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Erindi fullt af Önna Valdimarsdóttur sálfræðingi. 

Frábært að sjá ykkur öll hér í kvöld! Mig langar til þess að þakka aðstandendum 

þessa málþings, Náttúrulækningafélagi Íslands, fyrir að halda málþing um svona 

jákvætt fyrirbæri, lífsgleðina. 

 

Það er greinilega mikill áhugi á að kynna sér meira um hana. Já, ég ætla að fjalla dálítið um hamingju og 

hugrækt, og við getum spurt: 

– Hvað getum við gert, mitt í okkar áttavillta samfélagi, til þess að öðlast hamingju og lífsgleði? 

– Hvers vegna erum við ekki hamingjusöm eins og dýrin, sem eru ánægð ef þau eru heilbrigð og fá nóg 

að éta? 

Við þráum öll að vera hamingjusöm, það vantar ekki, og það er líka eðlilegt markmið að vilja njóta 

hamingju í lífi sínu og engin óhófleg eigingirni í því fólgin. 

Við þurfum ekki að réttlæta það eða útskýra frekar. En ef einhver bæði mig um að útskýra, mundi ég 

segja: Sá sem er hamingjusamur og lífsglaður getur tekið áföllum af meira jafnaðargeði en sá sem ekki er 

hamingjusamur, og hann hefur meira að gefa. Hann getur verið öðrum innblástur og bent á góðar leiðir, 

í stað þess að taka bara undir hvað lífið sé erfitt og allir hinir andstyggilegir og leiðinlegir. 

Okkur hættir nefnilega til að kenna ytri þáttum um þegar við erum ekki hamingjusöm. Bara ef þetta væri 

svona eða hinsegin, segjum við kannski, þá væri allt betra. Tala nú ekki um ef annað fólk væri svolítið 

almennilegra, þá væri aldeilis betra að vera til! 

En samt vitum við, þegar við gefum okkur tíma til að hugsa, að þetta er ekki spurningin um aðra, heldur 

um okkur sjálf. Við vitum – og sum okkar af biturri reynslu – að við breytum ekki öðru fólki, en við getum 

breytt sjálfum okkur. Og þess vegna er ástæða til að gefa hugsunarhætti og hjartalagi gaum, ef mikil 

brögð eru að því að okkur finnist annað fólk ómögulegt. Eða eins og maðurinn sagði: Þegar fíflunum 

fjölgar í kringum mann, er kominn tími til að líta í eigin barm. 

Já, við teljum okkur trú um að ef við ættum meiri peninga, byggjum í betra húsi, fengjum skemmtilegra 

starf, ynnum til fleiri viðurkenninga, misstum nokkur kíló eða næðum okkur í nýjan mann eða aðra konu 

– þá yrðum við hamingjusöm. 

Okkur hættir líka til að meta lán okkar út frá því hvort öðrum finnist við öfundsverð, og hættir til að 



gleyma að ekki er víst að það færi mér hamingju og ást sem öðrum finnst eftirsóknar- eða öfundsvert. 

Við eyðum ómældri orku í að uppfylla ytri skilyrði sem við teljum svo bráðnauðsynleg fyrir hamingju 

okkar. En ekkert dugir. 

Alltaf breytist eitthvað. Jafnvel þegar okkur tekst að uppfylla óskir okkar, þá dugar það ekki heldur til 

vegna þess að sjálfar óskir okkar breytast. 

Það sem virtist vera mikilvægt í gær, er það ekki lengur í dag. Nú þarf eitthvað annað til. Við finnum til 

dæmis draumahúsið, en uppgötvum nokkrum mánuðum síðar að okkur líður ekkert betur þar. 

Ef við erum heppin, þá tókst okkur kannski að losa okkur við eitthvað af gamla dótinu þegar við fluttum, 

eins og t.d. flíkur sem við höfum ekki farið í í tíu ár, fótanuddtækið, sodastreamtækið og 

magaæfingatækið, svo að eitthvað sé nefnt. En vandamálin, þau keyrðum við ekki á haugana né skildum 

þau eftir í gamla húsinu, þau fylgja okkur. Eða við hittum draumamakann. Til að byrja með er hann 

dásamlegasti maður í heimi, fullkominn og gallalaus – það er að segja, þessir fáu gallar sem hann hefur 

eru eins og skemmtilegt krydd á annars fullkomnum manni. En áður en langt um líður, þá horfum við á 

hann og hugsum: Hvað sá ég eiginlega við þennan mann? Ég hlýt nú að geta gert betur en þetta. Og 

leitin hefst á ný – að ríkari, myndarlegri, yngri, fallegri eða skilningsríkari maka, sem getur betur uppfyllt 

óskir okkar, upphafið okkur í augum annarra og gert okkur hamingjusöm. 

 

En það er ekki að ástæðulausu sem okkur hættir til að halda að hamingjan sé eitthvert happ sem hendir 

okkur. Því er lætt inn hjá okkur leynt og ljóst að hamingjan sé fólgin í því að vinna í lottó eða happdrætti, 

borða rétta morgunkornið, drekka kók, nota rétta ilmvatnið, vera á réttum stöðum með rétta fólkinu og 

fá mynd af sér í Séð og heyrt, sem birtir myndir af heitustu pörunum, fallegasta fólkinu, flottustu 

kjólunum, dýrustu skartgripunum og stúlkum sem landa þeim stóru, eftirsóttustu piparsveinunum. 

Já, saga mannkynsins einkennist af því að maðurinn er stöðugt að reyna að bæta ytri skilyrði sín, og á 

margan hátt hefur honum tekist það. Stórfelldar vísinda- og tækniframfarir og betri efnahagur hafa 

skapað tækifæri til hagsældar og betra lífs. (Mér finnst ég alltaf vera eins og pólitíkus þegar ég segi þessa 

setningu!) En erum við hamingjusamari? Svarið er nei. Við erum ekki eins hamingjusöm og hefði mátt 

ætla, þegar við berum saman hvað líf okkar er ólíkt þægilegra en basl undangenginna kynslóða. 

Sum vandamál hafa aukist. Ofnýting náttúruauðlinda ógnar umhverfi okkar og lífið er á margan hátt 

orðið flóknara en það áður var. Það er meiri þrýstingur í sambandi við útlit, og fólk sem er á einhvern 

hátt í sviðsljósinu fær jafnvel að sæta aðkasti í fjölmiðlum þar sem eru gerðar athugasemd um 



klæðaburð þess, útlit eða holdafar, sem er jú allt annað en málefnaleg gagnrýni. 

Já, það eru margir þeirrar skoðunar að nútímamaðurinn á Vesturlöndum sé í andlegri kreppu, sem hann 

gerir sér ekki endilega grein fyrir sjálfur. Enda lýsir andleg kreppa sér oft í því að þolandinn gerir sér ekki 

grein fyrir ástandi sínu. Þessi kreppa er nefnd lífsleiði eða tilgangsleysi og hún lýsir sér í firringu 

mannsins. 

Of mikið kapp á að laga sig að ríkjandi gildum og því sem þykir fínt eða eftirsóknarvert verður til þess að 

maðurinn verður firrtur sjálfum sér. Hann nær engu raunverulegu sambandi, hvorki við sjálfan sig né 

aðra. Þegar við einblínum á það sem setur okkur í samkeppni hvert við annað – eins og útlit, peninga og 

vinsældir – þá missum við snertinguna við tilfinningarnar, ást og samkennd, sem gera okkur að 

manneskjum. 

 

Í þessum tilfinningum, ást og samkennd, tengjumst við sjálfum okkur og öðrum. Ást og samkennd stuðla 

að lífsgleði; öfund og óhófleg samkeppni spilla henni. Ofuráhersla á hraða og ytri gæði geta leitt til þess 

að við missum sjónar á hvað felst í því að vera manneskja, í sannasta skilningi þess orðs. Við missum 

sjónar á að við þurfum að rækta huga okkar og samband við aðra til þess að geta orðið hamingjusöm. 

Manninum er gefinn öflugur mannshugur, sem finnur leiðir til að senda menn til tunglsins en verður 

stundum eins og þúsundfætlan, sem komst ekki úr sporunum þegar hún byrjaði að hugsa um hvern 

fótinn hún ætti að setja fram fyrstan. 

 

Í öflugum huga mannsins er að finna uppsprettu hamingju hans og ógæfu og óhamingju, því að 

manninum er gefið frelsi. Frelsi til að fara vel eða illa með gjafir sínar. Hann velur sjálfur hvernig hann 

nýtir hæfileika sína og hvort hann notar þá til góðs eða til ills. 

Hann ákveður sjálfur hvort hann leggur rækt við ástina í brjósti sér eða lætur hana mæta afgangi í 

dagsins önn. Hann ákveður sjálfur hvort hann temur sér umburðarlyndi, þolinmæði og heiðarleika, eða 

hvort hann réttlætir fyrir sér óheiðarleika, yfirgang og alls kyns sjálfsblekkingar. 

Mannshugurinn er það sem okkur er gefið fram yfir hin dýr jarðarinnar og við verðum ekki 

hamingjusamar, lífsglaðar manneskjur nema við notum huga okkar vel. Við þurfum að hugsa um hvernig 

manneskjur við viljum vera, hvernig lífi við viljum lifa og hvað við getum sjálf gert til þess að öðlast 

lífsgleði. 

Engu af þessu þurfa dýrin „hin dýrin“ að velta fyrir sér. Hamingjan er hugarástand. Hún er ekki eitthvert 



happ sem hendir okkur fyrirhafnarlaust, heldur hvílir hamingjan á viðhorfi okkar og gerðum. Hugurinn er 

hin raunverulega uppspretta hamingjunnar, vegna þess að allt fer í gegnum hugann, allar okkar 

skynjanir, tilfinningar og hugsanir. Og þetta ætti að fylla okkur bjartsýni. Vegna hvers? Vegna þess að 

hugurinn er mótanlegur, hann er í okkar eigin höndum. Friðsæll, ástríkur hugur er engum að þakka nema 

manneskjunni sem hefur lagt við hann góða rækt. En samt þurfum við öll, einhvern tíma ævinnar, að 

sæta mótlæti eða ganga í gegnum sársauka, af líkamlegum eða andlegum toga. Sumar þjáningar okkar 

mannanna eru þess eðlis að hjá þeim verður ekki komist. 

Sem dæmi má nefna dauðsföll, sjúkdóma, öldrun og náttúruhamfarir. En við göngum líka í gegnum 

sálarkvalir sem eru sjálfskapaðar og ætti oft að vera hægt að komast hjá eða a.m.k. að fara léttar í 

gegnum. 

 

Þessar sjálfsköpuðu þjáningar eiga líka uppsprettu í huga okkar, og þær stafa af alls konar 

ranghugmyndum og grillum sem við gerum okkur um hvernig við eigum að vera, hvað við þurfum að eiga 

og hvað annað fólk sé nú að hugsa um okkur. 

Alls kyns niðurrifshugsanir sem endurspegla oftar harkalega sjálfsgagnrýni og neikvætt viðhorf fremur en 

raunveruleikann. Þannig, að til þess að láta okkur líða betur, þá þurfum við að líta inn á við og gæta að 

viðhorfinu til sjálfra okkar og annarra. 

 

Við þurfum að gaumgæfa ástina í eigin brjósti, og þótt ástin hafi lengi verið feimnisorð í vísindaheiminum 

þá fjölgar þeim rannsóknum stöðugt, sem sýna að umhyggja og einlæg mannleg tengsl auka ekki aðeins 

hamingju okkar, heldur bæta þau einnig heilsu okkar og auka batahorfur og lífslíkur þeirra sem veikjast. 

Skýr hugsun og gott hjartalag eiga samleið. Hugrækt eða sálarþroski felst í því að rækta með sér þá 

eiginleika mannsandans sem færa okkur sjálfum og öðrum gæfu. Það eru eiginleikar eins og ást, góðvild, 

samhygð, þolinmæði, umburðarlyndi, fyrirgefning, ábyrgðartilfinning, nægjusemi og heiðarleiki. 

Því má segja að andlegur þroski sé bæði jarðbundinn og í takt við heilbrigða skynsemi. Við þurfum ekki 

að trúa á orku í steinum, huldufólk í klettum eða fyrri líf til að líta á okkur sem andlega þenkjandi 

manneskjur. Við þurfum ekki einu sinni að trúa á einn ákveðinn guð eða himnaríki sem stað sem við 

förum á eftir dauðann. Við þurfum miklu fremur að trúa á hið góða í sjálfum okkur og taka þátt í að 

skapa himnaríki á jörð með ást okkar og umhyggju fyrir næsta manni. Þannig varðveitum við sálarheill 

okkar og lífsgleði og verðum eins mennsk og við getum orðið. 



Einhver sagði: Það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Og það má líka segja að það þurfi heilt þorp til að 

vera manneskja. Við megum aldrei missa sjónar á að við þurfum á hvert öðru að halda. Líf okkar er 

samtvinnað lífi ótal annarra. Að halda að maður sé sjálfum sér nógur er ein allsherjar sjálfsblekking. 

Lífsgleðin er æðstu gæði og hún nærist á ástinni. Að lifa sem manneskja felst í því að lifa í samfélagi 

mannanna. Án annarra værum við ekki neitt, við gætum ekki einu sinni lifað af. Hvar væri ég stödd ef 

einhver hefði ekki hugsað um mig þegar ég var hjálparvana barn? Hvernig gæti ég tjáð mig ef ekki hefðu 

margar kynslóðir á undan mér þróað tungumálið? Hvað gæti ég hugsað, hvað gæti ég vitað ef ekki hefði 

einhver kennt mér að lesa, aðrir hefðu skrifað bækur og sett fram hugmyndir sínar með ærinni fyrirhöfn? 

Hvernig gæti ég komist leiðar minnar ef ekki hefðu aðrir lagt vegi og smíðað bíla? Verk annarra hafa 

komið sér vel og þess vegna ber okkur að líta í kringum okkur, líta á annað fólk með þakklæti, með þeirri 

gleði sem kannski móðir finnur til þegar hún horfir á barnið sitt. 

Tragedía mannsins felst stundum í því að hann missir sjónar á að hann þarf á öðrum að halda. Hann þarf 

á öðrum að halda, sem manneskjum sem lifa, anda og hrærast nákvæmlega eins og hann sjálfur og eiga 

jafn mikinn rétt á að verða hamingjusamar og hann, þó svo að við notum stundum til þess aðrar leiðir. 

Ein brjóstumkennanlega hetjan okkar, Bjartur í Sumarhúsum, sem vildi vera sjálfstæður og sýna að hann 

kæmist af án annarra, hann missti sjónar á þessu og hann missti allt að lokum. Hann sagði um Rósu, 

konuna sína, sem var ekki alls kostar sú kona sem hann hefði kosið sér, þegar hann var að reyna að 

hugga sig við að hann ætti þó altjent konu: „Ja, hún er þó allavega kona, eins og kind er kind. Og hún er 

mín kona“. 

En kona er ekki kona eins og kind er kind. Lamb fæðist og verður kind ef það fær nóg að éta og bóndinn 

lofar. En manneskja fæðist barn og verður síðan að gera úr sér manneskju. Það kemur fram í orðum sem 

við segjum við börnin okkar: Reyndu nú að vera eins og manneskja! Og það er lífstíðarverkefni að gera úr 

sér manneskju. Við erum að miklu leyti sköpuð af menningu. 

Við fæðumst ekki að fullu sem manneskjur, vegna þess að við erum miklu meira en líffræðileg vera. Og 

hluti af því að vera manneskja er að rækta með sér lifandi, virkan huga. Okkur er gefin dýrmæt gjöf: lífið 

sjálft, og um leið er okkur fengið lífstíðarverkefni í hendur: að gefa lífi okkar tilgang og merkingu. Enginn 

annar getur gert það fyrir okkur og enginn lofaði að það yrði auðvelt. Það þýðir enga leti. Lífið er röð 

verkefna sem þarf að leysa og það tekur á. Lífsverkefnin kalla á hugrekki okkar og visku, og vekja líka 

með okkur kvíða og ótta. En þegar við tökumst á við þau á þroskaðan hátt, án þess að stinga höfðinu í 

sandinn eða slá hlutum á frest, þá fyllumst við ánægju með sjálf okkur og lífið öðlast tilgang. Þess vegna 



þurfum við að gera vandamálin að vinum okkar. Við þurfum að vera þakklát fyrir verkefnin sem lífið færir 

okkur, því það er með því að leysa þau sem við öðlumst sjálfsvirðingu og lífið tilgang. Lífsgleðin á sér 

rætur í lífsverkefnum sem við höfum horfst í augu við og tekist á við. 

En flest okkar hafa slæma ávana þegar vandamál eru annars vegar. Við kvörtum og við kveinum og við 

óskum þess heitast að vera laus við þau. En vandamál eru tækifæri, tækifæri til að færast öll í aukana og 

sýna hvað í okkur býr. Þau geta verið hvatning til að taka okkur á og temja okkur betri og jákvæðari 

hugsunarhátt og betri lífsvenjur í leik og starfi. 

Að upplifa sársauka og depurð er hluti af því að vera manneskja. Stundum þurfum við að vinna úr og 

endurskapa erfiða lífsreynslu eða taka vandasamar ákvarðanir sem hafa þjáningu í för með sér. 

Í fljótu bragði kann það að virðast aðlaðandi kostur að þurfa ekki annað en taka inn töflur til að sigrast á 

kvíða, þunglyndi eða vanmetakennd. Og nýleg rannsókn leiddi í ljós að við Íslendingar neytum mun 

meira af geðdeyfðar- og kvíðastillandi lyfjum en aðrar þjóðir sem við berum okkur saman við. Er þessi 

mikla neysla kannski í stíl við ríkjandi viðhorf að það sé eðlilegt að lifa hratt og komast hjá sorg og sút 

með öllum ráðum? Það er ástæða til að hafa áhyggjur af sjúkdómsvæðingunni í samfélaginu, sem felst í 

því að fella alls kyns andlega erfiðleika undir læknisfræðilegar skilgreiningar og meðhöndla þá með 

lyfjum. 

Lyf eru oft af hinu góða og fyrir þau ber okkur að vera þakklát. Þau geta vissulega dregið úr kvíða og 

hjálpað fólki til að komast í gegnum daginn. En þau eru ekki nóg og stundum eru lyf alls ekki besti 

kosturinn. Ótæpileg notkun á geðlyfjum er orðin hluti af vandanum. Þegar fólk sem er að glíma við 

vanda, sem í mörgum tilvikum er eðlilegur hluti af lífinu sjálfu, er leyst út með lyfseðli eftir kannski stutt 

viðtal en ekki boðið upp á sálfræðilega meðferð, eða viðtalsmeðferð þar sem kafað er dýpra ofan í vanda 

þess og reynt að komast að rótum hans. Það eru margvíslegar ástæður fyrir vanlíðan og kvíða, sem í 

mörgum tilvikum minna vissulega á þunglyndi. 

Það geta verið ástæður eins og kynferðisleg misnotkun, einelti í skóla, ómanneskjulegur stjórnunarstíll 

yfirmanns, langvarandi álag, hjónabandsvandræði eða áfall af einhverju tagi, svo eitthvað sé nefnt. 

Ástæða vanlíðunar getur líka verið sú að fólk stendur á tímamótum. Það er í einhvers konar kreppu og er 

haldið einkennum eins og kvíða, óyndi, sjálfsefasemdum og vonleysi, sem eru eðlilegir fylgifiskar þegar 

gömul viðmið duga ekki lengur og óljóst er hvað tekur við. 

Og þá þarf fólk hjálp til að skilja sjálft sig og sjá erfiðleika sína og vanlíðan í stærra samhengi og koma 

auga á nýjar leiðir. Og þar þarf önnur manneskja að koma til, manneskja sem gefur sér tíma til að hlusta 



og skilja og setja sig í spor manneskjunnar og benda á leiðir sem hægt er að fara. 

Heilbrigð, góð sjálfsmynd er ein undirstaða sannrar lífsgleði. Og það bætir, það getur eflt sjálfsmyndina 

að vera sagt að innri átök manns séu heilbrigðisvottur, séu heilbrigðisvottur þótt þau séu vissulega 

sársaukafull. Þessi innri átök sýni að hér fer manneskja með djúpar tilfinningar, sem sættir sig ekki við 

neitt minna en að lifa innihaldsríku lífi og vera hamingjusöm. 

Óvinur lífsgleðinnar er tilfinningaleg bæling. Þegar við eigum erfitt, þurfum við oft á því að halda að efla 

ást okkar til annarra og skerpa tilfinninguna fyrir sjálfum okkur, fyrir því hvað við viljum og viljum ekki. Í 

því er engin mótsögn fólgin. 

 

Takk fyrir kærlega. Anna Valdimarsdóttir, sálfræðingur 
 


