	atburðarins	var	algjört	og	yfirþyrmandi.	Hann	líkti	því	við	að	búa	í	
konungdæmi	annan	daginn	en	veltast	um	í	ræsinu	þann	næsta.	Fallið	var	algjört.	Í	
sínum	erfiðu	aðstæðum	fann	gesturinn	þó	styrk	í	því	að	foreldrar	hans	afneituðu	
honum	ekki	né	höfnuðu,	sem	hann	taldi	að	þau	myndu	gera.	

Hvernig	vinnur	maður	úr	jafn	erfiðum	aðstæðum	og	þessum?	Það	er	snúið	og	tekur	
mikinn	styrk,	vinnu	og	langan	tíma.	Mikilvægt	er	að	ákveða	að	reyna	að	vera	þokkalega	
ánægður,	en	sáttin	og	hamingjan	eru	óravegu	undan.	Hvað	nær	það	langt	að	ákveða	að	
vera	ánægður?	spurði	hann	mig.	

Við	ræddum	um	fyrirgefninguna	og	þá	staðreynd	að	eina	leiðin	er	að	sættast,	að	því	
marki	sem	það	er	hægt,	við	það	sem	maður	fær	ekki	breytt	þó	að	skuggi	voðalegra	
atburða	hvíli	óneitanlega	í	einhverjum	mæli	yfir	lífi	manns	eftir	slíkt.	Þá	vatt	talinu	að	
framtíðinni	og	hvernig	hann	gæti	sett	sér	markmið	út	frá	raunhæfum	forsendum	til	að	
byggja	upp	nýtt	líf,	þrátt	fyrir	það	þungbæra	hlutskipti	sem	hann	þyrfti	óneitanlega	að	
búa	við.	

Samtalið	gekk	ágætlega	en	að	mínu	mati	hefðum	við	þurft	að	hittast	oftar	til	að	fara	
dýpra	í	hlutina	svo	að	ráðgjöfin	mætti	verða	honum	að	verulegu	gagni.	Að	fyrirgefa	hið	
ófyrirgefanlega	

Síðasti	gestur	minn	á	Sogni	hafði	hlotið	þungan	dóm	og	þurft	að	ganga	í	gegnum	
miklar	þrautir	til	að	ná	viðspyrnu	og	upphafi	sáttar	við	fjölskyldu	og	fórnarlömb.	Hann	
var	hreinskilinn	og	sagði	mér	beint	út	fyrir	hvað	hann	hefði	hlotið	dóm	sinn.	Hann	
iðraðist	að	sögn	innilega	gjörða	sinna	og	sagðist	hafa	viðurkennt	afbrot	sín	eftir	að	hafa	
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verið	í	mikilli	afneitun	og	blekkt	allt	og	alla.	Loks	hefði	hann	komið	hreint	fram	og	gert	
rækileg	reikningsskil	gagnvart	þeim	sem	hann	braut	gegn	og	það	væri	það	sem	allt	hans	
bataferli	byggðist	á.	Fyrir	vikið	hefði	hann	hlotið	höfnun	og	fordæmingu	flestra	í	
kringum	sig,	en	þegar	hann	kom	loks	hreint	fram	hefði	hann	getað	byrjað	að	vinna	sig	
út	úr	þankagangi	sínum	og	gegn	þeim	hræðilegu	hneigðum	sem	urðu	til	þess	að	hann	
braut	af	sér.	

Þegar	hann	braust	út	úr	afneituninni	og	fórnarlambshlutverkinu	öðlaðist	han	
ákveðið	frelsi	og	gat	byrjað	að	vinna	fyrir	alvöru	í	sínum	málum.	Hann	sagðist	hafa	greitt	
skaðabætur	og	skrifað	fórnarlömbum	sínum	bréf	þar	sem	hann	baðst	fyrirgefningar	á	
því	sem	hann	gerði	á	þeirra	hlut;	gert	eins	rækileg	reikningsskil	og	í	hans	valdi	stóð.	
Hann	viðurkenndi	afdráttarlaust,	baðst	fyrirgefningar	og	er	nú	í	meðferð	til	að	vinna	
gegn	hvötum	sínum.	

Hann	fullyrti	að	mikil	áfengisneysla	hefði	ýtt	undir	hvatirnar	og	brenglað	
dómgreindina	enn	frekar	og	stór	liður	í	bataferli	hans	hefði	verið	að	hætta	alfarið	
notkun	þess,	þó	hann	teldi	ekki	að	hann	væri	alkóhólisti	í	þeim	skilningi	og	hefði	ekki	
stuðst	við	kerfi	AA-samtakanna.	Hann	hafði	einnig	brotið	af	sér	allsgáður	og	því	kenndi	
hann	neyslunni	ekki	um	gjörðir	sínar,	en	sagði	hana	hafa	magnað	upp	brenglaðar	hvatir.	

Saga	þessa	gests	var	sú	erfiðasta	en	jafnframt	merkileg	skoðun	á	því	hvort	mögulegt	
sé	að	breyta	hugsanagangi	sínum	svo	gagngert	að	hægt	sé	að	vinna	bug	á	slíkum	
hvötum.	Meginmálið	í	bataferli	hans	var	að	hugsa	rökrétt	og	öðruvísi,	án	þess	að	láta	
reiði	og	beiskju	blinda	sér	sýn.	Þegar	brotin	voru	framin	réttlætti	hann	þau	og	leit	ekki	á	
þau	sem	ofbeldisglæpi,	heldur	taldi	sér	trú	um	að	þetta	væri	í	lagi.	Nú	áttaði	hann	sig	á	
því	að	um	væri	að	ræða	tilfinningalegt	ofbeldi	sem	ætti	sér	enga	réttlætingu,	heldur	
væri	þvert	á	móti	mjög	alvarlegt	brot	gagnvart	viðkomandi.		

Ég	spurði	hann	hvernig	hann	sæi	framtíðina	fyrir	sér	eftir	til	dæmis	eftir	tíu	ár	ef	
hann	tæki	sig	út	fyrir	daglega	rammann	og	horfði	yfir	líf	sitt	og	möguleika	til	framtíðar.	
Hann	sagðist	vera	að	vinna	í	viðhorfum	sínum	og	hugsunum,	sem	hann	vissi	að	voru	
alvarlega	röng	og	drifin	áfram	af	annarlegum	hvötum.		

Gestur	minn	sá	ýmsa	möguleika	í	stöðunni	enda	vel	menntaður	maður	á	mörgum	
sviðum	og	átti	þar	með	ýmis	tækifæri	til	sjálfstæðrar	atvinnusköpunar	og	framfærslu	af	
ýmsu	tagi.	Það	sem	hann	taldi	þyngst	við	að	eiga	var	að	stundum	helltist	yfir	hann	mikið	
myrkur,	djúpt	þunglyndi	með	sjálfshatri,	reiði	og	sorg	yfir	því	sem	hann	gerði	og	yrði	
aldrei	tekið	til	baka.	Hann	vissi	að	hann	yrði	að	sættast	við	og	vinna	gegn	brengluðum	
hvötum	og	læra	að	hugsa	öðruvísi	en	áður.	Það	væri	eina	leiðin	til	að	lifa	með	
afbrotunum	og	koma	í	veg	fyrir	að	hann	fremdi	þau	á	ný.	
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Þegar	hann	kom	loks	hreint	fram	sundraðist	allt,	sambúð	lauk	og	margir	lokuðu	
dyrum	á	hann.	Samfélagið	þar	sem	atvikin	höfðu	átt	sér	stað	lokaði	á	hann	í	heild	sinni	
og	þangað	sagðist	hann	aldrei	eiga	afturkvæmt.	Þetta	er	harkaleg	höfnun	sem	erfitt	er	
að	glíma	við.	Flestir	í	fjölskyldunni	lokuðu	sömuleiðis	á	hann,	með	fáeinum	
undantekningum.		

Hann	sagði	það	hafa	verið	öllu	sínu	fólki	ólýsanlegt	áfall	þegar	hann	loksins	
viðurkenndi	að	hafa	gert	þessa	hluti	og	blekkingarvefurinn	sem	hann	hafði	kerfisbundið	
ofið	í	kringum	sig	slitnaði.	Það	hafði	markað	þáttaskil	að	koma	hreint	fram	og	í	kjölfarið	
að	skrifa	bréf	til	fórnarlambanna	þar	sem	hann	baðst	fyrirgefningar.	Við	ræddum	um	
fyrirgefninguna	sem	slíka.	Er	hún	möguleg	eftir	slík	brot?	Já,	hann	taldi	það	og	að	í	einu	
tilfelli	hefði	hann	hlotið	hana.	Þetta	skipti	hann	öllu	máli	í	dag,	að	gera	hreint	fyrir	
sínum	dyrum,	leggja	spilin	á	borðið,	vinna	gegn	hvötum	sínum	og	myrkum	hugsunum	
og	biðja	í	einlægni	um	fyrirgefningu	vegna	þeirra	alvarlegu	brota	sem	hann	hafði	drýgt.	
Gesturinn	sagði	að	þar	skipti	viðurkenningin	á	verknaði	sínum	sköpum,	raunveruleg	
reikningsskil	þar	sem	allt	væri	lagt	á	borðið	og	blekkingunni	lyki.		

Ég	sagði	honum	að	heimspekin	væri	lífsmáti	og	hugsunarháttur.	Við	ræddum	hvaða	
viðhorf	við	þyrftum	að	hafa	og	temja	okkur	til	að	geta	átt	möguleika	á	því	að	komast	á	
beina	braut	réttrar	breytni	og	heilbrigðrar	hugsunar	þar	sem	slík	brot	væru	óhugsandi,	
og	það	sem	mestu	máli	skiptir;	öðlast	frelsi	frá	fyrri	gjörðum	með	því	að	útiloka	að	þær	
geti	átt	sér	stað	aftur	og	fyrirgefningu,	upp	að	því	marki	sem	hún	er	möguleg.	

Við	rökræddum	um	siðferði	og	siðfræði.	Siðfræði	fjallaði	ekki	um	hvað	menn	gera	
og	hvernig	þeir	breyta,	heldur	hvað	þeir	eiga	að	gera	og	hvernig	þeim	ber	að	breyta.43	

Ég	benti	á	prýðilega	grein	Geirs	Þ.	Þórarinssonar	um	siðferði	og	siðfræði	af	
Vísindavefnum	sem	aðgengilegt	ítarefni	um	siðareglur.	Á	þeim	vef	fann	ég	nokkar	mjög	
gagnlegar,	stuttar	og	skorinorðar	greinar	um	heimspekileg	málefni	sem	hentuðu	sérlega	
vel	sem	les-	og	ítarefni	við	ráðgjöfina.	Þetta	safn	stuttra	greina	laut	beint	að	
umræðuefnum	okkar,	dýpkaði	samtalið	og	setti	viðfangsefnin	í	samhengi	við	
heimspekina	með	mjög	gagnlegum	hætti.	

Siðfræðingar	leitast	við	að	finna	grundvöll	og	meginreglur	siðferðisins,	leggja	fram	
rökstuðning	fyrir	þeim	og	gera	grein	fyrir	undirstöðu	þess	og	þeim	almennu	lögmálum	
sem	gilda	um	það	sem	við	skilgreinum	sem	siðferðilega	rétta	eða	góða	breytni.	Út	frá	
þessu	vék	ég	talinu	að	klassískum	kenningum	í	siðfræði,	hámarks-hamingjulögmáli	Mills	
og	skylduboði	Kants,	sem	settu	hans	röngu	og	skaðlegu	breytni	í	samhengi	við	

																																																													
43	Geir	Þ.	Þórarinsson,	Vísindavefurinn,	7.9.2005.	
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kenningar	heimspekinnar	um	siðlega	og	góða	breytni	gagnvart	öðrum.	Að	endingu	
ræddum	við	rökbundnu	aðferðina	og	mikilvægi	þess	að	stjórna	hugsunum	sínum	og	
breyta	atferli	og	líðan	með	kerfisbundnum	hætti.	

Þetta	var	gagnleg	samræða	þó	erfitt	sé	að	meta	nákvæmlega	gildi	hennar	fyrir	gest	
minn	sem	hafði	framið	og	gengist	við	mjög	alvarlegum	brotum	gegn	
grundvallarsiðferðinu.	Hann	sagði	að	honum	þætti	samtal	okkar	gagnlegt	og	að	það	
opnaði	honum	nýja	sýn	á	hvernig	hann	ætti	að	temja	sér	hugsunarhátt	sem	hjálpaði	
honum	að	vinna	bug	á	hvötunum	sem	leiddu	til	afbrotanna.	

Samtölin	við	gestina	voru	ólík	og	misjöfn,	líkt	og	við	blasir.	Sum	þeirra	runnu	hratt	af	
stað,	traust	myndaðist	og	gesturinn	opnaði	vel	á	sína	líðan	og	sögu	og	sýndi	mjög	
einlægan	áhuga	á	að	ræða	heimspekilega	og	sálfræðilega	um	líf	sitt	á	meðan	aðrir	voru	
eðlilega	á	varðbergi	gagnvart	mér	og	mínu	verkefni.	Það	reyndi	líka	á	ráðgjafann	að	
horfast	í	augu	við	mennina	og	ræða	yfirvegað	um	afbrot	sem	í	sumum	tilfellum	eru	
hræðilegri	en	orð	fá	lýst.	
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7 Samanburður	á	tilraunum	

Mér	vitandi	hafa	aðeins	verið	framkvæmdar	tvær	tilraunir	með	heimspekilega	ráðgjöf	
hérlendis.	Aðra	þeirra	gerði	Róbert	Jack	árið	2006,	eins	og	segir	frá	í	bók	hans	
Hversdagsheimspeki.44	Það	er	fróðlegt	að	bera	saman	reynsluna	sem	hann	lýsir	í	bók	
sinni	og	þá	sem	ég	hef	af	minni	tilraun.	Upplegg	þeirra	er	ólíkt	en	kjarninn	og	
tilraunirnar	sambærilegar.		

Að	fengnu	leyfi	hjá	Vísindasiðanefnd	og	kennslustjóra	HÍ	auglýsti	Róbert	eftir	
sjálfboðaliðum	í	tilraunina	á	meðal	nemenda	Háskóla	Íslands.	Viðbrögð	við	auglýsingu	
sem	send	var	á	tölvupóstlista	nemenda	urðu	góð	og	komu	að	lokum	15	manns	í	
ráðgjöfina.	Þar	gafst	Róbert	færi	á	að	reyna	umræðuefni,	fjölda	skipta	í	ráðgjöfinni,	
lesefni	til	að	vinna	með	og	hvað	það	væri	sem	fólk	leitaði	ráðgjafar	um.	Í	tilrauninni	
teiknaðist	upp	mynd	af	því	um	hvað	fólk	myndi	helst	sækja	sér	ráðgjöf	hjá	
heimspekingi,	sem	það	gæti	eða	vildi	ekki	sækja	til	sálfræðings	eða	geðlæknis.45	Einn	
gestanna	vildi	skilja	reiðina	í	lífi	sínu,	annar	sambandið	við	maka	sinn	sem	hafði	átt	við	
áfengisvanda	að	stríða	og	skort	á	jafnvægi	í	sambandi	þeirra,	sá	þriðji	hvort	hann	væri	í	
rétta	starfinu,	sá	fjórði	hvað	hann	gæti	gert	til	að	efla	sjálfstraust	sitt	og	enn	einn	
hvernig	hann	gæti	unnið	sig	út	úr	myrkri	sýn	sinni	á	veröldina.		

„Þau	efni	sem	umhyggja	gestanna	beindist	að	voru	af	ýmsum	toga.	Svo	dæmi	séu	
tekin	veltu	þeir	því	fyrir	sér	hvort	þeir	væru	í	rétta	náminu/starfinu,	hvað	þeir	ættu	að	
gera	í	samskiptum	við	maka	sinn	eða	hitt	kynið	almennt,	hvernig	fást	mætti	við	reiðina,	
hvernig	efla	mætti	sjálfstraust,	hvernig	glíma	mætti	við	dökka	verlaldarsýn,	hvernig	
mætti	vinna	úr	togstreitu	á	milli	einstakra	tilfinninga/gilda...hvernig	mætti	lifa	við	hina	
alltumlykjandi	efnishyggju	á	Íslandi	í	dag.“46	

Mínir	gestir	koma	úr	allt	öðru	mengi	samfélagsins.	Þeir	eru	dæmdir	menn,	fangar	í	
afplánun	í	lokuðu	fangelsi	á	meðan	gestir	Róberts	voru	ungt	fólk	á	beinni	braut	
háskólanáms	til	starfsframa	á	ólíkum	sviðum,	sem	kom	til	ráðgjafar	eftir	auglýsingu.	
Hins	vegar	eru	umræðuefnin	og	vandamálin	sem	gestir	hans	og	mínir	báru	upp	til	
umræðu	um	margt	þau	sömu.	Erfiðar	tilfinningar,	átök	í	samskiptum	margs	konar	
hindranir	í	lífinu,	áfengisneysla,	fíknisjúkdómar	og	þrengingar	í	samböndum.		

Mat	á	gagnsemi	ráðgjafarinnar	er	auðvitað	nokkuð	snúið,	enda	huglægt.	Gestirnir	
eru	mögulega	hikandi	við	að	vera	mjög	gagnrýnir	þegar	þeir	eru	beðnir	að	meta	

																																																													
44	Róbert	Jack,	Hversdagsheimspeki,	bls.	130-140.	
45	Róbert	Jack,	Hversdagsheimspeki,	bls.	135.	
46	Róbert	Jack,	Hversdagsheimspeki,	bls.	135.	
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nytsemina	og	rétt	eins	og	Róbert	nefnir	dæmi	um	góðan	árangur	í	mörgum	tilvikum	út	
frá	því	hve	oft	fólk	kom	og	hvernig	gekk	að	vinna	með	vandamál	sín	og	viðfangsefni,	þá	
upplifði	ég	svipaða	stöðu47.	Gestirnir	sögðust	þakklátir	fyrir	tiltækið	og	tækifærið	til	að	
ræða	sín	mál	og	leita	leiða	til	að	koma	þeim	til	betri	vegar,	þeir	kunnu	að	meta	
framtakið	og	samtölin	en	voru	vitaskuld	varfærnir	við	að	segja	til	um	hvort	þeir	eru	
vonsviknir	með	ráðgjöfina.	Það	hvernig	til	tókst	er	ekki	síður	byggt	á	tilfinningu	
ráðgjafans	heldur	en	nákvæmum	svörum	gestanna.		

Niðurstaða	Róberts	er	sú	að	gagnlegt	sé	að	hafa	viðmið	til	að	styðjast	við	og	vinna	út	
frá,	en	betra	sé	að	hafa	praktískar	aðferðir	til	að	vinna	með.	„Vissulega	var	gagnlegt	að	
hafa	þessar	aðferðir	sem	viðmið	en	þó	fannst	mér	eftir	á	eins	og	meira	gagn	hefði	verið	
í	því	að	fá	ákveðnari	praktískar	aðferðir	til	að	moða	úr.“48		

Það	tek	ég	heilshugar	undir.	Mótaðar	og	skýrar	praktískar	aðferðir	hefðu	komið	að	
góðu	gagni	og	styrkt	ráðgjafann,	ekki	síst	í	byrjun	tilraunarinnar.	Þetta	á	við	um	
almenna	viðtals-	og	ráðgjafatækni	og	önnur	verkfæri	heimspekiráðgjafans	á	borð	við	
hugtakagreiningu,	heimspekilegar	hugmyndir	til	að	kynna	fyrir	gestum	og	sérstaka	
áherslu	á	heimspekileg	viðfangsefni	eins	og	gildi,	merkingu	og	hamingju.	Það	vantar	
betri	leiðarvísa	um	hvernig	eigi	að	standa	að	ráðgjöfinni	sjálfri,	auk	praktískra	viðmiða	
annarra	um	það.	

Af	þeim	aðferðum	sem	þekktastar	eru	og	raktar	eru	í	fyrri	hluta	ritgerðarinnar	þótti	
mér	koma	að	mestu	gagni	rökbundin	aðferð	Alberts	Ellis	í	bland	við	opnar	samræður	
þar	sem	lagt	er	upp	með	að	ná	trausti	gestsins	og	ræða	síðan	með	heimspekilegum	
hætti	um	það	hvernig	hægt	er	að	vinna	sig	frá	sorg,	reiði	og	niðurlægingu	í	átt	að	sátt	
og	fyrirgefningu.	Þá	þótti	mér	dyggðasiðfræði	Juliu	Annas	einnig	afar	gagnlegur	
bakgrunnur	fyrir	heimspekilega	ráðgjö,	auk	siðfræði	Kants	sem	er	öflugt	verkfæri	í	
ráðgjöf.	Að	mínu	mati	er	þó	mikilvægt	að	hafa	skýrari	aðferðir	til	að	vinna	eftir	og	gera	
ráðgjöfina	markvissari	og	straumlínulagaðri,	burtséð	frá	því	hver	ráðgjafinn	er	í	hvert	
sinn.	

7.1 Gerir	heimspekin	gagn?	
Heimspekipraktík	er	ætlað	að	hafa	áhrif	á	okkur	og	móta	hversdagslífið	þar	sem	við	
lifum	eftir	ákveðnum	hugmyndum.	Þannig	hefur	heimspekin	hagnýtt	gildi	og	getur	til	að	
mynda	gagnast	í	ráðgjöf	af	þessu	tagi,	til	hliðar	við	eða	meðfram	sálfræði,	
geðlækningum,	trúarlegum	lausnum	og	sjálfshjálparfræðum	af	ýmsu	tagi.	Markmiðið	er	
																																																													
47	Róbert	Jack,	Hversdagsheimspeki,	bls.	137.	
48	Róbert	Jack,	Hversdagsheimspeki,	bls.	139.	
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að	bæta	lífið	með	því	að	breyta	viðhorfinu	og	nota	fræðilegar	kenningar	til	að	hafa	áhrif	
á	hugsunarhátt	og	afstöðu	til	lífsins.	

Rétt	eins	og	reiði	og	angist	er	glíma	við	fíkn	og	fíknisjúkdóma	nokkurn	veginn	rauður	
þráður	í	lífi	gesta	minna.	Alkóhólismi	er	sjúkdómur	blekkingarinnar	og	á	meðan	hann	
ræður	ríkjum	í	lífi	manns	hverfist	flest	annað	um	blekkingar	og	brenglaða	dómgreind.	
Þó	það	réttlætti	ekki	gjörðir	eða	misgjörðir	neins,	þá	útskýrir	það	margt	að	rýna	í	áhrif	
og	virkni	fíknarinnar	á	heilastarfsemi	og	persónuleikabreytingar	hvers	þess	sem	
misnotar	áfengi	eða	önnur	vímuefni.		

Samtölin	í	rannsókninni	komu	ítrekað	að	því	hvernig	best	væri	að	halda	sér	í	bata	og	
frá	áfengi	og	hvers	konar	vímuefnum.	Langvarandi	og	skaðleg	ofneysla	vímuefna	veldur	
margvíslegum	skaða,	skerðir	dómgreind	stórkostlega	og	veldur	
persónuleikabreytingum.	Margt	af	því	gengur	til	baka	þegar	viðkomandi	hættir	neyslu	
og	vinnur	kerfisbundið	í	því	að	ná	heilsu	á	ný.		

Mörgum	reynist	gagnlegt	að	styðjast	við	12	spora	kerfi	AA-samtakanna,	eða	
sambærilegar	sjálfshjálparaðferðir,	þó	sú	aðferð	sé	þekktust	og	tugir	milljóna	um	víða	
veröld	ástundi	lífsstíl	AA-samtakanna	og	sæki	fundi	þeirra.	Frá	því	að	samtökin	voru	
stofnuð	í	Akron	í	Ohio	undir	lok	fjórða	áratugarins	hafa	áhrif	þeirra	verið	ómæld	og	
hjálpað	og	bjargað	mörgum	fjölskyldum	frá	lífsháska	og	upplausn.	Ég	ræddi	það	ítarlega	
við	suma	gestina	hve	mikilvægt	væri	í	kjölfar	uppgjafar	og	meðferðar	að	stunda	
reglubundið	fundi	AA,	eða	aðra	sambærilega	sjálfshjálp.	AA-félagar	koma	til	dæmis	
vikulega	með	fundi	á	Sogn	sem	nokkrir	gesta	minna	og	annarra	fanga	sækja	sér	til	mikils	
gagns.		

Þrautreynt	tólf	spora	kerfi	þeirra	Bills	Wilson	og	doktor	Bob,	stofnenda	og	frumherja	
samtakanna,	er	bæði	trúar-	og	heimspekilegs	eðlis.	Einn	úr	hópi	stofnenda	samtakanna	
bar	aftur	á	móti	gæfu	til	að	koma	því	að	í	erfðavenjum	þeirra	að	æðri	mátturinn	sem	er	
nefndur	í	lífsspeki	þeirra	sé	eins	og	hver	og	einn	skilgreini	hann	og	hafi	ekki	með	einstök	
trúarbrögð	að	gera	eða	það	hvort	fólk	trúi	á	almættið	eða	ekki.	Hins	vegar	kom	ítrekað	
fram	í	samtölum	við	ákveðna	gesti	að	þeir	sóttu	mikinn	styrk	í	kristna	trú	og	þá	lífsspeki	
sem	þar	er	að	finna,	og	fann	ég	að	trúin	fléttaðist	oft	inn	í	heimspekilegar	vangaveltur	
þeirra	um	lífið	og	tilveruna	í	samtölum	okkar.	
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8 Reynsla	af	ráðgjöfinni	

Til	að	draga	saman	reynsluna	af	framkvæmd	heimspekilegrar	ráðgafar	með	gestum	
mínum	á	Sogni	er	niðurstaðan	sú	að	gagnsemi	af	heimspekilegri	samtalsmeðferð	er	
umtalsverð,	þó	erfitt	sé	að	mæla	hana	nákvæmlega.	Nytsemin	sem	mér	þótti	gestir	
mínir	upplifa	og	þeir	lýstu	fyrir	mér,	var	að	ræða	opið	um	stöðu	lífs	þeirra	á	þessari	
stundu,	hvert	þeir	vildu	stefna,	hvað	hefði	leitt	til	ógæfu	og	áfalla,	og	hvernig	mögulegt	
væri	að	vinna	sig	út	úr	því	með	því	að	breyta	viðhorfum	sínum	og	hugsunum.	Talað	var	
um	að	leita	sáttar	og	fyrirgefningar,	komast	út	úr	reiðinni	sem	héldi	þeim	föstum	á	
meðan	hún	væri	ráðandi	og	leita	skilnings	á	rangri	breytni	sem	hefði	leitt	þá	í	ógöngur,	
sem	og	leið	heimspekinnar	til	að	temja	sér	nýjan	hugsunarhátt	þar	sem	tiltekin	gildi	og	
siðareglur	væru	undirstaðan,	með	skýr	framtíðarmarkmið	að	leiðarljósi.	

Þátttakendur	fengu	í	aðdraganda	samtalanna	sendar	fjölbreyttar	upplýsingar	um	
heimspekilega	ráðgjöf	og	dæmi	um	hagnýta	heimspeki	á	borð	við	dyggðasiðfræði	Juliu	
Annas.	Þess	utan	var	stuðst	við	margs	konar	lesefni	í	ráðgjöfinni	og	rætt	heimspekilega	
um	skilgreiningar	á	tilfinningum	og	aðstæðum,	oft	út	frá	kenningum	einstakra	
heimspekinga	um	siðfræði,	reiðina	eða	hamingjuna,	ásamt	leiðum	til	að	vinna	sig	út	úr	
þeim	og	aðferðum	við	að	setja	sér	markmið	til	lengri	tíma	og	breyta	hugsunarhætti	til	
að	auðvelda	leiðina	að	markinu.	

Einnig	var	því	velt	upp	hvort	heppilegast	væri	að	vinna	eftir	skýrt	afmarkaðri	
forskrift,	til	dæmis	á	borð	við	þá	sem	rökbundna	aðferðin	leggur	til,	en	niðurstaðan	var	
sú	að	það	væri	ekki	heppilegasta	uppleggið	í	tilrauninni.	Það	hentaði	frekar	að	styðjast	
við	þær	aðferðir	sem	þróaðar	hafa	verið	og	kynntar,	opnar	aðferðir	og	skipulagðari	og	
sjá	hvað	reyndist	best.	Látið	var	reyna	á	sitthvað	úr	þeim	aðferðum	og	kenningum	sem	
reyndar	hafa	verið	og	látið	ráðast	í	rannsókninni	hvernig	það	kæmi	út	í	samtölunum.		

Opin	aðferð	reyndist	vel,	en	hún	var	lögð	upp	án	þess	að	setja	samtalið	fyrirfram	í	
formúlu	rök-	eða	hugsanavillna	heldur	freista	þess	að	ná	að	opna	á	kjarna	málsins,	
ávinna	traust	gestsins	og	spinna	út	frá	því	samtal	sem	leiddi	til	þess	að	gesturinn	ræddi	
opið	og	nokkuð	hispurslaust	um	stöðuna	sem	hann	var	í,	líðan	sína	og	markmið.	Hins	
vegar	nýttust	oft	forskriftir	á	borð	við	rökbundnu	aðferðina	eða	þær	sem	Julia	Annas	
hefur	lagt	fram	og	raktar	hafa	verið	í	ritgerðinni.	
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8.1 Framvinda	heimspekilegrar	ráðgjafar	
Hver	framtíð	heimspekilegrar	ráðgjafar	verður	blasir	ekki	sjálfkrafa	við,	þó	margt	bendi	
til	þess	að	hún	geti	orðið	voldug	grein	sem	vísi	mörgum	veginn	til	betra	og	
hamingjuríkara	lífs.	Það	tekur	tíma	að	vinna	nýjum	greinum	á	borð	við	hana	fastan	sess	
og	því	er	fjarri	því	lokið	né	greinin	búin	að	festa	rækilega	rætur	enn.	Fjögurra	áratuga	
saga	hennar	er	hins	vegar	vísbending	um	að	ráðgjöf	á	heimspekilegum	forsendum	eigi	
sér	framtíð.	Vissulega	er	hæpið	að	komast	að	einni	niðurstöðu	um	aðferð,	lesefni	og	
annað	slíkt	því	þar	mega	þúsund	blómin	blómstra,	í	þeim	skilningi	að	fjölbreytt	flóra	
heimspekilegrar	ráðgjafar	sem	byggir	á	forsendum	heimspekihefðarinnar	getur	áunnið	
sér	sess	á	vettvangi	ráðgjafar	og	sjálfshjálpar.	

Eric	Hoffman	skrifar	afar	athyglisverða	grein	um	framtíðarmöguleika	ráðgjafarinnar	í	
tímarit	NAAPC	sem	hann	nefnir	The	Future	of	“Philosophical	Counseling”:	A	Modest	
Vision.49	Hoffman	hefur	góða	yfirsýn	á	stöðu	ráðgjafarinnar,	en	hann	bæði	kennir	
heimspeki	við	Saint	Joseph‘s	háskóla	og	var	framkvæmdastjóri	American	Philosophical	
Association	frá	1993-2000,	og	kallast	nálgun	hans	mjög	á	við	mína	skoðun.	Í	greininni	
leggur	Hoffman	fram	hófstillta	og	um	margt	raunhæfa	áætlun	eða	framtíðarsýn	fyrir	
heimspekilega	ráðgjöf,	byggða	á	farsælum	ferli	hans	sem	heimspekings	og	
heimspekilegs	ráðgjafa.	Hann	segir	greinina	þurfa	að	skýra	að	hvaða	marki	hún	tilheyri	
eða	deili	ramma	almennrar	ráðgjafar.	Hoffman	bætir	við	að	vel	megi	vera	að	
heimspekiráðgjafar	auðgi	aðrar	tegundir	ráðgjafar	meira	innan	frá	í	samstarfi	við	aðra	
ráðgjafa.	Undir	það	má	taka	heilshugar.	

Undir	þessi	sjónarmið	Hoffmans	má	vel	taka.	Það	er	líkast	til	óraunhæft	að	spá	því	
að	heimspekileg	ráðgjöf	verði	á	næstu	árum	mjög	útbreidd	tegund	ráðgjafar	þó	að	ég	
sé	sannfærður	um	að	hún	mun	halda	áfram	að	vaxa	og	ná	frekari	fótfestu.	Hinsvegar	tel	
ég	út	frá	eigin	reynslu	að	hagnýting	heimspekinnar	í	ráðgjöf	sé	ekki	síður	fólgin	í	því	að	
hafa	áhrif	á	og	auðga	innan	frá	ráðgjöf	sálfræðinga,	presta,	geðlækna	og	annarra	þeirra	
sem	fást	við	að	ráðleggja	fólki	um	hvernig	það	megi	bæta	líf	sitt.	Þar	geta	kenningar	
heimspekinnar	komið	að	miklum	notum	og	það	er	ekki	síður	keppikefli	okkar	sem	
viljum	stuðla	að	því	að	færa	heimspekina	til	fólksins	að	vinna	að	því	að	svo	megi	verða.	

Með	því	að	viðurkenna	sérfræðiþekkingu	og	reynslu	annarra	tegunda	ráðgjafar	megi	
auka	líkurnar	á	því	að	þær	greinar	viðurkenni	þau	gildi	sem	heimspekin	byggir	á	og	
hefur	fram	að	færa	sem	viðbót	við	þær	gerðir	ráðgjafar	sem	fyrir	þekkjast.	Fáist	fleiri	

																																																													

49	Hoffman,	The	Future	of	“Philosophical	Counseling”,	bls.	4.	
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bandamenn	sem	viðurkenna	að	heimspekin	hafi	margt	fram	að	færa	til	að	hjálpa	fólki	í	
daglega	lífinu	verði	það	mögulega	til	þess	að	fleiri	heimspekimenntaðir	einstaklingar	
skili	sér	í	þjálfun	og	nám	sem	ráðgjafar.	Þannig	efast	Hoffman	um	að	heimspekileg	
ráðgjöf	sem	sérstök	grein	eigi	eftir	að	ná	verulegri	útbreiðslu,	þannig	að	þúsundir	
ráðgjafa	um	víða	veröld	séu	með	mikinn	fjölda	fólks	í	ráðgjöf	líkt	og	raunin	er	með	
sálfræði	í	dag.	Heimspekileg	ráðgjöf	verði	varla,	að	hans	mati,	almennur	valkostur	við	
vinsælustu	og	útbreiddustu	form	ráðgjafar,	heldur	frekar	hluti	af	ráðgjöf	af	ýmsu	og	
ólíku	tagi.	

Rökin	fyrir	þessari	skoðun	sinni	byggir	hann	að	mestu	á	eigin	reynslu	sem	
þátttakandi	í	greininni	frá	því	að	hún	varð	til.	Hoffman	byrjaði	sinn	ráðgjafaferil	á	því	að	
skilgreina	sig	sem	heimspekilegan	ráðgjafa,	lesa	það	sem	hann	komst	yfir	um	greinina	
og	mæta	á	fundi	og	ráðstefnur	um	hana.	Hann	hefur	stundað	ráðgjöfina	árum	saman,	
aldrei	með	fleiri	en	þrjá	gesti	í	ráðgjöf	í	einu,	en	sumir	hafa	leitað	til	hans	mörgum	
sinnum	á	löngum	tíma	á	meðan	aðrir	hafa	komið	einu	sinni	eða	í	nokkur	skipti.	Á	þessu	
byggir	hann	hófstillan	spádóm	sinn	um	takmarkanir	og	möguleika	greinarinnar,	sem	má	
um	margt	taka	undir	en	um	leið	tel	ég	að	hún	eigi	góða	möguleika	á	að	vinna	sér	
sjálfstæðan	sess,	haldi	nógu	margir	áfram	að	sinna	henni	af	eljusemi	og	með	vandaðri	
vinnu.		

Hoffman	hefur	einnig	verið	viðriðinn	margs	konar	tilraunir	til	að	koma	heimspekinni	
út	úr	fílabeinsturni	háskólanna	og	til	fólksins,	til	dæmis	með	kennslu	sem	byggir	á	
gagnrýninni	hugsun	og	faglegri	siðfræði.	Reynsluna	af	því	sem	bæði	hefur	tekist	og	farið	
miður	á	því	sviði	telur	hann	ágætt	leiðarljós	um	möguleika	heimspekilegrar	ráðgjafar,	til	
viðbótar	við	þann	lærdóm	sem	hann	dregur	af	eigin	iðkun	á	greininni.	Allar	byggja	
þessar	tilraunir	á	því	að	sannfæra	þá	sem	ekki	hafa	sérstaka	heimspekimenntun	um	þá	
hugmynd	að	heimspekin	hafi	margt	fram	að	færa	sem	til	bóta	megi	verða	í	daglegu	lífi,	
eða	tilraun	til	að	bjóða	venjulegu	fólki	í	heimspekilega	vegferð.	

Fyrir	það	fyrsta	dregur	Hoffman	það	fram	að	ekki	hafi	með	skýrum	hætti	tekist	að	
skilgreina	muninn	á	heimspekilegri	ráðgjöf	annars	vegar	og	sálfræði/geðlækningum	
hins	vegar	með	því	að	sú	fyrrnefnda	sé	ekki	læknisfræðilegs	eðlis.50	Falski	botninn	í	
þeirri	skilgreiningu	sé	sá	að	geðlækningar	byggi	á	greiningu	og	meðferð	við	hvers	konar	
sjúkleika	á	meðan	heimspekilega	ráðgjöfin	fari	þá	leið	að	ræða	við	gestina	um	það	sem	
á	þeim	hvíli,	óhamingju	eða	vanlíðan,	tilgangsleysi	eða	tómleika,	og	finni	út	með	samtali	

																																																													
50	Hoffman,	The	Future	of	“Philosophical	Counseling”,	bls.	3.	
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leið	til	að	skýra	og	ræða	niðurstöðu	sem	megi	verða	til	þess	að	gesturinn	sjái	líf	sitt	í	
nýju	ljósi	og	öðlist	farsæld	og	lífsfyllingu.		

Ráðgjöfina	segir	hann	frekar	tiltekna	tegund	af	kennslu	heldur	en	læknisfræðilega	
meðferð.	J.	Michael	Russel	bendir	á	að	kennsla	geti	augljóslega	á	margan	hátt	haft	
læknandi	eða	meðferðarleg	áhrif	og	hvers	konar	meðferð	sé	yfirleitt	fræðandi	og	
upplýsandi	fyrir	þann	sem	hana	sækir.	Því	er	slíkur	greinarmunur	erfiður	og	í	raun	með	
öllu	óþarfur.	Hvort	sem	um	er	að	ræða	skapandi	tjáningu	og	gagnrýna	greiningu	á	
kringumstæðum	og	lífi	gestsins	eða	beina	meðferð	við	„sjúkleika“	af	einhverju	tagi	þá	
sé	kjarninn	sá	sami,	sem	og	grundvöllur	og	tilgangur	ráðgjafarinnar	-	samtalsmeðferð	
sem	hefur	þann	tilgang	að	greina	það	sem	kemur	í	veg	fyrir	að	gesturinn/sjúklingurinn	
lifi	lífi	sínu	til	fullnustu	eða	sér	og	öðrum	til	ánægju	og	hamingju51.		

Hoffman	telur	það	sjálfsagt	mál	að	gagnrýna	það	sem	kallað	er	„medical	model“	
fyrir	ofnotkun	á	hvers	konar	lyfjum	en	segir	að	heimspekileg	ráðgjöf	geti	náð	betri	
árangri	með	því	að	gera	það	innan	frá	sem	hluti	af	ráðgjöf	almennt	í	stað	þess	að	taka	
sér	eingöngu	stöðu	utan	við	hefðbundin	form	ráðgjafar	sem	kostur	sem	sé	ekki	
meðferðarlegs	eðlis	í	læknisfræðilegum	skilningi.	Russell	heldur	því	einnig	fram	að	
heimspekimeðferð	geti	þjálfað	fólk	og	sé	sem	slík	að	minnsta	kosti	jafn	góð	í	mörgum	
tilfellum	og	geðlækningar	eða	lyfjagjafir.	Það	er	kjarni	málsins	og	í	ljósi	eigin	reynslu	af	
heimspekilegri	ráðgjöf	tel	ég	hafið	yfir	vafa	að	meðferðarleg,	og	þar	með	
læknisfræðileg,	gagnsemi	hennar	er	ótvíræð	og	hún	standi	öðrum	tegundum	ráðgjafar	
síst	á	sporði.	

	

	 	

																																																													
51	Russel,	Philosophical	Counseling	is	not	a	distinct	field,	bls.	3.	
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9 Lokaorð:	Skjól	heimspekinnar	

Í	fyrri	hluta	ritgerðarinnar	var	leitast	við	að	gefa	heildstæða	mynd	af	heimspekilegri	
ráðgjöf,	markmiðum	greinarinnar	og	helstu	kenningum	sem	standa	á	bak	við	hana,	auk	
þess	að	nefna	til	sögunnar	nokkur	dæmi	um	heimspeki	sem	talar	inn	í	slíka	ráðgjöf	og	
getur	að	mínu	mati	komið	að	miklu	gagni	við	hana.	Farið	var	yfir	kenningar	um	gott	líf	
og	leiðina	að	því	sem	dýpka	heimspekilega	og	gagnrýna	rökræðu	gests	og	ráðgafa.	Þá	
hef	ég	rakið	ólíkar	nálganir	helstu	hugmyndafræðinga	og	ráðgjafa	innan	greinarinnar	og	
hver	þeirra	sjónarmið	eru.	

Í	síðari	hlutanum	er	rakin	tilraun	sem	var	framkvæmd	með	föngum	á	Sogni	þar	sem	
leitast	var	við	að	svara	rannsóknarspurningunni;	gerir	heimspekileg	ráðgjöf	gagn,	hver	
er	sérstaða	hennar	borið	saman	við	aðrar	tegundir	ráðgjafar	og	hvernig	reynist	hún	í	
framkvæmd?	Niðurstöðurnar	eru	þær	að	heimspekileg	ráðgjöf	hafi	ríka	sérstöðu	og	
mikið	notagildi	og	eigi	framtíð	fyrir	sér	sem	útbreidd	og	vinsæl	tegund	ráðgjafar,	þar	
sem	fólk	leitar	svara	við	áleitnum	spurningum	og	álitaefnum	sem	það	stendur	frammi	
fyrir	í	lífi	sínu.	

Páll	Skúlason,	heimspekingur	og	fyrrverandi	rektor	Háskóla	Íslands,	skrifar	í	forspjalli	
að	bók	sinni	Í	skjóli	heimspekinnar:	„Í	þessum	heimi	er	hvergi	að	finna	fullkomið	skjól	
fyrir	þeim	mörgu	og	misjöfnu	vindum	sem	um	veröldina	leika.	Skjól	heimspekinnar	er	
hér	engin	undantekning.	Þangað	er	samt	gott	að	leita	stund	og	stund	því	þar	gefst	
ráðrúm	til	að	velta	vöngum	yfir	eigin	hugsunum	og	annarra,	hugleiða	tilgang	og	
merkingu	hluta,	tákna	og	hugmynda	og	leita	leiða	til	að	lifa	betur	sem	hugsandi	vera.	
Heimspeki	er	glíma	mannlegrar	hugsunar	við	gátur	veruleikans...Til	að	lifa	og	njóta	
lífsins	þurfum	við	sífellt	að	ráða	í	þessa	margbrotnu	reynslu	og	raða	brotum	hennar	
saman.“52	

Þessi	kjarnyrta	og	snjalla	lýsing	Páls	á	nytsemi	heimspekinnar	rammar	að	mínu	mati	
vel	inn	hvað	heimspekileg	ráðgjöf	getur	orðið	til	mikils	gagns	og	hvaða	erindi	hún	á	inn	
á	svið	ráðgjafar.	Skjól	heimspekinnar	getur	orðið	mörgum	athvarf	til	að	ræða	og	hugsa	
sig	í	gegnum	hlutina	og	raða	þáttum	lífs	síns	saman	upp	á	nýtt	ef	þurfa	þykir,	farvegur	
að	viskubrunnum	heimspekinnar	í	gegnum	samtal	og	leiðsögn	menntaðs	heimspekings	
á	grunni	jafnræðis	en	ekki	í	samskiptum	sjúklings	og	læknis.	

Miklu	skiptir	fyrir	framtíð	ráðgjafarinnar	að	hægt	sé	að	sýna	fram	á	góðan	árangur	af	
henni,	að	hún	skipti	máli,	nái	til	fólks	og	geri	gagn.	Ég	tel	að	heimspekileg	ráðgjöf	eigi	

																																																													
52	Páll	Skúlason,	Í	skjóli	heimspekinnar,	1995,	bls.	7	
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ríkt	erindi	til	almennings	í	nútímanum	og	sé	næsta	einstök	leið	til	að	veita	aðgang	að	
þeim	fjölda	kenninga	sem	geta	hjálpað	fólki	og	leiðbeint	því	til	betra	og	ánægjulegra	
lífs.	Heimspekileg	ráðgjöf	hefur	skýra	sérstöðu	og	önnur	markmið	en	sálfræði,	
trúarbrögð	eða	geðlækningar.	Útgangspunkturinn	er	að	vera	valkostur	fyrir	venjulegt	
fólk	sem	þjáist	ekki	endilega	af	andlegum	veikindum	sem	slíkum,	þó	slíkir	gestir	eigi	
einnig	í	mörgum	tilfellum	vel	heima	í	ráðgjöfinni,	heldur	glímir	við	allar	þær	
hversdagslegu	þrautir	og	hindranir	sem	verða	á	vegi	fólks	í	lífinu.	Þannig	getur	
heimspekin	orðið	mörgum	skjól	og	bjargræði	til	betra	lífs	fyrir	tilstilli	heimspekilegrar	
ráðgjafar.	

Saga	heimspekinnar	og	leit	hennar	að	sannleikanum	er	stórbrotin.	Upphaf	allra	
fræðigreina	fótar	sig	nú	í	nýjum	heimi	tækni	og	vísinda,	þar	sem	flest	fyrri	svið	
heimspekinnar	hafa	tekið	sér	stöðu	sjálfstæðra	fræðigreina.	Eftir	standa	mikilsverð	
umfjöllunarefni	á	borð	við	siðfræði,	stjórnspeki,	þekkingarfræði	og	frumspeki.	Um	leið	
freistar	hópur	heimspekinga	þess	að	finna	grein	sinni	tilgang	og	rúm	í	daglegu	lífi	
venjulegs	fólks;	losa	um	festar	fræðasamfélagsins	og	koma	heimspekihefðinni	út	til	
fólksins	þar	sem	hún	megi	verða	að	gagni.	

Heimspekileg	ráðgjöf	er	hluti	af	slíkri	hversdagsheimspeki.	Grein	sem	nú	reynir	fyrir	
sér	á	vettvangi	ráðgjafar	almennt	og	innan	heimspekinnar	sem	slíkrar.	Ég	er	sannfærður	
um	að	hversdagsheimspekin	muni	dafna	vel	og	heimspekileg	ráðgjöf	vaxa	og	þróast	svo	
hún	megi	koma	mörgum	að	notum.	Ekki	endilega	eða	sjálfkrafa	sem	útbreidd	og	
almenn	ráðgjöf	en	án	efa	sem	þáttur	í	og	partur	af	margs	konar	hversdagslífs-ráðgjöf	til	
almennings	og	innan	ákveðinna	tegunda	sjálfshjálparfræða	sem	bæta	líf	fjölda	fólks,	allt	
frá	AA-samtökum	alkóhólista	í	bata	til	breiðrar	flóru	annarra	tólf	spora	kerfa	og	
sjálfshjálpar	og	sálfræði	af	ýmsu	tagi.		

Til	að	sá	spádómur	gangi	eftir	þurfa	ráðgjafar	og	frumkvöðlar	heimspekilegrar	
ráðgjafar	að	skila	keflinu	áfram	og	halda	eldmóðinum	lifandi.	Greinin	mun	bæði	dala	og	
rísa	áður	en	hún	finnur	sér	fastan	og	stöðugan	farveg	til	framtíðar.	Mín	kynni	af	henni	
síðastliðin	tvö	ár	færa	mér	heim	sanninn	um	að	heimspekileg	ráðgjöf	eigi	brýnt	erindi	
og	hafi	ríkan	tilgang.	Til	að	hún	taki	endanlega	flugið	og	nái	tilgangi	sínum	þarf	hins	
vegar	að	halda	vel	á	málum	og	halda	áfram	að	byggja	undir	hana	og	kynna,	bæði	á	
meðal	almennings	og	fræðimanna.	
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Fylgiskjal 1. 

 
Tölvupóstur til fangelsismálayfirvalda vegna tilraunar með heimspekilega ráðgjöf 

á Sogni. 
 

17. janúar, 2017. Tölvupóstur til fangelsismálstjóra og forstöðumanns fanglelsanna á 
Litla-Hrauni og Sogni. 

 
Sælir Páll og Halldór Valur, 

 
á við ykkur sérstakt erindi. Þannig er að ég er að ljúka meistaranámi við HÍ í heimspeki, 
og er að vinna lokaritgerð, sem fjallar um liðlega 30 ára grein innan heimspekinnar og 
heitir heimspekileg ráðgjöf. 

Hún er á sumpart hliðstæð sálfræði nema stuðst er við heimspekikenningar í ráðgjöfinni, 
og er ekki ætluð fólki sem á beinlínis eða endilega við andlega vanheilsu að stríða, 
heldur er að leita að tilgangi lífsins, rétta farveginum fyrir líf sitt, og/eða er að glíma við 
eitt og annað sem lífið leggur á veginn, framtíðar starfi, eða hverju öðru slíku. 

Kjarnanum  í ritgerðinni er ætlað að vera tilraun með slíka ráðgjöf, sem gefur mynd af 
því hvort og hvaða gagn hún geri. Því fékk ég þá hugmynd að það væri sérlega 
áhugavert að bjóða þeim sem afplána refsidóm en eru á réttri leið, þ.e í opnu úrræði sbr. 
Sogni, upp á slíka ráðgjöf. Fá að koma á staðinn og kynna ráðgjöfina fyrir þeim, og hitta 
þá sem til þess fengjust í 1,2 eða 3 skipti, og að því loknu fá þá til að meta gagnsemina 
af ráðgjöfinni. 

Þetta væri mjög spennandi verkefni og ómetanlegt fyrir mig að fá tækifæri til þess að 
vinna það í lokaverkefni mínu, og fellur að áhuga mínum á betrun og fangelsismálum. 

Kæmi til greina að ég fengi að koma á Sogn, kynna verkefnið og óska eftir gestum úr 
hópi fanganna til ráðgjafar, sem myndi svo auðvitað fara fram á Sogni ef ég fengi 
herbergi undir það í þessi skipti?  
Það myndi falla vel að framvindunni að gera þetta í mars. Ef það myndi auðvelda 
framkvæmdina mætti líka hugsa sér að hitta þá í eitt skipti á staðnum og kannski í annað 
í gegnum Skype ef það væri í boði. 

Með kærri kveðju, 
Björgvin G. Sigurðsson, s 8635518. 
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Fylgiskjal 2. 

 

Samskipti við Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands vegna tilraunar með 
heimspekilega ráðgjöf á Sogni. 

 
 

Blessaður og sæll, 
 

ég er að vinna að lokaverkefni í meistaranámi í heimspeki, leiðbeinandi er Róbert Jack. 
Verkefnið fjallar um heimspekilega ráðgjöf og í síðari hluta hennar er áætlunin að gera 
tilraun með hana, og fá að tímum loknum gestina til að meta nytsemi ráðgjafarinnar.  
Heimspekileg ráðgjöf er ekki læknismeðferð í neinum skilningi, heldur fyrst og fremst 
samtal þar sem gestur og ráðgjafi ræða saman um það sem er á huga gestsins, og honum 
ráðlagt út frá kenningum heimspekinnar um lesefni og slíkt. 

Róbert gerði slíka tilraun með nemendum HÍ fyrir 12 árum síðan. 
Plan mitt er að gera slíka tilraun með föngum á Sogni, opna fangelsinu. Ég hef haft 
samband við fangelsismálastjóra sem sér því ekkert til fyrirstöðu og hefur fengið álit 
sinna lögmanna, og ekki þarf leyfi Persónuverndar til. 

Því vildi ég óska eftir áliti og leiðbeiningum frá Vísindasiðanefnd áður en ég byrja á 
ráðgjöfinni, sem ég þarf að byrja fljótlega á, eigi ég að ná að ljúka ritgerðinni fyrir vorið. 

kkv 
Björgvin G. Sigurðsson, kt 3010704629. S 8635518. 

 
 
 

 

Sæll Björgvin, 
 
Vísindasiðanefnd Hí gefur út umsagnir um verkefni sé þess óskað og verður þá 
leiðbeinandi þinn (ábyrgðarmaður ) að sækja um.  
Þér ber ekki skylda að fá slíkt mat ef þú búin að fá öll leyfi.  
Þannig að þetta er í þínum höndum hvað þú villt gera.  
kveðja; Reynir  
 
______________________________ 
Reynir Örn Jóhannsson 
Verkefnisstjóri / Project manager 
Vísinda- og nýsköpunarsvið / Division of Science and Innovation 
Háskóli Íslands  / University of Iceland 
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Fylgiskjal 3. 

 

Björgvin Guðni Sigurðsson Dagss. 06.04.2017 

Sigtúni 34 
 

Hér með hefur Persónuvernd móttekið tilkynningu yðar.  
Tilkynningin er nr.  S8239/2017   

  

  

  

  

  

  

	


