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Inngangur 

 

Eftir að ég missti föður minn, er ég var 14 ára, vöknuðu 

með mér miklar vangaveltur um tilgang og eðli lífsins. 

Ég var mjög þunglynd í u.þ.b tvö ár og á þeim tíma var 

ekki verið að huga að áfallahjálp. Eftir að ég lenti 

í þessu áfalli varð afleiðing þess  lágt sjálfsmat og  

röð atburða sem voru ekki heillavænlegir. 

Seinna lærði ég að friðhelgi mín hefði verið 

rofin og til þess að verða heil varð ég að læra 

að hlusta á eigin tilfinningar og greina þær, trúa á 

eigin sannfæringu og æfa sjálfstraustið. En í millitíðinni gekk 

ég í gegn um mikla lífsreynslu og kynntist öðrum sem einnig gerðu það. 

Þessi bók er afrakstur ýmissa pælinga um lífið 

og tilveruna og jafnframt er ég að draga 

upp sannsögulegar myndir úr tilverunni þar 

sem í sumum tilvikum er búið að breyta nöfnum og 

eins gaf ég mér eitthvert skáldaleyfi líka. 

Bókin skiptist í fjóra kafla. Fyrst er fjallað um fæðinguna og 

sjálfsmyndina. Annar kali er um greind og tilfinningar, sá þriðji 

um lífsýn og tilgang og sá fjórði fjallar um erfiðleika, áföll og dauða. 

Ég vona að þið, lesendur góðir, getið notað hana til að velta fyrir ykkur 

áfangastöðum á lífsgöngu ykkar: Hvar þið standið, hvert þið stefnið. 
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Til hamingu! Þú fæddist og átt líf 

 

Við tökum oft lífinu sem sjálfgefnu. En lífið er gjöf, undur og  

jafnvel kraftaverk. Hefur þú aldrei einhvern tíma í lífinu horft á  

hönd eða fótlegg á þér eða í spegilinn og undrast að þú sért í raun til  

og að þú getir framkvæmt það sem þú getur, talað, kallað ,hlaupið 

o.s. frv.  (Kannski hefur þú ekki upplifað það en áreiðanlega hefur þú  

upplifað þig veikan einhvern tíma eða misvel fyrirkallaðan þannig 

að þá líður þér betur þegar það hefur gengið yfir). 

  Það er yfirleitt mikil gleði þegar við fæðumst. Þetta er eins og að 

við séum allt í einu komin í ferðalag til Móður jarðar og við vitum ekki 

hversu lengi það stendur. Enginn veit brottfarardaginn en það er líka 

bara ágætt. Við getum haft heilmikil áhrif á líf okkar ef við 

kjósum að ráða ferðinni og það er æskilegt að við gerum það því 

annars er hætta á því að við náum ekki að framkvæma það sem  

okkur langar að gera. Stundum getur tekið langan tíma að átta 

sig á að við ráðum mörgu í okkar lífi. Stundum gerast líka hlutir sem  

við ráðum ekki við, t.d. veikindi, slys, dauðsföll. Það er í raun undarlegt 

að við fæðumst á þessa jörð og það eina sem við getum vitað fyrir víst 

er að við komum til með að eldast, þroskast og deyja. Jú og skila 

skattskýrlsum á hverju ári þegar við erum orðin fjárráða. Bara það að 

sætta sig við þessa staðreynd er töluvert verkefni. Þegar við erum ung 

höfum við kannski ekki mikinn áhuga á að pæla í þessum hlutum en þó 

held ég að flestir unglingar leiði hugann að þessu. Einhvern tíma á 
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lífsleiðinni verður hver manneskja að búa sér til lífstilgang, stundum er 

hann ómeðvitaður og stundum meðvitaður. Flestum finnst heimili sitt, 

fjölskylda, vinir, áhugamál og það að vera viðurkenndur skipta sig miklu 

máli. Sumum finnst nauðsynlegt að skara fram úr aðrir vilja vera í 

rólegheitum en eitt er mjög athyglisvert, engin tvö okkar eru eins. 

Jafnvel eineggja tvíburar, sem eru líkir í útliti, eru langt frá því að vera 

eins. Þetta er staðreynd sem við vitum öll en gleymum oft. Við berum 

okkur saman við hina.  

 

Það eru margir leyndardómar í lífinu. Enginn veit hvar alheimurinn endar 

og hvort hann endar. En áskorun okkar í lífinu er að kynnast okkur 

sjálfum. Hvaða eiginleika hef ég sem manneskja? Hverjir eru kostir 

mínir og hverjir eru gallarnir? Hvernig get ég gert það sem mig langar 

til og ég vil ásamt því að koma til móts  við þá ábyrgð sem ég hef sem 

manneskja gagnvart öðrum manneskjum og umhverfinu? Við erum einnig 

mestu óvinir okkar sjálfra stundum. Þá erum við í því að brjóta okkur 

niður, gagnrýna og segja að við séum ekki nógu góð. En eitt er víst að: 

Við þurfum að læra að lifa með okkur sjálfum og einnig að takast á við 

margvísleg verkefni lífsins sem eru bæði mjög ánægjuleg, krefjandi og 

erfið oft á tíðum.  Um leið og við tökumst á við lífið þá sköpum við okkur 

sjálf sem manneskjur í leiðinni. Enginn getur ákveðið hvernig þú átt að 

verða, bregðast við eða gera nema þú sjálf(ur). Þetta er gjöf lífsins en 

henni fylgir líka vandi sem einungis þú getur ráðið sjálf(ur) fram úr og 

stundum þurfum við að leita okkur leiðsagnar. En lokavalið er okkar 

sjálfra. 
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Fæðingardeildin 

 

Lísa vaknaði þreytt og þyrst, jafnframt fannst henni hún vera dofin. 

Allt var hvítt umhverfis hana, sængurver, veggir og loft. Fyrsta 

tilfinningin var þó sigur og ánægja eins og hún væri búin að vinna  

maraþonhlaup. Þetta var loksins búið en þó byrjun á nýju lífi. Hún hafði 

verið nokkra sólarhringa inni á fæðingardeild, vatnið hafði farið um 

miðja nótt og þá hafði Palli hringt á sjúkrabíl. Þetta var í fyrsta skiptið 

sem hún hafði verið sett á börur og ekið inn í sjúkrabíl. Henni hafði 

fundist það vera skrýtin tilfinning að hugsa til alls fólksins sem að hafði 

slasast, var að berjast fyrir lífi sínu eða með hjartaáfall og kannski það 

síðasta sem það sá í sínu lífi er loftið á sjúkrabílnum. Síðan höfðu liðið 

þrír sólarhringar. Þegar fæðingahríðir hófust ekki af sjálfu sér fóru 

ljósmæðurnar að troða stílum uppí leggöngin til að koma fæðingu af 

stað. Þetta var gert með nokkurra klukkustunda millibili og leghálsinn 

orðinn svo þurr að Lísu fannst þetta orðið svo niðurlægjandi, sárt, aumt 

og pirrandi að Lísu hafði mest langað að öskra á þær: “Komið ykkur í 

burt frá klofinu á mér.” Að sjálfsögðu vissi hún að ef hún væri í  

frumstæðu þjóðfélagi væri hún kannski ein í náttmyrkrinu að fæða sitt 

barn þannig að auðvitað mátti þakka fyrir lækna og ljósmóðurhjálp 

í nútímaþjóðfélagi. Hins vegar kvaldist Lísa í hvert skipti sem verið var 

að koma með hanskaklædda hönd lengst inn í hana þar sem voru hennar 

viðkvæmustu og aumustu blettir. Loks þegar fæðingin hafði hafist og 

hún þurfti að hafa krafta til að rembast þá hafði hún upplifað það sem 
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martröð. Hún hefði helst viljað sparka í ljósmóðurina og reyndi jafnvel  

stundum að færa hendurnar niður til að stoppa ljósmóðurina því hún  

upplifði í martröðinni eins og hún væri ofsótt af höndum. Höndum sem  

voru að stinga í sár, sjálfan fæðingarveginn. Að lokum hafði hún sleppt 

sér alveg og öskrað og æpt eins og hún væri í öskurtherapíu hjá 

einhverjum sálfræðingi og ætti að öskra til að losa líf sitt. Á meðan á 

þessu stóð var eins og hún væri stödd í annarri vídd. Ljósmóðurinni 

ofbauð og hafði höstuglega skipað henni: “Lísa komdu til baka. Þú verður 

að hjálpa okkur.” Þá hafði Lísa eins og snögglega komist til meðvitundar 

og skammast sín svolítið og ekki skilið hvað hafði gengið að henni. En 

vissi vel að þreyta síðustu sólarhringa sögðu til sín. En að eignast barn 

er þó meira en að drekka nokkra lítra af vatni. Það er sársauki, erfiði, 

vinna og í raun próf í því hvort maður þoli hið óþolanlega. Loks hafði 

undrið komið, pínulítill ljósrauðbleikur líkami með heilmikið hár á höfði 

svo fullkomlega velskapaður og hávært öskur fylgdi með. Og þetta var 

yndisleg lítil stúlka. Stúlka sem var sett beint á brjóstið en Lísa var svo 

þreytt að hún hafði rétt rænu á að horfa á barnið. 

 

Lísa leit í kringum sig. Þær voru fjórar á stofunni með henni. Hún var  

beint á móti dyrunum, við hlið hennar á hægri hönd við gluggann var ung  

kona ekki svo mjög andlitsfríð en með sviphreint yfirbragð. Hún var með  

litla veru á brjóstinu að drekka með taktföstu, róandi hljóði. Unga konan  

var fullkomlega inni í hinu nýskapaða móðurhlutverki sínu og tók ekki 

eftir neinu öðru í kringum sig. Beint á móti ungu konunni á ská frá Lísu, 

var kraftmikil og svarthærð kona með leiftrandi augu og ákveðin. 
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Hún fletti tímaritum af óþolinmæði og greinilegt var að hún var 

eirðarlaus. Við hlið þessarar konu beint á móti Lísu var rúm þar sem 

tjöld voru að mestu fyrir en inni á milli tjaldanna grillti í sofandi unga 

stúlku. Frammi heyrðist skvaldur og tiffl á töfflum. Dyrnar voru 

opnaðar og inn kom hvatleg hjúkrunarkona. “Góðan daginn! og til 

hamingju með litlu prinsessuna. Þú ert þá loksins vöknuð. Má ekki færa 

þér eitthvað að borða, Lísa?”  “Jú ,takk, ég er svo óskaplega svöng,” 

heyrði Lísa sjálfa sig segja. Hjúkrunarkonan gekk því næst til ungu 

konunnar með drenginn og tók við honum því hann var sofandi og  kom 

honum þægilega fyrir í ferköntuðu og gegnsæju sjúkrahúsvöggunni og 

rúllaði honum í burtu. Von bráðar kom hún með matarbakka. Hún sagði 

Lísu að litla stúlkan hennar væri núna í súrefniskassa og þyrfti að vera 

einangruð í sólarhring vegna sýkingarhættu, allt væri í lagi og Lísa fengi 

að sjá hana fljótlega. Lísa tók fagnandi við matnum og naut hvers 

einasta munnbita og fannst hún innilega verðskulda góðan morgunmat. 

Hún hugsaði samt um litlu stúlkuna sína og fannst heldur kalt að hugsa 

til hennar einnar í súrefniskassa. Hún vildi sjá hana sem fyrst. Sú 

dökkhærða rauf allt í einu þögnina. “Hvað heitið þið, stelpur?” 

Samstundis breyttist andrúmsloftið í herberginu. Konurnar höfðu allar 

verið í sínum hugarheimi en nú blönduðust þessir hugarheimar. Það kom í 

ljós að sú kraftmikla, dökkhærða hét Klara. Lísa kynnti  sig og sú við 

gluggann hét Beta. Sú fjórða var sofandi. Lísa komst fljótlega að því að 

Klara átti tvö stálpuð börn en hafði verið sagt af læknum í  mörg ár að 

hún gæti ekki átt fleiri börn og því óþarfi fyrir hana að nota 

getnaðarvarnir. 
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„Það skrýtna er,” sagði Klara að kærastinn eða maðurinn, sem ég er  

búin að vera að hitta í tvö ár, honum var sagt af læknum að hann væri 

ófrjór. Svo hættum við saman rétt fyrir jól og stuttu seinna komst ég 

að því að ég var komin tvo mánuði á leið. Svo veit ég ekkert hvort hann 

vill með mig eða krakkann hafa. Svo hringdi hann í mig í gær og vill koma 

í heimsókn á morgun. Ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að vera eða hvað 

ég eigi að gera.”  Þetta fannst Lísu og Betu stórmerkilegt. Einsdæmi að 

heyra um mann og konu sem ekki áttu að geta eignast barn og svo bara 

„búmm“. Náttúran lætur ekki að sé hæða. Ef að barn á að koma í 

heiminn til tiltekinna foreldra þá gerist það. Lísa var hálffeimin við að 

segja frá sjálfri sér. Klara var svo ákveðin og greinilega skapmikil en 

Lísa gerði yfirleitt  eiginlega allt til að halda friðinn. Lísa var rauðhærð 

og bláeygð og um þrítugt. Hún átti hálfstálpaðan dreng og í mörg ár 

hafði hún ekki vitað hvort hún fengi stúlkuna. Hún hafði líka upplifað 

fyrstu fæðinguna sem erfiða. Þá hafði hún rifnað að endaþarmi í 

fæðingunni og upplifað þjáningarfullar klósettferðir í kjölfarið. 

Hjónabandið hennar hafði verið sundur og saman. Palli hafði stuttu eftir 

að þau fóru að búa saman dottið í að fara að róta fyrir hljómsveitir og 

keyra fyrir þær. Síðasta sumar hafði hann verið tvo til þrjá mánuði í 

burtu en ekki haft neitt upp úr krafsinu. Í raun vissi hún ekki hvernig 

lífið yrði hjá þeim. Það eina, sem nú skipti máli, voru drengurinn hennar  

og stúlkan. Beta við gluggann virtist í allt öðrum heimi. Hún var róleg, 

örugg, og ánægð. Hún sagðist vera í traustu hjónabandi og hamingjusöm. 
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Þennan dag var Lísu ekið í hjólastól upp á vökudeild að skoða litla krílið 

í gegnum gler. Palli og Guðjón, sonur hennar, voru með. Þau störðu öll 

sem dáleidd á þessa litlu sofandi mannveru. Þeim fannst skrýtið að geta  

ekki tekið hana í fangið. Hún virtist fullkomlega róleg og friðsæl. 

Hún var sjálfsagt líka að jafna sig eftir þennan þrönga veg út í heiminn. 

Daginn eftir fékk Lísa stúlkuna til sín og hún var sett beint á brjóstið. 

Þá upplifði Lísa loks þá undrunar og þakklætisbylgju sem fylgir  

yfirleitt fæðingu og gerir það að verkum að öll meðgangan og lokaerfiðið 

þurrkast út í einni svipan fyrir þessu stórkostlega kraftaverki, nýju lífi í 

mannsmynd. Stúlkan hafði leitað eftir geirvörtunni með miklum 

sogkrafti, greinilega lítil vera sem hafði sterka lífslöngun og 

sjálfsbjargarviðleitni. 

 

Næstu tvo daga var annríkt hjá nýju mömmunum. Þær voru allar að  

kynnast þessum litlu krílum sem þær áttu að annast og ábyrgjast næstu  

16-20 árin og jafnvel lengur. Nóg var að gera við að gefa þeim brjóst,  

venjast því að skipta um bleyju, klappa, kjassa, skoða, reyna að láta þau 

ropa og hugga þau. Svo streymdu auðvitað gestir í heimsókn með blóm 

og barnaföt. Palli hafði komið á þönum inn í svörtum leðurjakka merktan  

hljómsveitinni sem hann var núna að vinna fyrir. Hann var með eitt 

stykki blómvönd og lítið kort sem á stóð „takk“ en Lísa vissi að hann 

meinti það. Palli var óskipulagður, skapandi og ekki alltaf  

áreiðanlegur en hann hafði tilfinningaríkt og stórt hjarta. Það var það 

sem Lísu þótti vænst um. Lísa sá að annan daginn var Klara mjög  

óróleg að mála sig og snurfusa fyrir framan spegilinn. Og stuttu seinna 
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kom inn langur, síðhærður og ljóshærður sláni með blá augu. Þau voru  

svolítið vandræðaleg og ekki alveg viss hvernig þau áttu að vera. 

Lísa heyrði þó Klöru segja að það minnsta, sem hann gæti nú gert, 

væri að útvega henni barnavagn. Á þriðja degi var afmælið hans 

Guðjóns. Hann var nú orðinn 12 ára. Lísu fannst nú einkennilegt að geta 

ekki haldið sjálf upp á afmælið hans Guðjóns en lofaði sjálfri sér að 

gera það eftir að hún kæmi heim af spítalanum. Guðjón var nú búinn að 

vera einkabarn svo lengi að það yrðu viðbrigði fyrir hann að fá ekki alla 

athyglina. En hann var nú líka orðinn svo stór. Þetta varð þó til þess að 

um kaffileytið kom heil hersing í heimsókn til hennar. Guðjón ásamt 

foreldrum Lísu, systkinum og Palla. Þau höfðu öll skroppið í Hveragerði í 

tilefni dagsins og fengið sér kaffi og kökur. Lísa fann inni í sér að hún 

var mjög viðkvæm þennan dag. Hún vissi sem var að þetta var mjög 

krítískur dagur eftir fæðingu, mikið andlegt og líkamlegt álag hafði átt 

sér stað við barnsfæðinguna og því konur oft sérstaklega sárar og 

aumar á þriðja til fjórða degi. Lísu fannst líka asnalegt að vera ekki með 

á afmæli sonar síns og hún kunni ekki við það. Henni fannst hún 

utanveltu, næstum eins og ókunnug í nýju hlutverki. Hún reyndi bara að 

hafa heimsóknina af, reyndi að halda andlitinu og vera eðlileg. Hún þráði 

í raun og veru bara að vera ein og hvíla sig. Fjölskyldan var að gantast og 

tala um daginn og veginn. Þá var Lísu tilkynnt að einhver óskaði eftir 

henni í símann. Það reyndist þá vera Grímur, föðurbróðir Palla. Hann 

óskaði henni ekki til hamingu með barnið heldur spurði hana hranalega 

hvar rassgatið hann Páll Haraldsson væri og sagði henni að 2 víxlar sem  

Palli hefði beðið hann að skrifa upp á fyrir sig væru nú fallnir. Grímur 
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var yfirleitt léttur og notalegur en nú var hann alveg ær og skipti engu 

þó að hann væri að tala við viðkvæma og nýbakaða móður sem var rétt að 

jafna sig eftir barnsburð. Þú skalt segja honum að hafa samband við mig 

eins og skot. Lísa fann hvernig hnén á henni skulfu og var fegin þegar 

hún gat lagt símann á. Þetta var meira en hún þoldi. Hún hafði ekki verið 

sterk fyrir en nú fann hún hvernig tárin vildu þrengja sér út um 

augnkrókana. Hún vissi að hún yrði að fara eitthvað ein og gráta en hin 

biðu frammi og hún yrði að harka af sér og kveðja þau. Þegar hún kom 

fram var Palli farinn, hann hafði orðið að þjóta eitthvað. Hún kyssti 

fólkið sitt hálffrosin á svip og sagðist vera þreytt. Síðan flýtti hún sér 

inn á salerni og þar sprakk hún og grét og grét. Henni fannst hún vera að 

gráta út af fjárhagsvandræðum, fæðingunni, ónærgætni Gríms, út af 

litlu stúlkunni sinni sem átti svona óábyrgan föður og svona mömmu sem 

var svona kraftlítil og ráðvillt og grátandi og Klöru sem vissi heldur ekki 

sitt hlutskipti með litla drenginn sinn, og út af því hvað allt var 

óraunverulegt. Hún einhvers staðar grátandi inná klósetti, Palli einhvers 

staðar, Grímur sótbölvandi, afmælisbarnið í faðmi fjölskyldunnar án 

hennar. Fjölskyldan sem ekkert vissi og mátti heldur ekki vita, af því að 

hún var orðin hundleið á fjárhagsvandræðum hennar og Palla. Hún 

grét svo líka yfir öllum mömmum í heiminum sem þurfa að þjást til 

að eignast börnin og þegar upp er staðið bera þær alla ábyrgðina. Grét 

yfir óréttlæti heimsins, hungri, styrjöldum, mannvonsku og því hversu 

 erfitt það er að vera manneskja og svo ber maður ábyrgð á því að koma 

litlu barni í heiminn sem kannski á eftir að kveljast óskaplega. Til hvers 

að vera að koma með blóm og tala um litlar prinsessur og prinsa, 
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árnaðaróskir, sæt barnaföt og vera með bleik og blá teppi. Þvílíkur 

skrípaleikur að búa til svona ofurímynd að allt eigi að vera svo  

“perfekt,” flott og fullkomið varðandi barnsfæðingar. Konan á að vera 

áhyggjulaus og örugg. Pabbinn á að vera hinn fullkomni pabbi að snúast í 

kringum mömmuna og barnið og dekra við þau. En svo vitum við ekkert. 

Með barninu fæ ég enga pappíra um að það sé öruggt fyrir sjúkdómum, 

slysum, áföllum, jarðskjálftum, styrjöldum né neinu öðru. Svo fór ekkinn 

að réna og Lísa vissi að ekkert var annað að gera en að taka einn dag í 

einu, vera  í núinu og halda áfram. Ég get að minnsta kosti verið ánægð 

og þakklát fyrir að hafa fengið svona heilbrigt og fallegt barn. Ég hef 

eitthvað yndislegt til að snúa að. Eftir að Lísa kom aftur hálf- 

rauðeygð inn í herbergið sitt sá hún að málningin á Klöru var öll eitthvað 

skoluð til og þessi röggsama kona virtist velja að vera ein með sjálfri 

sér. Ég er ekki sú eina hugsaði Lísa. Svona er lífið. Það eru góðar stundir 

og slæmar stundir. 

 

Stuttu seinna voru þessar konur að pakka niður. Þessi sofandi, sem Lísa 

hafði eiginlega aldrei kynnst, var farin og önnur hafði komið sem ekki  

hafði í raun tengst þeim heldur. Beta hafði fyrst farið heim. Maður 

hennar hafði komið, umhyggjusamur með allar græjur með sér og 

hjálpað henni að klæða barnið og taka sig til. Lísu fannst standa utan á 

þeim 100% trygglyndi og ást. Líklega yrði þetta barn mikillar gæfu 

aðnjótandi, allt virtist svo fullkomið og fallegt hjá þeim sem Lísa vissi að 

hún var sérstaklega að taka eftir vegna hennar eigin óöryggis. Klara og 
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hún voru að taka sig til á svipuðum tíma. Palli var í burtu svo Lísa hafði 

beðið pabba sinn að sækja sig og stúlkuna. Langi sláninn sótti Klöru og  

drenginn. Klara hafði sagt Lísu að hún vissi ekki hvernig samband þeirra  

yrði, það væri mjög óljóst en hins vegar hafði hún þó pressað hann til að 

kaupa barnavagninn. Lísa vissi heldur ekki hvernig þetta yrði  

hjá sér. Hún vissi bara að þau voru í miklum fjárhagskröggum og þau 

yrðu að redda sér nýju leiguhúsnæði því að leigusamningurinn var 

útrunninn. Hún fann að hún hefði ekki neitt bolmagn á næstunni annað en 

treysta á hann Palla. Jafnvel þó svo hún vissi að ekki væri hægt að lifa  

á tilfinningunum einum saman.  

Það var skrýtið að yfirgefa þessar vistarverur, vitandi um allar konurnar  

sem lifðu þarna sína stóru stund, hamingjusamar og óhamingjusamar.  

Hver með sín örlög og sitt hlutskipti. Sendar út í þjóðfélagið aftur við  

mismunandi kjör að ala upp hina komandi kynslóð. 

Átta árum síðar hittust Klara og Lísa á kaffihúsi af tilviljun. Þær mundu  

vel hvor eftir annarri, höfðu tengst órjúfanlegum böndum þessa fáu 

daga. Þó svo þær væru ekki í neinum samskiptum hvor við aðra nema af  

tilviljun höfðu börn þeirra verið á sama leikskóla nokkra mánuði. 

Myndarbörn, töluvert lík í sér enda fædd sama dag, sama ár. Þannig  

höfðu þær vitað hvor af annarri. Klara og pabbinn höfðu verið sundur og  

saman þennan tíma. Klara hafði verið drykkfelld á tímabili  og pabbinn  

þá haft strákinn. Nú var hún komin yfir það. Leit mjög vel út eins og 

alltaf, með sín brúnu leiftrandi augu og svarta hár. Þetta er allt annað 

líf núna, sagði hún. Tvö eldri börnin eru flutt að heiman, ég er orðin 

amma og við pabbinn búum saman núna. Hann hefur byggt mig heilmikið 



 20 

upp. Hann hefur ágætistekjur. Núna er ég byrjuð að mála myndir og er 

með mitt eigið stúdíó. Við ákváðum að vera ekki á kafi í lífsbaráttunni 

heldur bara að reyna að njóta lífsins og hafa það gott. Þess vegna erum 

við t.d. bíllaus. Lísa sagði að hún og Palli hefðu stuttu seinna eignast 

þriðja barnið aðra yndislega stúlku. Hins vegar um sama leyti hefði Palli 

orðið gjaldþrota, hún hefði orðið að skilja við hann svo að hún gæti séð 

fyrir börnunum og rekið heimili og jafnframt tekið sinn part af 

skuldunum. Hún hefði staðið uppi ein. Það var næstum eins og hún hefði 

keypt þessi heilbrigðu og fallegu börn því um leið og hún eignaðist 

stúlkurnar hefðu þau í bæði skiptin lent í miklum fjárhagserfiðleikum. 

Stelpurnar döfnuðu vel og stóri strákurinn var farinn að heiman. Palli 

hafði svo farið í meðferð og fengið góða vinnu þannig að þau væru tekin  

saman aftur. Núna væri hún ólétt að fjórða barninu og ekki liði á löngu 

þar til hún færi inná fæðingardeild. Núna gátu þær litlið til baka og 

hlegið hjartanlega að fátinu á fæðingardeildinni áður fyrr. Lísa ákvað 

með sjálfri sér að í þetta skiptið yrði hennar hlutskipti líkara Betu 

 á fæðingardeildinni. Og Klöru fannst óstjórnlega fyndið að Lísa færi 

þangað fljótlega. 
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Hugleiðingar  

 

1. Við höfum öll fæðst. Hvaða hugmyndir höfum við um fæðingar 

almennt til dæmis út frá bíómyndum, frásögnum og þessarri 

sögu? Hefur þú heyrt foreldra þína segja frá því þegar þú komst 

í heiminn? 

2. Berið saman aðstæður þessarra þriggja kvenna sem gista allar 

í sama herberginu. Hver er mismunurinn hjá þeim? 

3. Hver er breytingin síðan þessi saga er skrifuð? Myndu þessar  

           sömu aðstæður skapast í dag?                                                

4. Í sögunni kemur fram að Lísu finnst miklar væntingar vera frá 

umhverfinu varðandi það að eignast barn. Getur  þú túlkað 

andstæðurnar varðandi það að eignast barn? (Hvað er fallegt 

     og gott við það og hvað er erfitt?) 

Getur þú útskýrt þetta með eigin orðum? 

5. Hvað finnst þér um að eignast barn? Værir þú tilbúin(n) 

      til þess nú? 

6. Síðar í sögunni hafa aðstæður breyst hjá Lísu og Klöru. 

Hvað finnst þér um þær breytingar? Hefur lífsleiðin verið greið 

hjá þessum konum? 

7. Hvernig var framkoma föðurbróður Palla í sögunni þegar Lísa var 

nýbúin að eignast barnið? Var sú framkoma réttmæt? 
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Sjálfsmyndin 

 

Þegar við erum að vaxa úr grasi þá hefur sjálfsmynd okkar mikið að 

segja. Sjálfsmynd er sú mynd inni í okkur sem við höfum af okkur 

sjálfum. Hún getur verið góð eða slæm og allt þar á milli. Ef við erum 

fær á sumum sviðum þá höfum við góða sjálfsmynd af okkur á þeim 

sviðum og svo getum við verið lakari á öðrum sviðum. Við erum samt öll 

góð í einhverju og við höfum öll bæði sterkar og veikar hliðar. 

Stundum getum við verið of upptekin af því hvað öðrum finnst um okkur. 

Ef við erum of upptekin af því þá er það verra fyrir sjálfsmyndina 

okkar. Þá getum við nefnilega lent í því að vera að leika hlutverk og þora 

ekki að vera við sjálf heldur leika hlutverk eins og við höldum að aðrir 

vilji að við séum. Það myndar spennu hjá okkur svo að til lengdar er best 

að læra hver við erum sjálf og að þora að vera við sjálf. Sjálfsmynd er 

ekki það sem þú býrð þér til einu sinni og svo búið. Þú ert að móta hana 

alla ævi með því hvernig þú hugsar, talar við sjálfan þig. Einnig speglast 

hún út frá samskiptum við aðra. Ef þú finnur að þú ert vel metin(n) í 

umhverfinu þá hefurðu oft góða sjálfsmynd. Hins vegar ef þú ert mjög 

óframfærin(n) og þorir ekki að sýna öðrum eiginleika þína þá þarftu að 

vinna í að móta betri sjálfsmynd með því að hugsa jákvætt til sjálfs þín.  
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Spegill 

 

Ég horfi á þig daglega 

þvæ mér  

bursta tennurnar 

greiði mér og snyrti á allan hátt 

án þess að sjá andlit mitt. 

 

Stundum sé ég mig 

kreisti fílapensla 

sé örin í andlitinu 

sé óslétta húðina sem hefur fylgt mér í gegnum tíðina 

fæ viðbjóð á sjálfri mér og mig langar að brjóta þig. 

 

Svo dag og dag sé ég sjálfa mig 

brosandi og fallega. 

Þú einn veist mín leyndarmál. 
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Hugleiðingar  

 

1. Skoðaðu myndina sem þú hefur af þér innra með þér í  

huganum. Geturðu flokkað sjálfa(n) þig í eitthvað sem þér 

finnst vera jákvætt og neikvætt? Góða eða slæma eiginleika? 

Þú getur gjarnan sett þetta upp myndrænt. 

2. Hvernig geturðu styrkt jákvæðu sjálfsmyndina af þér? 

3. Hvernig geturðu dregið úr neikvæðu sjálfsmyndinni? Er það 

eitthvað sem þú getur bætt? 

4. Ef þú værir persóna í teiknimynd þar sem ætti að vera skopleg 

hlið á þér geturðu þá horft á þig (með kímnigáfu) og brosað 

eða hlegið að einhverjum hliðum sem þú hefur? Hverjar eru þær 

hliðar? 

5. Skemmtilegast er ef einhverjir tjá sig um skoplegu hliðarnar 

fyrir framan hina.  Það er léttir ef við getum hlegið að okkur 

sjálfum. 

6. Athugið: Allir hafa viðkvæmar hliðar. Það er nauðsynlegt að  

virða og gera ekki grín að því sem hverri manneskju finnst 

alvarlegt. Geturðu nefnt dæmi um að einhver hafi sært 

viðkvæma hlið hjá þér? 

7. Í hvaða umhverfi og við hvaða aðstæður líður þér vel? 

8. Hvar og hvenær líður þér verr? 

9. Er eitthvert fólk í kringum þig sem kemur þér úr jafnvægi 

og þér finnst gera sjálfsmynd þína verri? 

10.  Að hvaða leyti er sjálfstraustið mikilvægara en útlit þitt? 
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Útlitið 

 

Þegar við erum unglingar og nokkru fyrr þá fara krakkar að hugsa mjög 

mikið um útlitið.  Fyrir flest okkar þá þurfum við að sætta  okkur við  

eitthvað sem við erum ekki ánægð með í útliti okkar. Guðrún Bergmann 

(2002) bendir á í bók sinni að við eigum bara þrjá möguleika. Ef við erum 

óánægð með eitthvað í útliti okkar þá getum við 

a) haldið áfram að vera óánægð með það sem við erum óánægð með 

b) breytt útliti okkar á einhvern hátt þannig að við séum sáttari eða 

c) sætt okkur við það útlit sem við höfum verið óánægð með.  

Við eigum engra annarra kosta völ. Við veljum bara sjálf. Hins vegar er 

það slæmur kostur að velja að vera óánægður því það skemmir bara 

fyrir okkur. Fólk, sem talið er af mörgum fallegt, hefur oft ekkert síður 

áhyggjur af útliti sínu. Það að vera sáttur og láta útlitið ekki trufla sig í 

daglegu lífi er mikilvægt. Svo er hins vegar mjög mismunandi hversu 

miklum tíma og vinnu við viljum verja til þess að líta vel út. Svo er það 

líka annað. Við erum ekki bara útlitið heldur erum við ekki síður innri 

manneskjan sem ekki allir sjá en getur verið mjög töfrandi ef við leyfum 

henni að njóta sín. Ófrítt fólk getur verið með mjög fallega útgeislun ef 

það bara er það sjálft og þorir að sýna sína innri manneskju. 
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Hugleiðingar  

 

1. Hversu miklu skiptir útlitið þig á kvarðanum 1-10? 1 er lítið og 10 

er mjög mikið. 

2. Er munur á stelpum og strákum þegar um útlitið er að ræða og  

hversu mikilvægt er að líta vel út? 

3. Hvaða kröfur eru gerðar varðandi útlitið hjá stelpum? 

4. Hvaða kröfur eru gerðar varðandi útlitið hjá strákum? 

5. Hverjir skapa þær útlitskröfur? Tískan, fjölmiðlar, auglýsingar, 

      vinir, foreldrar?  Hverjir græða á að selja útlit? 

6. Skynjum við meira en ytra útlit hjá fólki? 

      Hvaða áhrif hefur það ef okkur finnst einhver fallegur en t.d 

afskaplega leiðinlegur? 

7. Geturðu gert lista yfir 10 atriði sem þú ert sátt(ur) við varðandi 

útlit þitt? 

8. Geturðu gert lista yfir 5 atriði sem þú ert ósátt(ur) við? 

9. Er eitthvað sem þú getur gert til að bæta útlitið á einfaldan og  

eðlilegan hátt? 

10. Geturðu sleppt því að hafa áhyggjur af útlitinu og bara leyft 

þér að vera þú sjálfur. Ef þú getur það ekki hvers vegna þá ekki? 
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Sjálfstraust 

 

Í flestum handbókum um lífsleikni er sjálfstraust talið skipta ákaflega 

miklu í lífinu. Ef einhver hefur gott sjálfstraust þá þekkir hann vel 

sjálfan sig og veit hvað hann treystir sér til að gera og hvað ekki. Hann 

skammast sín heldur ekki fyrir að geta ekki gert hluti. Og er jafnvel 

mjög tilbúinn að læra nýja hluti, alla vega, ef það er inni á því sviði sem 

hann treystir sér til. Það að hafa lítið sjálfstraust er yfirleitt að 

vanmeta sjálfan sig og jafnvel halda að maður geti varla neitt. 

Samskiptin við aðra verða erfiðari vegna þess að þá þorir maður ekki að 

hafa “eðlileg” samskipti við aðra í mörgum tilfellum. Hugsaðu um 

sjálfstraust þitt eins og gæludýr eða blóm sem þú þarft að hugsa um. 

Þú verður að gefa gæludýrinu að borða eða vökva blómið. Þú verður að 

hugsa fallega til sjálfs þín, virða þig, standa með þér og bygga 

sjálfstraustið upp. Enginn getur það betur en þú sjálfur. Ef einhver er 

að brjóta þig niður. Getur þú hlustað á hvað sá sami segir en ekki trúa 

því algjörlega. Þú getur skoðað hvort það sé eitthvað sem þú getur gert 

betur og þá vilt þú kannski breyta því sjálfur. En þú hefur jafnan rétt 

og aðrir. Við erum öll jöfn sem manneskjur. Forsetinn er æðri þér í 

embætti en sem manneskja er hann jafnmikilvægur og þú. Ekki setja 

aðra á stall fyrir ofan þig heldur sem jafna sjálfum þér. Við getum borið 

mikla virðingu fyrir eiginleikum meðlima hljómsveitar sem við höldum upp 

á, frægum íþróttamanni, rithöfundi o.s.frv. en enginn er fullkominn. Allir 

hafa sína veikleika og líka þú.  Annars gætum við alveg eins verið 

vélmenni og það væri nú ekki mjög lærdómsríkt. 
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Að vera vinnari eða tapari í lífinu 

 

Það eru til ýmsar frábærar bækur um að ná árangri í lífinu. Í flestum 

þeirra kemur fram að vinnarinn, sá sem gengur betur, hefur yfirleitt 

meira sjálfstraust. Hér er vitnað í Sjálfstraust og sigurvissa (1987), 

Vinnarinn er sá sem er sigurvegari. 

Sá sem gengur betur og hefur meira sjálfstraust. 

Hann hugsar jákvæðar, hann leggur meira á sig og gefst síður upp. 

Hann þorir að spyrja spurninga . Er sveigjanlegur og hreinskilinn. 

Hann talar þannig að aðrir skilji hann  og er trúr sinni sannfæringu. 

Taparinn er sá sem verður frekar undir. 

Gengur verr og hefur litla trú á eigin hæfileikum og getu. 

Hann hugsar neikvætt, þorir ekki eins miklu og gefst frekar upp. 

Upplifir sjálfan sig sem fórnarlamb, finnst breytingar oft erfiðar 

og þolir illa náin kynni (feiminn og hlédrægur). Óöruggur í framkomu. 

Finnst samskipti erfið oft á tíðum og miðar oft við skoðun annarra 

fremur en eigin. 

Athugið að unglingar eru oft feimnir og óframfærnir en það gengur  

oftast yfir. 
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Lærdómur Söru 

 

Sara var búin að vera svo feimin og hlédræg síðustu árin. Heimilislífið 

var búið að  vera erfitt. Pabbi hennar hafði misst vinnuna og hafði 

drukkið mikið undanfarið og meira að segja farið að leggja hendur á 

mömmu hennar fyrir framan Söru. Sara hafði oft verið óttaslegin heima 

hjá sér og leið mjög illa. Henni fannst hún ekki eiga heima með hinum 

krökkunum og var því oft í sínum eigin hugarheimi. Hún vildi ekki segja 

neinum hvað hún væri að ganga í gegnum, líka vegna þess að hún 

skammaðist sín fyrir fjölskyldu sína. Mamma hennar hafði svo gefist 

upp og skilið við pabba hennar ekki alls fyrir löngu.  Síðasta sumar hafði 

komið upp leki í stofunni heima hjá þeim og það sumar komu tveir ungir 

menn að gera við hjá þeim, annar til að múra og hinn til að dúkleggja. 

Sara hafði eðlilega tekið vel eftir báðum þessum ungu mönnum og líkað 

vel við þann sem dúklagði en ekki múrarann. Hún var nýbyrjuð að fá sér í 

glas eins og það er stundum kallað eða með öðrum orðum að „drekka“. 

Henni fannst það ógleymanlegt í fyrsta skiptið. Hún var búin að vera svo 

óframfærin og feimin að þegar hún fékk sér að drekka í fyrsta skiptið 

þá allt í einu gat hún talað við hina. Þá var hún ekki feimin  og áttaði sig 

á að hinir vildu alveg tala við hana. Það var bara hún sem ekki hafði þorað 

að tala við þá. Vínið virkaði eins og kæruleysissprauta, mun minni 

áhyggjur. Þetta kvöld hafði hún farið út að skemmta sér í “partý” hjá 

einhverjum strák sem var einn heima hjá sér ásamt bekkjarfélögum 

sínum. Svo var hún ein á leiðinni heim til sín. Hvern hittir hún þá ekki 

nema Andrés, unga manninn sem hafði múrað stofuna sumarið áður 
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heima hjá henni. Hann var greinilega búinn að drekka líka og kom upp að 

henni og labbaði með henni. Sara var nú ekki beint hrifin en of feimin til 

þess að segja honum að halda burt. Auk þess kom það svo í ljós að hann 

bjó rétt hjá henni. Er þau komu að heimili  hans þá krafðist hann þess að 

hún kæmi inn með honum. Þar sem Sara var búin að drekka þá ákvað hún 

að það gerði nú ekkert til að kíkja aðeins inn til hans. 

Sara var ekki lífsreynd og áttaði sig ekki á því hver næstu skref yrðu. 

Það er styst frá því að segja að stuttu seinna lá Sara í rúmi Andrésar 

þar sem hún lá eins og liðið lík, alveg stjörf og Andrés að athafna sig 

ofan á henni. Sara vissi varla hvernig hún hafði komið sér í þessa 

aðstöðu nema það að hún hafði bara einfaldlega ekki þorað að neita 

honum enda með mjög lítið sjálfstraust. Hún hafði klesst aftur augun og 

beðið eftir að þessi hörmungarstund væri liðin svo hún gæti komið sér 

heim. Daginn eftir fannst  henni þetta lítilfjörleg lífsreynsla sem hún 

vildi helst gleyma en það sem eftir stóð var það að hún gerði sér grein 

fyrir hún yrði að læra að segja NEI. Þetta gæti ekki verið rétt, fannst 

henni. Sara hafði drukkið í nokkur skipti undanfarið og meira að segja 

orðið meðvitundarlaus tvisvar. Í bæði skiptin vissi hún ekkert hvernig 

hún hafði komist heim til sín. Meira að segja í annað skiptið hafði hún 

verið búin að æla í blómavasa, lyktin hræðileg er hún vaknaði daginn 

eftir í herberginu  sínu. Eftir þetta ákvað hún að hún skyldi fara 

varlega. Vínið hafði hjálpað henni til að átta sig á að hún þyrfti ekki að 

vera svona einangruð en hins vegar þá hafði það líka tekið sinn toll með 

því að ræna hana dómgreindinni. Eftir þetta fékk Sara sér ekki oft að 

drekka og ef hún gerði það þá passaði hún að drekka lítið og fara svo 
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bara að drekka vatn. Hún forðaðist Andrés eftir þetta og reyndar hitti 

hann ekki aftur. Þessu hélt hún öllu leyndu fyrir mömmu sinni sem henni 

fannst hafa nóg á sínum herðum. 
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Að standa með sjálfum sér 

 

Við erum ekki öll eins og við horfum ekki eins á tilveruna. Við sjáum 

jafnvel ekki alveg eins með augum okkar sem sjá misvel og heyrum með 

eyrum sem skynja misvel tónlist. En okkar sjónarhorn er okkar 

sannleikur. Stundum þurfum við að standa fyrir máli okkar. Það getur 

skipt okkur máli jafnvel upp á líf eða dauða hvort við förum t.d. að nota 

kókaín þó svo við höfum ekki áhuga á því en þorum ekki að segja nei.  

Eins í öllum smærri málefnum þá líður okkur betur ef við segjum 

skýrt hvað okkur finnst og látum ekki aðra segja okkur hvað okkur 

finnst. Enginn getur það nema við sjálf. Hluti af því að bera virðingu 

fyrir sjálfum sér er að geta sagt nei þegar við á. Þú mátt stundum vera 

ákveðin(n) jafnvel þó svo að það geti valdið öðrum óþægindum. Þú átt 

rétt á því að hafa þínar skoðanir og geta tjáð þær. Það skiptir samt 

miklu máli hvernig þú segir hlutina. Það er hægt að gera það á 

sanngjarnan og eðlilegan máta þó við segjum nei. Einnig gildir alltaf 

Gullna reglan:  Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við 

þig. 
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Sannleikur Gunnars 

 

Gunnar var 14 ára og var í unglingavinnunni. Honum fannst hann hafa 

verið svo heppinn því að hann fékk vinnu í Skógræktinni. Hann og nokkrir 

aðrir krakkar ferðuðust aftan á kerru hálftíma á dag fram og tilbaka til    

og frá Heiðmörk. En það var liðsstjórinn þeirra sem dró kerruna með 

gömlum jeppa. Með honum voru líka tveir krakkar úr hans bekk. Það voru 

þau Anna María og Valli. Það var frábært veður þennan dag, sólin skein 

og krakkarnir höfðu farið úr yfirhöfnum og peysum. Þau voru í 

matartíma og búin að borða nestið sitt og svona eins og gerist hjá 

unglingum vildu þau finna upp á einhverju skemmtilegu. Hvað gat verið 

skemmtilegra en að taka smá vatnsslag í góðaveðrinu? Þau voru þrjú 

léttklædd í kringum jeppann og strákarnir tveir vildu ná að bleyta Önnu 

Maríu ærlega. Þau sprautuðu úr drykkjarflöskum með stút hvert á 

annað. Gunnar var sömu megin við jeppann og Valli en Anna María var 

hinum megin.  Þar sem Gunnari fannst hann ekki komast almennilega að 

Önnu Maríu og hann vildi sína tilþrif í leiknum þá hljóp hann 

leiftursnöggt hinum megin við bílinn og sprautaði laglega á Önnu Maríu. 

Svo hristist hann af niðurbældum hlátri og þaut til baka aftur. Ánægður 

eftir vel heppnaða árás.  En er hann kom yfir. Þá voru Anna María og 

Valli að spjalla saman þar sem þau stóðu sitt hvoru megin við 

framrúðuna. Gunnar fór að leggja við hlustir og þá var Anna María 

steinhissa á því hvernig Valli hefði náð að gera sig svona rennblauta. 

Valli svaraði því að hann hefði örugglega sprautað á hornið á bílnum Önnu 

Maríu megin og vatnið svo endurkastast á Önnu Maríu.  Gunnar stóð 
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fyrst bara undrandi en gaf sig svo fram og sagði þeim sannleikann um að 

hann hefði hlaupið hringinn og sprautað svona ærlega á hana. Hvorugt 

hinna hlustaði á hann.  Gunnar trúði þessu ekki. Hann endurtók það sem 

hann hafði sagt en hin virtust ekki geta meðtekið það sem hann sagði. 

Hvorugt þeirra hafði séð hann hlaupa hringinn. Gunnar var fremur þögull 

það sem eftir var dags. Hann hafði aldrei upplifað áður að honum væri 

ekki trúað og hann áttaði sig á því að fólk trúir ekki alltaf sannleikanum 

jafnvel þó svo að það heyri hann. Hann mundi þá eftir að hafa heyrt um 

að sannleikurinn getur verið lygilegastur eða ótrúlegastur. Þetta var að 

vísu bara smávægilegt atriði en hins vegar var þetta lexía sem  Gunnar 

myndi aldrei gleyma. Hann vissi jafnframt að hann yrði líka að læra að 

standa betur með sjálfum sér því ef hann hefði gert það þá hefðu þau 

mögulega trúað honum og séð að hann hefði á réttu að standa. 
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Hugleiðingar 

 

1. Skoðaðu sjálfstraust þitt. 

     Hvað er það sem þú treystir þér vel til að gera? 

     Hvað myndirðu alls ekki treysta þér til að gera? 

2. Þarftu að geta gert alla hluti? Getur þú það? 

3. Geturðu leitað til einhverra annarra ef þú þarft að glíma við 

eitthvað sem þér finnst erfitt? 

4. Hversu mikilvægt er að geta leitað til einhvers? 

5. Geturðu ræktað samband eða sambönd sem styrkja þig? 

6. Geturðu séð þig fyrir þér starfandi við eitthvað ákveðið í 

framtíðinni og þá hvað? 

7. Er einhver sannleikur sem þú finnur að þú hefur en ekki annar í 

kringum þig? 

8. Stendurðu með sjálfum þér ef einhver er að setja út á þig? 

9. Þorirðu að segja NEI við aðra ef þeir eru að biðja þig um 

eitthvað? 

10. Þorirðu að fara á móti straumnum? (þ.e. að þora að gera annað en 

hinir). 

11. Hvað ef einhver býður þér eitthvað sem gæti skaðað þig en allir 

hinir þiggja það? Geturðu haft eigin skoðun og sagt hana 

upphátt? 
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Samskipti 

 

Eitt af hinu allra mikilvægasta í lífinu eru samskipti. Fólki, sem er  

fært í að eiga samskipti við aðra,farnast yfirleitt vel. 

Enginn kemst undan því að eiga í samskiptum. Við erum öll háð 

hvert öðru á einhvern hátt og erum því að þjónusta hvert annað. 

Hins vegar, vegna þess hversu ólík eða lík,við erum, lendum við  

upp á kant hvort við annað og í ýmis konar ágreiningi. 

Einnig lendum við í margs konar aðstæðum í lífinu sem ekki 

eru alltaf fyrirséðar. Þá er það spurningin um að spjara sig 

í samskiptunum. Stundum er bara gott að gera létt grín að 

sjálfum sér og taka sig ekki alltaf of alvarlega. Kímni er mjög 

gott veganesti við ýmsar aðstæður í lífinu. Að skapa sér góð 

vináttusambönd er eitt af því mikilvægasta sem fólk gerir í lífinu. 

Það þarf að rækta sambönd til að þau virki hvort sem það er við vini, 

ættingja, kunningja eða ástarsambönd. Ef það er ekki gert er hætta 

á að þú lendir einn með tölvunni, flöskunni eða í þunglyndi. Að rækta 

sambönd er gert með því að tjá sig og hlusta á aðra. 
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Hugleiðingar 

 

1. Gerðu lista yfir fólk sem þú ert í samskiptum við. 

2. Teiknaðu svo þrjá hringi hvern inni í öðrum. 

3. Skiptu fólkinu niður í: 

                                            a) innsta hring 

                                            b) miðhring 

                                            c) ysta hring. 

 

       Þeir sem eru bestu vinir þínir og þú treystir mest eru í innsta              

       hring. Þeir sem eru meira kunningjar en nánir í miðhring og  

       í ysta hring þeir sem þú þekkir minna eins og fjarskyldir ættingjar       

       og fólk sem þú hittir en þekkir lítið. Svo skaltu skoða hvernig tengsl       

        þín við aðra líta út.   Áttu fáa nána vini? Viltu auka tengslin?   

        Áttu marga kunningja? Hverjir skipta þig máli?  Hvernig lítur  

        stuðningsnet þitt út? Því þetta er fólkið sem þú getur leitað til  

        ef þú þarft á að halda. Er eitthvert samband sem þú hefur áhuga  

        á að rækta betur. Er jafnvel einhver, sem þú vilt ekki hafa  

        samband við, sem er inni í innsta hringnum? Hvað viltu þá 

        gera í því? Það er ekki æskilegt að umgangast þá sem hafa 

        slæm áhrif á okkur. Við þurfum að velja okkur góða vini. 
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     Greindir og tilfinningar 
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Fjölgreindir 

 

Það er ekki langt síðan mikið var talað um greindarvísitölu 

manneskjunnar. Meðalvísitalan var 100 og var það meðalgreind. Fyrir 

ofan var gáfaðra fólk og fyrir neðan þeir sem voru minna greindir.  

Það breyttist mikið er farið var að tala um fjölgreindarkenningu Howard 

Gardners (1996). Eftir að Gardner kom fram með hana þá er það meira 

viðurkennt að við getum verið greind á mörgum sviðum. Við erum svo 

langt frá því að vera öll eins. Þess vegna gildir alltaf gamla máltækið, 

maður þekktu sjálfan þig. 

 

Það er mikilvægt á okkar tímum að við lærum hverjar eru sterku hliðar  

okkar og hverjar veiku hliðarnar. Við eigum að einbeita okkur að okkar 

betri hliðum og oft getum við látið aðra um að vinna þau störf sem ekki  

liggja eins vel fyrir okkur. Oft er talað um að enginn sé góður í öllu og 

allir séu góðir í einhverju. Það fylgir þér ekki bæklingur með nákvæmum 

skýringum þegar þú fæðist. Það er þitt verkefni að taka vel 

eftir á hverju þú hefur áhuga og hvar þú vilt beita þér. Einnig að 

taka vel eftir hvað þér líkar ekki.  Hægt er að líkja okkur mannfólkinu 

við pússluspil. Sumir kubbar passa saman og aðrir ekki. Engir tveir 

pússlubitar eru eins. Við þurfum að koma okkur í það samhengi þar sem 

við nýtumst þannig að góð mynd verði á hlutunum. Annars gerum við lítið 

gagn og erum ekki ánægð sjálf. 
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Fjölgreindirnar sem  Howard Gardner hefur komið fram með eru 

eftirfarandi í stuttu máli: 

 

Málgreind. Að nota málið á fjölbreyttan hátt. 

Rök og stærðfræðigreind sem gengur út á að vera góður að nota tölur 

og góður í rökhugsun. 

Rýmisgreind gengur út á að vera góður í að sjá hluti fyrir sér, 

Getur tengst hugmyndaflugi og tví- og þrívídd. 

Líkams-og hreyfigreind. Fólk sem er duglegt að þjálfa líkamann á 

einhvern hátt, þjálfar vel það sem  hægt er að gera með líkamanum. 

Tónlistargreind. Þeir, sem hafa mikinn áhuga og færni í tónlist, 

þjálfa þessa greind. 

Samskiptagreind. Sú mikilvæga greind að geta átt góð samskipti við 

aðra, skilið aðra, tjáð sjálfan sig og fundið leiðir út úr ýmsum 

samskiptaörðugleikum. 

Sjálfsþekkingargreind. Það að þekkja sjálfan sig, sterkar hliðar og 

takmörk og geta þar af leiðandi nýtt vel sjálfan sig til ýmissa verkefna. 

Umhverfisgreind. Að hafa næmi fyrir náttúrunni og umhverfinu. 

Þeir, sem rækta tengsl sín við náttúruna, sýna henni skilning og  

virðingu þjálfa þessa greind. 

Tilvistargreind. Að fjalla um lífið og tilveruna eins og þessarri bók er 

ætlað að hluta til. Hver tilgangur lífsins sé. 
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Tilfinningar 

 

Öll finnum við til. Ef við setjum höndina inn í  eld þá brennum við okkur 

en við finnum hitann og líkaminn varar okkur við með því að senda 

tilfinningaboð um að höndin á okkur sé að hitna og við kippum henni úr 

eldinum. Við upplifum alls konar tilfinningar í daglegu lífi. Við finnum til 

gleði og ánægju yfir því sem við njótum. Við getum verið óttaslegin  

vegna einhvers sem hræðir okkur, t.d. þess að fara í flugvél eða vera ein 

í myrkri. En margar tilfinningar virka eins  og áttaviti fyrir okkur. Við 

þurfum að taka eftir tilfinningunum og átta okkur á hvað þær eru að 

segja okkur. Það er mikilvægt að hlusta á tilfinningarnar og dæma okkur 

ekki fyrir þær né afneita þeim. Það er ástæða fyrir því að við finnum 

fyrir tilfinningunum. Ef við erum til dæmis leið þá þurfum við 

væntanlega að  gera eitthvað í málunum til þess að halda ekki áfram að 

vera leið. Einnig, ef við verðum reið og sár, þá er betra að segja frá því 

og vinna með það því annars getum við orðið sár og leið yfir sömu 

aðstæðum aftur og aftur án þess að nokkur viti um það. Þá breytist 

ekkert. 

 

Við þekkjum öll hitamæli. Það er afskaplega gott að geta séð hversu 

heitt eða kalt er. Það væri gott ef það væri líka til mælir á tilfinningar.  

Þá gætum við mögulega sagt: Ég er 25 gráðu reið. Ef ég verð 75 gráðu 

reið þá á ég eftir að láta einhvern heyra það ærlega. Eða ég er 65 gráðu 

ánægð. Það þýðir að ég er ágætlega sátt en gæti vel verið ánægðari ef 

ánægjan getur farið upp í 100 sem kannski er þá alsæla. En þetta er nú 
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bara grín. Það er erfitt að mæla tilfinningar því við erum ekki öll eins. 

Við erum mistilfinninganæm. Sumir eru miklar tilfinningaverur en aðrir 

eru miklu meira fyrir staðreyndir og skynsemi og enn aðrir vilja bara 

vera að framkvæma. Þetta er líka eitt af því sem veldur því að það getur 

tekið tíma að læra að þekkja inn á okkur sjálf því við erum eins og 

fíngerð vél eða tölva með mikinn hugbúnað. En hins vegar erum við bara 

mun stórfenglegri.  Tilfinningar og skapsmunir geta þó stundum farið 

með okkur í gönur. Best er ef við getum mæst með góða tilfinningu og  

þá hugsun sem okkur finnst vera rétt. Þannig er það til dæmis þegar  við 

erum að taka ákvörðun. Við erum sáttust við ákvörðunina ef hún virkar 

rétt bæði fyrir huga og tilfinningar. Annars getur komið upp togstreita. 

Að finna út úr togstreitu er ekki alltaf auðvelt. 

Það getur tekið tíma að vinna úr henni eða þá jafnvel að taka ákvörðun 

sem losar okkur hreinlega við hana. Daniel Goleman skrifaði bók 

um tilfinningagreind (2000). Það er greind sem tengist sterklega inn á 

bæði sjálfsþekkingar- og samskiptagreindina hjá Gardner, jafnvel 

tónlistargreind og mögulega fleiri því greindirnar eru nú þannig að  

þær renna hvor inn í aðra eða tengjast hver annarri. 
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Tilfinningagreind 

 

Daniel Goleman (2000) talar um að hver og einn verði að læra um og 

verða meðvitaður um eigin tilfinningar. Einnig að rækta með sér 

samkennd með öðrum og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra. 

Það er líka mjög mikilvægt að hver einstaklingur nái að tjá sig á 

einlægan, hreinskilinn hátt og fylgja skoðunum sínum eftir. 

Hann talar einnig um að það sé ekki nóg að vera mjög klár og geta 

afkastað miklu ef  þú nærð ekki góðum samskiptum við aðra eða 

líður illa með sjálfan þig vegna þess að þú ert ekki í tengslum við 

tilfinningar þínar. Hann skiptir tilfinningunum niður í 7 grunntilfinningar 

sem allar aðrar tilfinningar eru settar saman úr.  Þær eru  

reiði, ótti, ánægja, kærleiki, undrun, viðbjóður og hryggð. 
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Kærleikur 

 

Við þurfum öll kærleika. Án hans líður okkur illa. Við þurfum að vera í 

samskiptum við manneskjur í kringum okkur sem okkur líkar vel við og  

við finnum að við erum samþykkt.  Við þurfum að finna fyrir hlýju, 

athygli og stuðningi. Þar fyrir utan viljum við oft eignast elskhuga, 

kærasta, maka, það er einhvern sem við tengjumst sterkum böndum á 

svo margan hátt. Við viljum geta notið þess að elskast, að einhver sé 

vitni að okkar daglega lífi, taki þátt í því, skilji okkur og geti stutt okkur 

og við notið samveru með elskhuganum.  Fólk vill jafnvel skuldbinda sig 

til að vera allt lífið saman og stofna fjölskyldu. En oft byrjar þetta sem 

kennd eða spenna sem við köllum “ að vera skotin í .” Ef við erum heppin 

er það gagnkvæmt en stundum er það ekki.  Alla vega eru ástarmálin  

eitt af stóru málum tilverunnar hjá flestu fólki, hvort sem fólk á einn 

trúfastan maka eða marga elskhuga og er alltaf að leita að stóru ástinni. 

Ástin er líka vinna. Það þarf að rækta sambönd eins og þegar við 

ræktum gróður þá nærum við jurtirnar og reitum upp illgresið. Fólk 

gleymir því oft að þetta tilheyrir samböndum og að ekki er hægt að eiga 

gott samband við fjölskylduna án þessa. Það er æskilegt að við getum 

sýnt fjölskyldunni okkar hvernig okkur líður því að þá getum við tekist á 

við það sem við þurfum að takast á við.  

 

Ef fólk eignast börn þá sýnir það oft óskilyrtan kærleika. Hversu veikt 
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sem barnið er í æsku og þó að það þurfi að hugsa um það 24 tíma á 

sólarhring þá er það yfirleitt gert. Svo þegar barnið verður unglingur þá 

fer það að þroskast frá foreldrunum og upplifa eigið sjálfstæði.  Seinna 

meir þurfa börnin að geta staðið á eigin fótum án foreldra og foreldrar 

þurfa að sleppa tökum á þeim.  Þegar um samband milli manns og konu 

eða tveggja einstaklinga er að ræða þá er munur á því hvort þetta eru 

tveir unglingar sem eru skotnir hvor í öðrum eða hvort fólk ákveður að 

búa saman og skuldbindast hvort öðru og jafnvel eignast börn líka. Málin 

verða flóknari þegar fólk þarf að koma sér saman um alla hluti, fjármál, 

búsetu, lífsýn og fleira. Ábyrgðin er líka mun meiri. 

 

Við komum frá mismunandi fjölskyldum þar sem mismunandi fjölskyldu- 

mynstur eru í gangi. Það er ekki í öllum fjölskyldum að fólk þorir 

að sýna tilfinningarnar sínar eða kærleika. Kærleikurinn er þó límið  

sem heldur samböndum saman þó svo mikið gangi á. Það er alltaf 

gott þegar við þorum að sýna kærleikann, knúsa og fá knús, en stundum 

þurfum við hann á annan hátt. Kærleikur getur birst sem afskiptasemi 

þegar einhver skiptir sér af öðrum vegna þess að honum er ekki sama 

um hann. Oft verðum við líka reiðust þeim sem okkur þykir vænt um. 

Við verðum síður reið út í þann sem okkur er alveg sama um. 
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Þú 

 

Ég litast um 

skima í allar áttir 

og augu mín staðnæmast ekki uns 

ég hef fundið þig. 

Þú sem ég sakna  

þú sem ég elska                           

þú sem ég ég þrái 

af hverju ertu svona fjarlægur 

mér? 
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Ótti í fleiri en einni mynd. 

 

Öll höfum við stundum áhyggjur. Við kannski gleymdum að læra fyrir 

skólann. Eða að við vitum ekki hvernig við eigum að leysa eitthvert 

vandamál. Áhyggjur eru ótrúlega fjölbreyttar og margs konar. Við 

þurfum að læra að hafa stjórn á þeim svo að þær stjórni okkur ekki. Í  

bókinni Hvað get ég gert við of miklum áhyggjum  (2009) er kennt 

hvernig við megum hafa áhyggjur korter á dag, t.d. klukkan þrjú á 

hverjum degi, en þar fyrir utan eru áhyggjuhugsanirnar hraktar í burtu. 

Þetta er möguleg leið svo að við séum ekki áhyggjufull alla daga og 

skemmum lífsgæði 

okkar með því. Ef áhyggjur eru miklar þá tölum við um streitu. 

Áhyggjur hjálpa okkur yfirleitt ekki. Þær geta eflaust gert það í stöku 

tilfelli en  þær draga mátt úr okkur ef þær fara að ráða yfir okkur 

þá sjáum við kannski ekki lausnirnar fyrir áhyggjunum. 

 

 

 

Hugleiðingar 

 

1. Hvenær finnur þú helst fyrir áhyggjum? 

2. Ef við sleppum áhyggjum verðum við þá of kærulaus? 

3. Hvað er gott að gera ef við erum of áhyggjufull? 
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Streita  

 

Mig langar til að sofna 

og þrái að hvíla huga og líkama. 

Ég reyni að ímynda mér að ég sé lygnt stöðuvatn 

eða ungbarn sem liggur og sefur. 

En ég finn fyrir spennu 

hún liggur í leyni hér og þar í líkamanum 

hún hlær hlakkandi að huga mér 

og hvíslar síðan: 

„Þú átt að borga leigu á morgun? Hvar færðu peningana? 

Hvenær ætlarðu að fara að hugsa almennilega um barnið þitt í stað þess 

að henda því hist og her í pössun? 

Af hverju getur þú ekki notið kynlífsins eins og áður? 

Veistu ekki hversu slæm áhrif það hefur á líkamann að reykja? 

Af hverju ferðu bara ekki til sálfræðings eða færð róandi lyf hjá 

lækni? 

Allt virðist vera komið í hnút hjá þér.“ 

En ég ligg og reyni að berjast við ófreskjuna 

En nú er það svefninn sem sigrar. 
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         Örvænting 

 

Það grípur mig 

örvænting 

ég er alein 

ég er ung en þó svo 

ægilega gömul 

og ég þrái það 

takmarkalaust að 

elska 

ástríðufullt og villt  

eins og úthafið í 

stormi 

og finna síðan hvernig 

ástríðurnar verða að 

lygnum sjó. 
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Undrun og ánægja 

 

Dóra var ung og myndarleg kona sem, er þessi saga gerðist, átti tvær 

dætur sem voru 6 og 8 ára gamlar. Stelpurnar hennar voru miklir 

ærslabelgir, jafnvel stundum kallaðar „skriðdrekarnir“ vegna þess 

hversu kraftmiklar, hressar og skemmtilegar þær voru. Sumum þótti nú 

stundum nóg um og þess vegna fengu þær þetta viðurnefni. Það var búið 

að vera þannig í einhverja mánuði að ef stúlkurnar sáu mann og konu 

kyssast í sjónvarpinu þá heyrðist bara ö-ö-ö oj barasta í báðum 

stelpunum samtímis. Svo kom langt oj-barasta með þvílíkum tilþrifum og 

grettum. Dóru fannst þetta til að byrja með bara nokkuð fyndið en er 

vikur og mánuðir liðu þá fór þetta nú að verða þreytandi og Dóra var 

búin að taka sig nokkrum sinnum til og reyna að tala um  fyrir stúlkunum 

til þess að þær hættu þessu. Hún reyndi að útskýra fyrir þeim að þetta 

væri nú bara eðlilegt. Ef kona og maður elskuðust þá þætti þeim gott að 

kyssast og að seinna meir ættu þær nú örugglega eftir að eignast 

kærasta og vera sjálfar að kyssa þá. Það eina sem Dóra fékk út úr þessu 

var ennþá meira ö-ö-ö og oj barasta. Dóra var eiginlega búin að ákveða 

með sjálfri sér að þetta yrði bara að eldast af þeim. Einn daginn myndu 

þær bara  hætta þessu. 

 

Svo var það einn fagran, sólríkan maídag. Dóra var að ganga niður 

Laugaveginn ein. Hún hafði komist í þvílíkt sumarskap að hún var í litríku 

pilsi og vel til höfð. Allt virtist svo fullkomið, sælt og gott og hún var 
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helst að hugsa sér að fá sér ís. Svo sér hún allt í einu út undan sér í 

vorinu ungt par sem er við vegg og er  í mestu makindum að kyssast svo 

ofurblítt og fallega. Dóra snarstoppaði allt í einu því inni í höfðinu á sér 

heyrði hún skýrt og greinileg eins og stelpurnar hennar segðu: ö-ö-ö og 

svo langt og hneykslanlegt oj, oj,oj,oj barasta með langdregnu hljóði. 

Dóru varð svo mikið um að hún þurfti augnablik til að átta sig á hvað 

væri eiginlega í gangi þar til að hún allt í einu kveikti og gat svo ekki 

stillt sig um að  skellihlæja. Svo hugsaði hún 

með sér: Þær eru búnar að heilaþvo mig. Hver er eiginlega að kenna 

hverjum hvað? 
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Reiði 

 

Reiði er ein af þeim tilfinningum sem við finnum eðlilega fyrir. Ef 

einhver er ósanngjarn við okkur, við höfð út undan, eitthvað, sem við 

Eigum, er eyðilagt fyrir okkur eða okkur er sýnd vanvirðing þá eru þetta 

nokkrar aðstæður þar sem reiði er eðlileg. Hins vegar þurfum við að 

læra að umgangast reiðina okkar og einnig reiði annarra. Það er vandi. 

Fyrir það fyrsta þá skiptir miklu máli að við gerum okkur grein fyrir af 

hverju við erum reið. Í öðru lagi þurfum við að tjá reiðina eða koma 

henni á framfæri á einhvern hátt. Oft þurfum við ekki að láta hana í 

ljós reiðilega. Ef við erum æst þá gerum við það  og eigum þá jafnvel á 

hættu að skemma fyrir okkur með reiðinni. Þess vegna gagnast mörgum 

að telja upp að 10 eða kæla sig aðeins niður áður en þeir tala um það sem 

olli reiðinni. Ef við byrgjum hana inni þá erum við ekki í góðum málum því 

þá erum við ekki að virða okkar eigin tilfinningar. Reiðin er því lík 

ótömdum hesti, við þurfum að temja hana hjá okkur, hleypa henni út 

haminni. Og ef við erum að hlusta á aðra reiða manneskju þá er einmitt 

ágætt að að hlusta fyrst, jafnvel endurtaka hvað manneskjan sagði til 

þess að vera viss um að skilja hana rétt en fara ekki beint í að svara 

henni umhugsunarlaust og hástöfum. Með því að lenda í hávaðarifrildi við 

einhvern sem getur jú stundum verið hressandi líka þá erum við komin 

með góða uppskrift að misskilningi. Báðir aðilar eru æstir og hlusta 

hvorugir á annan heldur ausa úr skálum reiði sinnar. 
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                                                 Að vera til eða ekki 

 

        Stundum er ég til 

en öðrum stundum ekki. 

Marga daga geng ég um í 

leiðslu 

fer í vinnuna 

í búðina 

borga reikninga og hef 

áhyggjur. 

 

Svo geng ég berfætt í 

grasinu 

ligg og horfi upp í himininn 

græt 

hlæ                                                                 

og elska  

þá er ég til.                                                                                                 
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Vellíðan og vanlíðan 

 

Það er langt síðan að ég fann það út 

að vellíðan og vanlíðan er erfitt að skilgreina. 

Þegar mér líður vel er alveg sama 

þó ég ætti öll verðmæti veraldar  

mér myndi ekki líða betur. 

Og er mér líður illa 

Þá er sama þó ég væri ein þeirra sem er sveltandi og deyjandi 

í vanþróuðu ríki mér liði ekki verr. 

 

 

Hugleiðingar  

 

1. Hvernig líður þér? Í dag eða undanfarið? 

2. Hvenær líður þér vel? 

3. Hvenær líður þér illa? 

4. Rifjaðu upp og segðu frá  hvenær þú varst hræddur, reiður, mjög 

glaður, sorgmæddur, undrandi, ánægður, fannst fyri ást eða 

kærleika eða fannst fyrir andstyggð á einhverju. Einnig má tjá 

þetta á annan máta, í ljóði, leikrænni tjáningu, mynd eða á annan 

hátt sem hentar þér. 
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3.kafli 
 

Lífsýn og tilgangur 
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Lífsýn 

 

Það er mjög mismunandi hvernig við sjáum lífið. Nú á tímum þá hafa 

fjölmiðlar og auglýsingar vissulega mikil áhrif á okkur. Gallinn er sá að 

þeir sem standa á bak við auglýsingar vilja yfirleitt hagnast á öðrum. 

Þar sem jörðin er einn hnöttur þar sem  samskipti hafa margfaldast með 

tilkomu mikillar tækni hvort sem er með ferðalögum, símum eða 

netsambandi, þá er jörðin meira áberandi heimili okkar allra. Við þurfum 

öll að sýna henni virðingu ef við ætlum að lifa áfram á henni. Þannig er 

það einnig með samskipti milli manna. Það er rík ástæða til að vinna að 

friði, að lönd aðstoði hvert annað eins og góðir nágrannar. Það er til 

nægur matur í heiminum. Honum er bara ekki skipt handa öllum. Til þess 

að við getum búið til réttlátari heim og skilningsríkari manneskjur þá 

þurfum við að byrja á okkur sjálfum og umhverfi okkar. Allar 

manneskjur þurfa að læra að  gefa og þiggja. Þegar við erum lítil þá 

erum við mikið að þiggja. Eftir því sem við eldumst þá finnum við meiri 

tilgang í að finna að það er þörf fyrir það sem við getum gefið. Hvernig 

við gefum er svo algjörlega okkur í sjálfsvald sett. Viljum við vera 

foreldrar og annast næstu kynslóð? Viljum við beita okkur fyrir 

umhverfismálum, stjórnmálum, íþróttum, listum, menningu, heilbrigði eða 

tækni? Listinn getur verið óendanlegur enda eru engar tvær manneskjur 

eins. Það er líka til fólk sem á margan hátt verður oftast undir, t.d. 

glæpamenn, áfengissjúklingar, eiturlyfjaneytendur, ýmis konar fíklar en 

orsökin er Þá oft innri vanlíðun. Þess vegna er líka mikilvægt að tala um 

tilfinningar. 
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Lífsgildi og dygðir 

 

Á tímum Sókratesar og Platons var mikið rætt um dygðir. Dygðir 

var þá ýmislegt sem prýddi góðan mann, svo sem hugrekki, þolgæði, viska 

svo eitthvað sé nefnt. Í nútímaþjóðfélagi er gert mikið úr því  

hvernig þú eigir að líta út, helst vera grannur, stæltur, fallegur. 

Einnig að þér eigi að ganga vel, vera klár, fá góða vinnu, peninga og 

völd, skara fram úr í tónlist, menningu, íþróttum, stjórnmálum eða 

ýmsu öðru. Að eignast gott hús, bíla, innbú og kannski flotta krakka. 

Í dag er minna rætt um ýmislegt annað sem hefur kannski miklu 

meira gildi. Hvað erum við sem manneskjur. Er okkur bara sama um allt 

svo lengi sem við vinnum nýjasta tölvuleikinn. Skiptir það engu máli 

þó að við séum að menga jörðina eða hunsa að hjálpa öðrum? 
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Hugleiðingar  

 

1. Hvað finnst þér mikilvægt í lífinu?  Hvaða lífsstefnu 

viltu taka? 

2. Eiga unglingar að ræða lífsstefnu sína eða á þetta bara að  

ræðast seinna?  

3. Af hverju gætu það einmitt verið unglingar og ungt fólk sem  

hefðu gott af því að velta svona málum fyrir sér? 

      4. Veltu fyrir þér hugtökunum: Fordómar, tillitssemi, 

           þolinmæði, auðmýkt, þrautseigja, umburðarlyndi, samviska,            

           metnaður og samúð. Hvað þýða þau? Hefur þú einhverjar af  

           þessum dygðum til að bera? 

 5.  Gott væri að skipta í hópa og hver hópur skoðaði 

eitthvert hugstakt.d. sem minnst var á framar. 

           Hvaða skilning leggur þinn hópurí hugtakið?                      

           Það gæti verið lærdómsríkt að kynna það fyrir hinum hópunum. 

          Jafnvel að búa til stuttan leikþátt um hvert hugtak. 
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Að verða góð manneskja 

 

Af hverju ættum við að verða góð manneskja og hvað þurfum við að hafa 

til þessa að verða góður persónuleiki? Þetta er algjörlega spurningin um í 

hvernig heimi við viljum lifa. Viljum við að engin lög séu og allir geti verið 

drepnir allt í kringum okkur og það sé sjálfsagt að stela frá öðrum.  Það 

er komin hefð fyrir því að búa til ýmis konar lög og reglur. Að sjálfsögðu 

þarf alltaf að endurskoða öll svona lög og reglugerðir af því að allt er í 

stöðugri breytingu.  En góð persóna er ábyrg og vill standa við sitt. Ef 

þú hefur góða manneskju í vinnu þá veist þú að þú getur treyst henni 

og að hún svíkur ekki. Það getur alltaf komið eitthvað upp á en góð 

manneskja reynir sitt besta. Þegar við erum börn þá finnst okkur eins og 

við getum lært hvað sé rétt og rangt og ef maður er góður og jafnvel 

þægur þá muni allt ganga upp. Því miður er lífið ekki svona einfalt. Hver 

manneskja getur lent í miklum vangaveltum um hvað sé rétt og hvað sé 

rangt í alla vega mismunandi stöðum. Áttu til dæmis að þegja yfir 

leyndarmáli vinar þíns jafnvel þó svo það geti gert það að verkum að 

hann gæti dáið? Áttu að skilja ef þú ert mjög óhamingjusamur(-söm) í 

hjónabandi og  sundra fjölskyldu þinni? Áttu að þegja yfir því ef 

atvinnurekandi þinn fer á bak við stjórnkerfið.  Við lendum öll í erfiðum 

ákvarðanatökum og einnig lendum við oft í vangaveltum um siðgæði. 

Myndirðu byrja á föstu með manneskju sem  besti vinur þinn eða  

vinkona er skotin(n) í ? Við fáum margoft að standa frammi fyrir 

erfiðum spurningum í lífinu og taka ákvarðanir sem við vitum ekki alltaf 
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hvort eru réttar og í raun getur oft enginn sagt okkur svarið jafnvel 

ekki alltaf við sjálf heldur verðum við oft bara að framkvæma eftir 

bestu getu.   

 

Ákvarðanir 

 

Hvað er það sem  þér finnst skipta máli í lífinu? Þú hefur áhrif? Þú 

getur ákveðið hvort þú ætlir að verða poppstjarna, berjast fyrir 

náttúrunni, skipta þér af stjórnmálum, eða verða 5 barna foreldri. 

Í raun ert það bara þú sem stoppar sjálfan þig ef þú trúir ekki 

að þú getir gert það sem þig langar að gera. Það er mikilvægt að þú 

takir eftir draumum þínum og löngunum og þjálfir þig í að ná því 

sem þú vilt með því að setja þér smá markmið. Stundum þarf að þjálfa 

viljavöðvann. Þú getur gert það með því að nenna að fara út í sjoppu ef 

þig langar að kaupa kók eða æfa þig á gítar í korter á dag. Það skiptir 

ekki öllu máli hvað þú tekur þér fyrir hendur. Lífið sér þér fyrir alla 

vega verkefnum alla daga og þú ákveður hvort þú ætlar þér mörg 

eða smá verkefni. Þú getur þjálfað þig upp í að geta meira og meira á 

einhverjum sviðum. Til þess að þetta virki þarf að taka ákvörðun. 

Það er sama með ákvörðunarvöðvann það þarf líka að virkja hann og 

það gerist best með því að framfylgja ákvörðun. Sumar ákvarðanir 

er erfitt að taka en þá er um að gera að velta upp eins mörgum 

möguleikum og hægt er í stöðunni. Oft þarf að taka tillit til annarra en 

ekki síður til sjálfs sín en velja svo þann kost sem manni þykir bestur 

þegar búið er að útiloka ýmsa aðra möguleika. 
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Það er alltaf hægt að taka nýja ákvörðun. Ein ákvörðun er betri en 

engin. 

 

 

Hugleiðingar  

 

1. Finnst þér þú hafa tekið margar mikilvægar ákvarðanir í lífinu? 

2. Hvað finnst þér um að taka ákvarðanir fyrir framtíðina? 

Er það erfitt? 

3. Hvað finnst þér um ákvörðun varðandi starfsval? 

Búsetu? Fjármál? Ástarsambönd? 

4. Er hægt að tryggja að við veljum rétt? 

5. Er einhver sem þú hlustar á eða vilt fá ráð hjá? 

6. Geturðu farið eftir leiðsögn annarra þegar þú 

tekur ákvarðanir eða viltu treysta algjörlega á eigin dómgreind? 

     7.   Æfðu þig í að taka ákvörðun með því að ákveða eitthvað 

           þrennt sem má vera einfalt en má líka vera meira mál fyrir þig. 
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Lífspælingar 

 

Mörg okkar velta lífinu og tilverunni fyrir sér. Stundum bregðumst við 

við öllu af vana eða tökum öllu sem sjálfsögðu en stundum undrumst við 

og brjótum heilann um alla mögulega og ómögulega hluti. 

Öll upplifum við stundum gleði en við eigum stundum líka þunga kafla 

jafnvel svo þunga að okkar finnst ekkert spennandi að lifa. 

Í bókinni Leva och tjena  eftir Ronald Beesley (1978) er talað um að það 

sem við höfum fram yfir dýrin sé stórkostlegt tæki svo sem hugsun, 

sköpun, ímyndun, trú, áætlun og framkvæmdir en þessi verkfæri gera 

það að verkum að við getum búið til stórkostlega menningu eins og í 

kvikmyndum, listum, bókmenntum, hönnun og svo mætti lengi telja. Þá 

notum við yfirburði okkar á jákvæðan og fallegan hátt. Reyndar er 

menningin ekki alltaf falleg og jákvæð, stundum er hún firring og það að 

elta nautnina. 

 

En ef við notum yfirburði okkar á slæman hátt þá er það til dæmis 

þegar við förum í stríð. Þegar við erum að misnota völd. Græða og níðast 

á öðrum og svo mætti einnig lengi telja líka. Það að við veljum að vilja 

gera jákvæða hluti, það að hugsa vel um jörðina, mannfólkið, stefna í átt 

friðar, farsældar og vellíðunar gerir okkur að manneskjum sem vilja 

verða góðir karakterar eða persónur. Í bókinni Educating for character 

(1991) er talað um að til þess að verða góð manneskja þá viljum við 

þekkja hvað er gott, þrá það góða og gera það sem er gott. Aristoteles 

taldi að til þess að verða góð manneskja  þá verðum við að vera í góðu 
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sambandi við okkur sjálf og aðra þannig að dygðir okkar njóti sín. Við 

þurfum að geta sýnt samúð og örlæti og einnig haft sjálfsaga og ætla 

okkur að gera góða hluti. Af hverju ættum við að vilja gera gott? Þegar 

upp er staðið er það einfaldlega best fyrir mig, þig og alla hina líka.  

 

Fólk um alla jörð hefur löngum haft þörf fyrir trú. Trú á eitthvað æðra 

og meira en jarðlífið sýnir. Til dæmis trú á skapara sem einnig vill að við 

lifum í samræmi við lögmál hans. Eða trú á marga guði eins og er til 

dæmis í hindúatrúnni. Yfirleitt eiga flest trúarbrögð þó það 

sameiginlegt að höfða til hins góða í fólki. Nema þegar menn berjast um 

réttmæti trúarbragða. Það getur hjálpað fólki mikið að geta stuðst við 

trúna en sumir segjast lifa góðu lífi án trúar. Það er trúfrelsi á Íslandi 

og ekki vilja allir kenna sig við trú. Einnig eru margar gerðir 

trúarbragða. Í austrænum löndum hefur auðmýkt og virðing fyrir öllu 

lífi mun meira gildi en í vestrænum  löndum. Í vestrænu löndunum erum 

við mikið í að þroska sjálfið og persónulegt frelsi og vilja einstaklingsins. 
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Hugleiðingar  

 

1. Hverjar eru þínar lífspælingar, þ.e. um hver þú ert og hvernig 

manneskja þú vilt verða eða um tilgang lífsins almennt? 

2. Hvað finnst þér um trú og trúarbrögð? 

3. Hvað finnst þér um mannfólkið í dag? Er fólk almennt gott eða 

slæmt? 

4. Hefðirðu viljað vera uppi á öðrum tíma? Í öðru landi? 

Hvers vegna (ekki)? 

5. Hvað finnst þér um heiminn? Um netið? 

6. Hverju myndirðu breyta ef þú gætir breytt því sem er að 

gerast alls staðar á jörðinni? 

      7.  Eigum við bara eitt líf eða mögulega fleiri? 
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                     Vatn 

                                        

         Þú svalar þorsta mínum 

er ég velki mér í þér ylvolgu þá 

gleymi ég öllu. 

Þú lekur 

þú niðar  

þú fossar 

þú strýkur mér mjúklega 

um brjóst, lendar og skaut 

þú smýgur alls staðar inn í mig 

gælir við mig 

og mér líður sem í móðurkviði. 
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Af hverju? 

 

Af hverju er þessi heimur eins og hann er? 

Hví eru styrjaldir? 

Hví eru kjarnorkuvopn til? 

Hví eru svo margir sem svelta? 

Af hverju þurfa allir að ota sínum tota í okkar þjóðfélagi 

til að komast áfram? 

Af hverju er betra að vera vondur en góður? 

Af hverju? 
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Tilgangur lífsins og lífsmottó 

 
Sumir vita alveg frá því þeir eru ungir hvað þeir vilja gera í lífinu. Aðrir 

þurfa að prófa sig áfram og leita eftir því og enn aðrir leita ekki heldur 

lifa lífinu eins og einhver í fjölskyldunni gerði eða foreldrarnir. 

Þá alast þeir kannski upp við að lífið er eins og það er og það er fullt 

markmið í sjálfu sér og það er óþarfi að vera að fást um það. 

Við ölumst öll upp við eitthvert gildismat. Við fáum það frá uppeldi, 

vinum, þjóðfélaginu í fréttum, kvikmyndum, tölvum og öllu sem við 

skoðum og tökum eftir í umhverfinu. Stundum ákváðum við ekki endilega 

að velja ákveðna skoðun heldur höfum við hana bara og vitum kannski 

ekki af hverju. Það er mikilvægt fyrir okkur að komast að því hvað það 

er sem skiptir okkur raunverulegu máli. Sumir gera það þannig að þeir 

hugsa: Hvað ef ég ætti viku eða mánuð eftir ólifaðan? Hvað myndi ég þá 

gera? Hverju myndi ég vilja ljúka, hvaða óskir vil ég að rætist? Stundum 

er tíminn hafður lengri, t.d. 6 mánuðir. Hvernig myndi ég vilja nota þann 

tíma? Áhugamálin segja mikið um okkur og einnig hvort við erum 

félagslynd eða ekki. En það er gott fyrir alla að setjast einhvern tíma 

niður og velta fyrir sér lífsmottóum.   Það er þau gildi eða viðmið sem við 

viljum lifa eftir. Ætla ég að verða heiðarlegur? Ætla ég bara að græða 

og verða ríkur og mér er sama þó ég troði á einhverjum tám. Vil ég skara 

fram úr á einhvern hátt og vekja athygli eða vil ég bara fá sem mestan  

frið og afskipaleysi og gera þau verk sem ég nýt að gera? 

Áttu þér hugsjónir? Hvað viltu gera í lífinu?  
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Hugleiðingar 

 

1. Hvað er lífstilgangur? 

2. Skiptir lífstilgangur máli? Þurfum við hann? Eða þurfum við hann 

kannski bara frekar ef eitthvað kemur fyrir okkur? 

3. Er gott að vita hverju við stöndum fyrir í lífinu? 

4. Í hvaða samhengi sérðu sjálfan þig í tengslum við aðra? 

5. Hvar stendur þú varðandi hugsjónir? 

6. Hvar stendur þú varðandi dygðir? 

7. Hvar stendur þú varðandi efnisleg gæði? 

8. Mega aðrir bara ráðskast með okkur að vild? 

9. Getur lífstilgangurinn virkað eins og áttavitinn okkar? 

10. Megum við skipta um lífstilgang? Er mögulegt að við 

gerum það yfir ævina? 
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Kafli 4 
 

Erfiðleikar, áföll og dauði 
 
 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 

Áföll og erfiðleikar 

 

 Stundum er talað um að lífið sé ekki dans á rósum og einnig að rósir séu 

ekki án þyrna. Hver manneskja sem er á lífi lendir í áföllum og 

erfiðleikum. Það getur verið smávægilegt eins og að meiða sig þannig að 

manni batni fljótlega en það getur líka verið slæmt slys, skilnaður 

foreldra, veikt barn, dauðsfall. Maki getur haldið framhjá, það getur 

verið drykkja, notkun eiturlyfja, mikið ósætti, óréttlæti í vinnu, einelti í 

skóla, erfið fjármál og svo má lengi telja. Við þurfum að taka lífinu 

svolítið eins og ratleik og vera tilbúin að takast á við hvert verkefni 

hversu erfitt sem það nú er. Áföll eru yfirleitt eitthvað sem kemur 

snögglega, t.d. eins og að verða fyrir bíl. Það þarf tíma til að vinna úr því 

andlega og líkamlega.  Erfiðleikar eru stundum tímabundið vegna 

flutninga, fjármála eða annars en einnig geta þeir verið langvarandi árum 

saman.  Stundum verður fólk bara að lifa við afleiðingar áfalla eða 

erfiðleika, t.d. að vera fatlað og bundið í hjólastól alla ævi eða sætta sig 

við dauðsfall ástvinar. Það getur verið mikið verkefni að fást við þess 

háttar hluti. 
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Hugleiðingar 

 

1. Hefurðu lent í áfalli? Ef svo er skrifaðu um það eða tjáðu það. 

2. Hvaða erfiðleikar fylgja því að vera unglingur? 

3. Hefurðu kynnst öðrum sem hafa upplifað áfall? 

4. Ef þrír eða fjórir eru saman í hóp hver er þá sameiginlegur 

reynslubanki ykkar á þessu sviði? 

5. Er eitthvað sem við getum gert til þess að reyna að fyrirbyggja 

áföll og minnka erfiðleika? 
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Fjóla og félagsfælnin 

 

Fjóla var alltaf feimin sem lítil stúlka. Hún faldi sig oft á bak við mömmu 

sína og oft talaði stóra systir hennar fyrir hana. Hins vegar gekk henni 

sæmilega í skólanum. Það var ekki fyrr en hún komst á kynþroskaskeiðið 

og brjóstin fóru að stækka og hár fóru að birtast hér og þar á 

líkamanum sem Fjóla varð spéhrædd. Hún vildi ekki láta neinn sjá sig 

bera, hvorki í skólanum né heima hjá sér. Hún hætti að fara í sund og 

leikfimi. Svo smáversnaði ástandið.  Hún fór að fara minna og minna út 

úr húsi. Hreyfði sig mun minna en áður og hætti að treysta sér til að 

fara á mannmarga staði eins og afmælisveislur eða stórmarkaði.  Hún 

þorði varla að horfa í augun á fólki nema ef hún þekkti það mjög vel. Það 

var orðið vandamál að mæta í skólann, stundum fékkst hún til að fara en 

oftast var það vandi og oft gekk það ekki. Hún harðneitaði að fara í 

matsalinn að borða og fór bara heim í nestistímum og matartímum.  

Þegar hún gekk um skólann þá leið hún fram með veggjum eins og 

afturganga. Henni fannst allir vera að horfa á sig og krakkarnir lögðu 

ekki alveg í að tala við hana því hún fór svo mikið hjá sér ef   

einhver yrti á hana að það varð svo óþægilegt. Hún sá samt takmarkað 

hina krakkana því hún þorði ekki að horfa í augun á þeim  og svo var hún 

svo viss um að hún væri gjörsamlega ómöguleg. Þetta var fremur sorgleg 

staðreynd því Fjóla var fallegasta stúlka sem hafði bara talið sér trú um 

annað. Eins hafði hún mjög fallega söngrödd sem enginn fékk að njóta 
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nema mamma hennar og hún sungu stundum hástöfum saman í bílnum. 

Það fáránlegasta var þó að innst inni langaði Fjólu til þess að verða  

fræg söngkona og semja lög en félagsfötlun hennar kom í veg fyrir 

allar tilraunir á því sviði. Fjölskylda hennar fékk hana takmarkað til að 

umgangast ættingjana og allt varð að vera mjög mikið eftir Fjólu höfði. 

Stundum virkaði þetta eins og fangelsi fyrir fjölskylduna því Fjóla 

vildi helst bara vera heima. 

Hún klæddi sig bara í það sem hún treysti sér til. Hitti bara örfáa sem 

hún þorði að tala við og það var ekki orðið margt sem hún hafði fyrir 

stafni í lífinu. Það helsta sem bjargaði henni var tónlistin. Hún hlutstaði 

öllum stundum á tónlist. Það var svo ekki fyrr en mamma hennar kom 

henni á námskeið fyrir félagsfælið fólk að Fjóla sá almennilega hvernig 

var komið fyrir henni. Alltaf þegar hún lenti í óþægilegum aðstæðum þá 

hvítnaði hún eða roðnaði  í framan, fór að svitna og fékk áköf 

hjartsláttareinkenni.  Á námsskeiðinu hitti hún unglinga sem voru eins og 

hún. Fyrst þegar þau hittust var eins 

og þau væru á sameiginlegri jarðarför. Ekkert þeirra þorði að tala. 

Það voru bara foreldrarnir sem töluðu og í kaffitímanum var glæsilegt 

veisluborð og jafnvel nammi líka.  Foreldrarnir smjöttuðu á veitingum 

en ekkert unglinganna þorði að snerta veitingar fyrir framan hvert 

annað.  Eftir nokkra tíma fór Fjóla að treysta sér til að tala við hina 

unglingana. Einn daginn átti hún að tala við strák á námskeiðinu sem 

henni leist ágætlega á. Þeim tókst að brjóta ísinn, spjalla saman og 

meira segja hlæja og gera grín að sjálfum sér. 

Á eftir var hún svo glöð í bílnum á leiðinni heim að hún talaði   



 74 

sundurlaust út í eitt eins og útjaskaður skemmtikraftur óstöðvandi af 

gömlum bullbröndurum. Eitthvað hafði gerst. Eftir þetta fékk hún 

löngun til að breyta lífi sínu. Hins vegar fékk hún áfram ákafan 

hjartslátt og jafnvel táraðist eftir að hafa fengið afgreiddan einhvern 

smáhlut í búð. Fjóla átti aldraðan frænda sem hafði lifað allt sitt líf í 

hálfgerðri einangrun. Hann gifti sig aldrei né eignaðist börn og hitti 

bara í mesta lagi 2 til 3 í einu. Fjóla bar mikla virðingu fyrir þessum 

frænda sínum en hún vildi ekki enda alveg eins og hann. Hún þurfti því 

að æfa  sig, smám saman að þora að tala við aðra og horfa í augun á þeim 

sem í kringum hana voru. Á námskeiðinu var henni kennt hvað hún ætti 

að gera til að hjálpa sér að sigrast á kvíðanum og einnig að hún ætti ekki 

skilið þær neikvæðu hugsanir sem  hún var að hugsa um sig sjálfa. 

Næstu mánuði og ár verður Fjóla bara að taka einn dag í einu og vinna 

litla sigra  til þess að geta gert meira og meira það sem hana langar til 

að gera. Það gerist ekki á einum degi en samt er hún nú komin á rétta 

leið. Fjóla er þó nokkuð viss um að hún muni aldrei framar fara í sund í 

lífinu en vonar að hún muni geta farið að syngja fyrir framan aðra. 

 

 

Hugleiðingar 

 

1. Getur þú sett þig í spor Fjólu? 

2. Hvernig er hægt að hjálpa henni? 

3. Upplifir þú aðstæður þar sem þú finnur fyrir óöryggi og þér 

líkar ekki að vera á einhverjum stað eða hitta ákveðið fólk ? 
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Tinna og nýja sjálfið 

 

Tinna var mjög falleg, kraftmikil stúlka, dökk yfirlitum. Hún var mikið í  

líkamsrækt og alla vega íþróttum og einnig spilaði hún á fiðlu. 

Hún hafði smitandi hlátur og bræddi hvert mannshjarta með  

lífsgleði sinni. Hún hafði átt gott líf með fjölskyldunni en  er kom að 

unglingsárunum þá varð meiri spenna í heimilislífinu og 

pabbi hennar fann  sér nýja konu og vildi skilnað. Tinna  fór að  

verða unglingur sem hvarf meira og meira inn í sig og var mjög sár og 

reið út í pabba sinn. Eitt kvöldið, þegar vont veður var og grenjandi 

rigning, þá hljóp hún yfir götuna á fleygiferð. Þar sem hún var 

að hlaupa og flýta sér og þá skall á hana bíll. Tinna kastaðist tugi metra 

og lá svo eins og tuskudúkka grafkyrr og án þess að virðast anda. Stór 

dæld hafði komið í bílinn sem keyrði á hana og þar var maður í algjöru 

áfalli. Til allrar hamingju var læknir í næsta bíl sem kom á staðinn. Hann 

passaði vel upp á að háls Tinnu og hryggur yrðu ekki hreyfð nema af 

þeim sem kunnu að gera það við svo slasaða manneskju. Næstu vikur vissi 

enginn hvort Tinna myndi lifa af. Foreldrar hennar vöktu yfir henni á 

sjúkrahúsinu daga og nætur því Tinna var alltaf í lífshættu. Líkami 

hennar var stífur og fékk krampa. Það þurfti að stinga gat á hálsinn svo 

að hún gæti andað með öndunarvél. Margar aðgerðir þurfti að gera til að 

laga beinbrot. Tinna hafði líka fengið högg á höfuðið og enginn vissi 

hvort Tinna lifði eða gæti gert nokkuð framar. Tinna lá margar vikur 

meðvitundarlaus. Það kom að því að hún vaknaði sárkvalin. Hún gat fyrstu 
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mánuðina ekki talað, ekki borðað og varla hreyft sig sjálf. Svo fór hún 

að geta verið í hjólastól en hendurnar voru spastískar og hún hafði svo 

til enga stjórn á þeim. Hún var einnig lömuð fyrir neðan mitti og minnið 

virkaði ekki eðlilega.  Allir sem þekkt höfðu Tinnu fundu að sú Tinna sem 

til var áður var ekki lengur til. Þau þurftu að kynnast nýrri Tinnu. Tinnu 

sem hafði svipað andlit en hennar andlit var skaðað öðrum megin. 

Útgeislun og tal var allt öðru vísi en með tímanum þá gat Tinna gert 

fleiri hluti sem betur fer. Ættingjar hennar urðu nú því fegnir að 

einhverjar framfarir urðu og að Tinna myndi lifa áfram. Eftir að hún fór 

að tala þá kom líka í ljós að hún var húmoristi.  Hún fór því að geta setið 

stundum með ættingjum og fólki sem vann með hana og gert grín að 

hlutunum. Tinna verður aldrei eins og hún var. Hún mun líklega aldrei ná 

að sjá alveg um sjálfa sig eða lifa eins og venjulegt fólk. Lengi vel var 

hún mjög þunglynd og vildi ekki lifa lengur svona á sig komin því hún var 

líka búin að missa alla vini sína. Hún lærði þó að lifa  á sinn hátt. Hún 

getur labbað með stuðningi og  gert ýmislegt sem hún gat ekki á tímabili 

eins og að læra og spila á spil með stuðningi. Einnig getur hún keyrt um 

sjálf í hjólastólnum. Tinna var heppin að því leyti að hún hafði mjög 

sterklegan þjálfaðan líkama þegar hún lenti í slysinu og eins átti hún 

ótrúlega duglega móður sem helgaði dóttur sinni líf sitt eftir slysið og  

leitaði ýmissa óhefðbundinna leiða, m.a. að fara með dóttur sína til 

annarra landa til að leita henni lækninga þegar heilbrigðiskerfið á 

Íslandi hafði ekki upp á meira að bjóða. Það er dýrt en það hafa þó orðið 

framfarir hjá Tinnu. 
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 Það eru alltaf einhverjir sem lenda í slysi. Við vitum aldrei um það fyrir 

fram. Það gerist allt í einu fyrirvaralaust og á  

augnabliki er manneskja, sem á allt lífið framundan með ótal möguleika í 

lífinu, allt í einu bundin hjálpartækjum og getur ekki spjarað sig sjálf. 

Bara sú staðreynd að þetta gerist öðru hverju gerir það að verkum að 

við þurfum að muna að passa okkur í umferð og þar sem hætta er fyrir 

hendi. 

 

Hugleiðingar 

 

1. Hversu oft erum við óánægð án þess að gera okkur grein fyrir því 

að okkar vandi er fremur smávægilegur í samanburði við stór 

slys? 

2. Geturðu sett þig í spor Tinnu? 

3. Heldurðu að Tinna eigi að einhverju leyti eitthvað sameiginlegt 

með öðrum unglingum eftir slysið? 

4. Hefði eitthvað getað komið í veg fyrir þetta slys? 

5. Hvað getur þú gert til þess að þú lendur ekki í svona slysi ? 
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Sorg 

 

Eftirfarandi frásagnir fjalla um dauðsföll. Þegar dauðsföll verða er 

óhjákvæmilegt að þeir, sem eftir lifa, verði fyrir áfalli. Við tekur 

sorgarferli sem fólk getur verið mislengi að vinna sig úr. Það er vitað mál  

þegar við fæðumst að við munum öll deyja einhvern tíma. Stundum er 

dauðinn kærkominn eins og þegar fólk er búið að lifa lengi og kannski 

farið að missa heilsuna og hálfpartinn farið að bíða eftir því að fá að 

fara. En stundum verður dauðsfallið mjög óvænt, t.d . ef slys ber að 

höndum og einnig sérstaklega þegar fólk styttir sér aldur. 

Það er mjög erfitt fyrir aðstandendur að vinna úr slíkum dauðsföllum. 

Það tekur tíma og þarf oftast góðan stuðning líka.  

Dauði er hluti af lífsferlinu. Við venjumst því að fara í jarðarfarir og 

þurfa að kveðja fólk í kringum okkur. Við munum aldrei gleyma því og það 

lifir áfram inni í okkur. 
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Pabbi 

 
Hví yfirgafstu mig svo snemma? 

Fjórtán ára sá ég á eftir þér 

í gröfina grátandi í rigningunni. 

og ég skildi ekki lífið  

að það skildi gera mér þetta. 

 

Nú eru liðin tólf ár síðan 

og ég skil nú lífið 

en þó sakna ég þín meir. 

 

Ég hugsa mér allan þann tíma 

sem við hefðum getað átt saman 

ég hefði spurt þig þeirra spurninga  

sem fylgja því að verða fullorðinn 

hefði rökrætt við þig 

hlustað á þína reynslu 

fengið ráðleggingar 

og ég faðma þig að mér í huganunum 

 

En ég veit 

að við hittumst aftur 

finnumst í eilífðinni 

horfum á myndband æviferils okkar beggja 

rökræðum gerðir okkar 

hlustum á hugsanagang hvort annars 

styrkjum hvort annað sem jafningjar 

og föðmumst. 
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Á bryggjunni 

 

Mundi stóð á bryggjunni. Þetta var árla morguns. Hann stóð með 

gemsann í hendinni. Hann var spenntur en einbeittur. Hann var 

margbúinn að fara í gegn um þetta í huganum. Fyrst var hann búinn að 

velta fyrir sér mörgum öðrum möguleikum en undanfarið hafði hann 

margoft séð þetta fyrir sér í huganum. Nú var komið að því og ekki varð 

til baka snúið. Mundi var 22 ára. Hann var búinn að vera faðir í 4 mánuði. 

Unglingsárin höfðu öll farið í rugl og drykkju. Hann hafði einnig neytt 

sterkari efna og oft stolið til að eiga fyrir neyslunni. Þegar hann hafði 

hitt Guðbjörgu hafði hann trúað að hann myndi eignast nýtt líf. Þau 

höfðu svo oft verið ánægð saman og skilið hvort annað. Svo hafði hann 

barnað hana og hún var bara 16 ára. Þau höfðu verið mjög blönk og 

varnir höfðu ekki alltaf verið efstar á listanum þegar vantaði mat og 

sígarettur. Á meðan Guðbjörg bar barnið undir belti þá hafði Mundi 

farið að drekka aftur eftir að hann varð atvinnulaus og úrræðalítill.  

Svo fór hann í sína fjórðu meðferð og var nýkominn úr henni þegar 

barnið fæddist. Guðbjörg var þá hjá foreldrum sínum. Samband þeirra 

hafði oft verið erfitt eftir að hann byrjaði að drekka aftur og Guðbjörg 

hafði sett honum stólinn fyrir dyrnar. Ef hann ætlaði að umgangast 

barnið þá yrði hann að fara í meðferð.  Mundi hafði fyllst svo miklu 

stolti þegar barnið fæddist. Drengurinn litli var svo undurfallegur. 

Mundi hafði heitið sjálfum sér því að hann yrði góður faðir og í einhvern 

tíma á eftir hafði allt gengið svo vel. Mundi hafði fengið vinnu aftur. 
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Þau höfðu getað fengið sér litla og notalega íbúð saman og nutu stundum 

stuðnings foreldra Guðbjargar. Og þau voru sátt í litlu risíbúðinni.  Svo 

hafði drengurinn litli farið að gráta mikið um nætur. Guðbjörg verið 

þreytt og Mundi fór að missa stjórn á skapi sínu.  Mundi gat ekki sofið 

almennilega á næturnar og fór að missa dag og dag úr vinnunni.  Svo   

missti hann vinnuna og þá varð flaskan eini sanni vinurinn.  Þegar Mundi 

byrjaði að drekka aftur missti hann trúna á sjálfum sér og trúði því að 

hann yrði  ALLTAF LOOSER. Hann sá fram á það að hann yrði aldrei sá 

faðir sem hann hafði ætlað sér að verða. Inni í honum var sársauki, tóm, 

vonleysi og biturleiki.  Hann yrði eins og faðir hans sem drakk sig í hel 

sem skeytti alltaf skapi sínu á öllum en þess á milli vorkenndi hann 

sjálfum sér.  Tíminn fyrir Munda hafði runnið saman í eitt þar sem hann 

sá bara hversu erfiður hann var, drykkjan, hann og Guðbjörg að rífast, 

barnið grátandi og hann gat ekki meira. Hann var úttaugaður, 

örvæntingarfullur og vonlaus. Ég veit að þau eru betur komin án mín. Ég 

elska þau en ég vil ekki særa þau.  Hann hringdi í Guðbjörgu og sagði 

henni að hann elskaði hana og bað hana innilega um að fyrirgefa sér hvað 

hann væri slæmur faðir. Guðbjörgu fór að gruna að eitthvað væri að 

og æpti: Mundi, hvar ertu? Segðu mér hvar þú ert? Eina svarið sem hún 

fékk var skvamp í vatni og öldugangur.  Gemsinn lá á bryggjunni. Stúlkan 

æpti og æpti í símann af miklum ótta og með hræðilegu hugboði. Mundi 

fannst sama dag en það tók marga klukkutíma að draga hann upp úr 

sjónum þar sem hann hafði tryggt svo rækilega að hann ætti ekki aftur 

snúið.  
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Hugleiðingar 

 

1. Hvað finnst þér markverðast í sögunni ? 

Hvað myndirðu vilja gera ef þú þekkir einhvern í sem vill ekki lifa  

2. lengur? 

3. Hefur þér stundum fundist lífið tilgangslaust? 

4. Heldurðu að Mundi hefði getað gert eitthvað annað en að stytta 

líf sitt? 
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Slysið 

 

Hann ók á aðalgötunni í besta skapi þótt hugsanir rynnu hratt  

gegnum huga hans. Það var undurgott veður þó svo enn væri vetur. Hann 

var á vélfák og langaði helst að prjóna á honum. Allt virtist opið, 

mögulegt og leikandi. Enginn virtist nálægur og hann lyfti mótorhjólinu. 

Hann sá hættuna of seint. Honum fipaðist. Svo á sekúndubroti kastaðist 

hann í götuna, mótorhjólið rann á ógnarhraða aleitt áfram.   Líkami hans 

þeyttist eftir götunni eins og verið væri að rúlla kúlu til að henda niður 

keilum uns hann staðnæmdist. Allt í einu fylltist allt af bílum. Það var 

einhver undarleg þögn í sekúndubrot svo ruddist kona út úr bíl rétt hjá 

og óstyrk tók hún upp símann og æpti samhengislaust í hann. Karl og 

kona komu hvort úr sínum bíl. Konan gekk í átt að konunni sem æpti í 

símann og vildi vera viss um að örugglega væri verið að hringja í 112. 

Hún hafði eiginlega ekki lagt í að fara strax til mótórhjólakappans  

því henni hafði sýnst hann höfuðlaus og grunaði helst að höfuðið væri 

inni í hjálminum einum metra frá. Þegar maðurinn gekk ákveðinn að 

hreyfingarlausum líkamanum á götunni fylgdi konan honum. 

Höfuðið var sem betur fer á. Það lá bara ankannalega til hliðar. 

Blóðpollur var á götunni. Munnurinn var opinn og augun störðu sjónlaust 

upp í himininn. Þau voru ekki viss um hvort hann væri látinn þó að svo 

virtist. Maðurinn hafði, sem betur fer, góða reynslu í skyndihjálp en gat 

ekki blásið í manninn þar sem blóð var í vitunum. Er konan áttaði sig á að 

þau gætu ekki mikið gert  þá tók hún í heita hönd mannsins og bað og 
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bað. Kvenlæknir kom og skoðaði hinn slasaða en taldi ekkert hægt að 

gera uns sjúkrabíllinn kæmi. Á meðan hélt konan í höndina og bað heitt 

og innilega fyrir sálu þessa manns, fjölskyldu hans, lífi hans, björgun 

hans ef hún væri möguleg en annars góðri himnaför. Að lokum kom 

sjúkrabíll eftir það sem virtist heil eilífð en var þó fljótt. Konan færði 

sig og bjóst við að maðurinn fengi hjartahnoð eða raflost. Hún vissi ekki 

fyrir víst fyrr en daginn efir að maðurinn var örugglega dáinn og eflaust 

hafði hann dáið samstundis.  Það var ekki fyrr en hún þurfti að fara til 

lögreglunnar í vitnatöku að hún áttaði sig á því hversu mikið þetta hafði 

fengið á hana. Henni fannst hún tengd þessum manni. Manni sem hún 

hafði aldrei séð áður og hún hafði bara mætt honum í dauðanum, 

sameinast honum í innilegri bæn. Lífið getur verið svo ótrúlega fljótt að 

breytast. Aðra sekúnduna ertu á hraðferð, ungur og með lífstilgang og 

lífsgleði og lífsvilja. Þá næstu er allt horfið þér. Allt í einu skipta 

húslyklar, bankakort og smápeningar ekki máli. 

Ekki nærbuxur, matur, að raka sig. Eina sem að líkindum skiptir máli er  

kærleikurinn og ástin til ættingja og vina. Kærleikur sem aldrei verður 

máður út. Minningar í hjörtum og sálum annarra. 
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Að leiðarlokum 

 

Flest okkar ná að verða gömul.  Ef við náum að hugsa vel um okkur 

andlega og líkamlega þá getur þetta orðið mjög góður líftími. Nýlega kom 

fram í fjölmiðlum að hamingjusamasta fólkið á Íslandi væri þeir sem eru 

74 ára gamlir. Á þeim tíma er hefur fólk ekki áhyggjur af barnauppeldi 

eða vinnunni og vill kannski bara njóta þess að geta lifað lífinu eins og 

það langar til. Það að eiga áhugamál og hafa áhuga á lífinu skiptir líka 

mjög miklu máli. Við höfum eflaust öll séð gamalt fólk sem er biturt og 

óánægt og einnig gamalt fólk sem geislar af áhuga fyrir umhverfinu og 

öðru fólki. Við getum haft mikil áhrif á hvernig gömul manneskja við 

viljum verða. 

Ein afskaplega framtakssöm kona orðaði þetta þannig: “Ég kann ekki að 

verða gömul en ég er að læra það. Ég skil að allt sem ég vil gera í 

huganum neitar líkaminn mér um en ég reyni að framkvæma allt  

sem ég mögulega get.” 
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Kvöldstund 

 

Ég geng um nakin 

sveipa um mig teppi 

sest í mjúkan þægindastól 

og hlusta á undursamlega 

tónlist. 

 

Ég horfi út um gluggann 

allt er dimmt og hljótt 

stjörnur á himni 

og sál mín hlustar 

 samræmist þögninni 

finn fyrir óendanleikanum 

og finn sjálfa mig 

þá er gott að sofna. 
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Gamla konan og baðið 

 

Guðbjörg var komin fyrir nokkrum árum á elliheimilið. Allt var í föstum  

skorðum: bað á þriðjudögum, tiltekt á miðvikudögum og hárgreiðsla 

á föstudögum. Föst regla var líka á öllum matar- og kaffitímum. 

Guðbjörg var orðin félagslega út úr og mikið bara með sjálfri sér. Hún 

sýndi lítið frumkvæði. Flestir ættingjar hennar voru dánir þó svo hún 

ætti einhver barnabörn og barnabarnabörn sem hún þekkti varla. 

Hún talaði ekki mikið og jafnvel þótt hún horfði á sjónvarpið með 

hinum á kvöldin þá var hugurinn ekki með. Hún las varla lengur heldur 

því sjónin var orðin svo slæm. Henni var orðið nokkuð sama um flest fólk 

í kringum sig og hvað þá hluti. Henni þótti þó alltaf notalegt ef 

starfsfólkið kom vel fram við hana og reyndi að tala við hana. Þá hrökk 

Guðbjörg í gírinn og spjallaði smávegis um daginn og veginn. Það var 

eiginlega bara eitt sem henni þótti virkilega skemmtilegt þessa daga. 

Það var það að vera í sínum hugarheimi og upplifa ýmsar minningar. 

Stundum endurlifði hún góða hluti aftur og aftur og stundum endurlifði 

hún eitthvað sem hún var fegin að hún væri búin með og þyrfti ekki að 

gera aftur. Guðbjörg hafði stritað mikið um ævina og hafði þurft að búa 

flest til í höndunum sjálf hvort sem það var að prjóna ullarsokka og 

vettlinga, sauma föt eða búa jafnvel til pylsur, rúllupylsu og bjúgu. Svo 

hafði hún auðvitað saumað sængurverin sjálf sem þá voru oft úr 

hveitipokum. Þess vegna var Guðbjörg að mörgu leyti fegin að fá bara 

allt upp í hendurnar. Henni fannst hún alveg vera búin að strita nógu 
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mikið. Þegar hún var lítil hafði hún meira að segja þurft að vakna 

snemma til að handmjólka kýrnar og sækja vatn langar leiðir í brunn. 

Það eru ekki margir nú sem eiga slíkar minningar. Guðbjörg hafði alltaf 

verið þögul, dugleg og nægjusöm kona. Þennan þriðjudaginn var 

afleysingastarfsstúlka sem var með eindæmum ákveðin og frek. 

Guðbjörgu leiddist nú alltaf þegar þessi stúlka kom. Í dag var hún hins 

vegar í svo mikilli ró og vildi bara sökkva sér í gamlar minningar. Hún 

ákvað með sjálfri sér að hún skyldi bara láta sem ekkert væri og ekki 

láta þessa stúlku fara alveg með sig þó svo hún væri nú stjórnsöm og 

stundum harðhent. Stúlkan sótti hana í hjólastól og ók henni inn á bað. 

Þar voru þær tvær sem drösluðu henni í baðkarið og fóru að skrúbba 

hana alla. Önnur var svo kölluð í símann. Guðbjörg reyndi þá að njóta 

baðsins smástund og var einmitt farin að hugsa um hann Reyni sinn sem 

hún hafði verið svo óskaplega ástfangin af sumarið sem hún varð 19 ára. 

Það sumar var henni svo ofarlega í minni. Hún var þá ung og falleg 

heimasæta og Reynir var í kaupavinnu á næsta bæ. Hún mundi hvert 

smáatriði, hvernig hún var klædd, hvar þau hittust og hvenær þau höfðu 

kysst hvort annað. 

 

  Þessi ónotalega var farin að þvo hárið á henni harkalega en Guðbjörg  

vildi bara hugsa um hann Reyni sinn. Þau höfðu aldrei getað átt hvort 

annað. Faðir hennar hafði komið í veg fyrir það. Honum fannst nú  

Reynir ekki vera kominn af nógu góðu fólki. Þessi hryssingslega, sem var 

núna að þvo á henni hárið, var alveg að gera út af við hana. 

Guðbjörg vildi ekki rífast við hana en sendi henni hæglát mótmæli. 
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Hún pissaði hægt og rólega í baðvatnið.  

 

Er hin starfsstúlkan kom til baka var allt í uppnámi og fröken Frekja 

reifst og skammaðist.  Stúlkurnar tvær hleyptu baðvatninu úr baðinu og  

sprautuðu og þvoðu Guðbjörgu hátt og lágt.  Síðan, er hún var klædd, 

komu þær henni aftur inn á herbergi. Hún heyrði Fröken Frekju segja  

hástöfum að þessa kerlingu skyldi hún aldrei taka að sér að baða 

framar og Guðbjörg leit undan og brosti sínu sæta Mónu Lísu brosi 

svo að engin sæi.  Það verður hver og einn að nota þau meðul sem 

eru nærtækust, hugsaði hún. Hún ætlaði ekki að fara að rífast og 

skammast á gamals aldri. 
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Sættir 

 

Jórunn var afskaplega hress kona  sem var komin á áttræðisaldur. 

Ung hafði hún orðið ekkja með fjögur börn en með miklum dugnaði, 

nægjusemi og staðfestu hafði hún náð að koma þeim öllum til manns. Þó  

Skorti þau oft eitthvað í uppeldinu af veraldlegum gæðum En Jórunn 

átti alltaf næga hjartahlýju fyrir börnin sín en alltaf var hún samt 

ákveðin við þau. Hún hafði notið þess ríkulega að verða löggiltur gamlingi 

og þurfa ekki að vinna lengur því hún var búin að  ljúka sínum vinnuferli. 

Samt var hún alltaf á fullu því að hún vann svo mikið að félagsmálum. 

Hún þoldi ekki óréttlæti og vildi gera öllum sem best og vera sanngjörn. 

Einnig hafði hún skoðanir á öllum málum og vildi láta heyra í sinni rödd. 

Hún hafði fyrir löngu gert upp hug sinn varðandi dauðann. 

Hún kveið ekkert fyrir. Hún vildi þó ekki þurfa að finna mikinn sársauka. 

Annars hugsaði hún eins og í sálminum: Dauði kom þú þá er þú vilt. Hún 

var löngu búin að gera upp við Guð og menn. Hún gat ekki breytt 

fortíðinni. Fortíðin var eins og hún var. Hún hafði fyrirgefið sjálfri sér 

og öðrum það sem hún þurfti að fyrirgefa og einnig rætt út um hluti 

sem einhverju sinni höfðu truflað hana. Núna lá hún hálfvönkuð á 

Landspítalanum á gjörgæslu og var með heilablóðfall. Hún hafði ekki 

mikla rænu en hún reyndi bara að vera róleg og staðföst eins og henni 

var tamt. Hún hugsaði með sér. Ég man ekki þegar ég fæddist í þennan 

heim en núna er ég örugglega að kveðja, það er komið að því. Ég þakka 

fyrir allar góðu stundirnar og ég bið Almættið að taka á móti mér. Ég er 

viss um að ég á eftir að fara inn í betri heim. Og ef ég skyldi nú bara 
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verða dauð þá finn ég ekkert fyrir því þá er ég ekki lengur. Ég er búin að 

fá tækifæri til að gera mest  allt sem mig langaði til. Börnin mín eru 

fullorðin og spjara sig. Það eina sem ég ætla aðgera er að telja 

loftplöturnar hérna í loftinu þangað til ég fer ef ég hef rænu til þess. 

Jú og biðja bænirnar mínar. Þær veita mér alltaf svo mikla ró. Svo bað 

hún bænir og taldi loftplötur en minnið skolaðist til og hún byrjaði 

nokkrum sinnum þar til að hún leið útaf og sofnaði svefninum langa. 

 

Hugleiðingar 

 

1. Hvaða tilfinning kemur upp ef þú hugsar um dauðann? 

2. Geturðu séð þig fyrir þér sem aldraða(n) og að þú 

    sért búin(n) að gera allt sem þig langaði til í lífinu? 

    Geturðu þá ímyndað þér að þú sért sátt(ur) og að 

    þú hafir náð að gera það sem þig langaði að gera. Geturðu 

    talið upp hvað þú gerðir sem þú varst svona sátt(ur) við? 

3. Geturðu hugsað þér hvernig þú myndir vilja deyja? 

    Hvað er erfiðast við tilhugsunina? Hvað er ekki eins slæmt? 

4. Heldurðu að það sé líf eftir þetta líf? Af hverju (ekki)? 

5. Getur þú ímyndað þér að einhver sé að fara að deyja? 

    Heldurðu að það muni miklu hvort viðkomandi er sáttur eða 

    vill alls ekki deyja?  

6. Hvað getur auðveldað okkur tilhugsunina að við komum til með  

    að deyja? Í sumum bíómyndum eru til dæmis persónur sem       

    geta lifað mörg hundruð ár. Hvað væri erfitt við það? 
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Lokaorð 
 

Þó svo þú ættir langa og farsæla ævi myndirðu aldrei ná að lesa allar 

bestu bókmenntirnar, ferðast á alla fallegustu staðina, borða allan besta  

matinn sem er til, sjá allar bestu kvikmyndirnar, heyra öll bestu lögin 

eða kynnast öllu frábæra fólkinu sem er til. Við þurfum að velja það sem 

við notum sem leiksvið í þessu lífi. Þegar við verðum fullorðin getum við 

valið hvar við búum og getum valið í hvaða hlutverki við erum, a. m. k. 

höfum við áhrif á það. Við fáum svo sem ekki allt upp í hendurnar sem 

við óskum eftir en margt af því. Við getum til dæmis valið okkur störf. 

Shakespeare sagði: Heimurinn er leiksvið og fólkið er leikendur. Það er 

rétt. Við ráðum kannski ekki sviðinu þegar við erum lítil. Við förum í 

hlutverk sem voru búin til fyrir okkur en við eigum alltaf val. Á hverri 

mínútu, á hverri sekúndu, við erum bara ekki alltaf meðvituð um það. Og 

svo “búmm” stundum erum við meðvituð um það og þá getur allt gerst!!! 
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