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MÖGNUÐ UPPLIFUN ÞAR SEM UNNIÐ ER Á DÝPTINA 
MEÐ FRAMÚRSTEFNULEGUM HÆTTI. 

SÍGILDUM, GAGNREYNDUM OG NÝSTÁRLEGUM AÐFERÐUM 
ER BEITT TIL AÐ AUKA Á SJÁLFSSKILNING, SAMSKIPTAGETU,
UPPLIFUN OG LÍFSÞRÓTT ÞÁTTTAKENDA Í ANDLEGU FERÐALAGI.

LEIÐIN LIGGUR UM UNDRAHEIMA SÁLFRÆÐI, HEIMSPEKI,
MANNRÆKTAR, MARKÞJÁLFUNAR OG ANDLEGRAR LEIÐSAGNAR.

S T E F N U M Ó T  V I Ð  T Í M A M Ó T !

FORTÍÐ - NÚTÍÐ - SAMTÍÐ - FRAMTÍÐ

Skráning: hv.is, aldisarna@hv.is eða haukur@ncg.is
Gististaður: Laugavatn
2 nætur: Fræðsla, leiðsögn, gisting & matur
Heildarverð: kr. 127.000 (98.000 námskeið + kr. 29.000
gisting og veitingar). 
Fræðslu- og heilsustyrkur stéttarfélaga niðurgreiðir

U P P L Ý S I N G A R

FYRIR ÞÁ SEM VILJA: 
Skapa líf án eftirsjár 
Vera sérfræðingar í sjálfum sér 
Vera leiðtogar í eigin lífi 
Njóta lífsgæða og upplifa lotningu
Njóta heilsu, persónulegs vaxtar og lífsfyllingar
Upplifa ríkan tilgang í lífi sínu
Finna til sáttar og tilhlökkunar  
Upplifa metnað og djörfung í lífi sínu
Hafa stjórn og bera fulla ábyrgð á eigin lífi og líðan

B R E Y T T U  D A G L E G U  L Í F I  Í  Æ V I N T Ý R I !
LEIÐBEINENDUR

COLDSPOT

Aldís Arna
Tryggvadóttir

Streituráðgjöf & markþjálfun
Fræðsla til forvarna

aldisarna@hv.is

Dr. Haukur Ingi 
Jónasson
Sálgreinir

 Psychiatry & Religion
haukur@ncg.is

FORTÍÐ - VIÐ VORUM:      SÁTT. Hver varstu? Hvað hefur gerst?
                                           Hver er saga þín? Hvað hefur þú lært?
NÚTÍÐ - VIÐ ERUM:           GLEÐI. Hver ertu núna? Hver ertu að reyna að vera? 
                                           Hver ertu í raun og reynd? Hver viltu vera?
SAMTÍÐ - ÞAÐ SEM ER:     Hvað er að gerast í samtímanum? 
                                           Hver eru áhrifin á þinn innri og ytri heim?  
FRAMTÍÐ - VIÐ VERÐUM :  Hver viltu verða? Hver þarftu að vera?              
                                           Hvað viltu gera? Hvað þarftu að gera? 
                                           Draumsýn um líf í lífsgleði, lotningu og litum?

Markmið:  Skapa líf án eftirsjár - líf í lífsgleði og fullri gnægð

ÍSLENSK SÁLGREINING



Námskeiðið er ævintýri líkast inn í heim eigin visku, andlegrar og líkamlegrar nálgunar þar sem umhverfi,
staðsetning og stjórnendur kalla fram það mannlega í okkur og fá mann til að hugsa um næstu skref í átt að
velsæld, virðingu um eigið sjálf, þarfir til að vaxa og stækka. Fjölga ævintýrum og fylgja eigin draumum með
lífsgleði að leiðarljósi. 

Það var ÓMETANLEGT að geta kúplað sig algjörlega út og hafa 3 daga engar skuldbindingar við neinn eða
neitt nema sjálfa sig. Að fá svona djúpa innsýn inn í hugarheim og tilfinningalíf annars fólks er bæði heiður
og lærdómur. Ekki síst í sögu leiðbeinenda sem bæði kenna manni svo margt en sýna jafnframt að þau eru
manneskjur eins og ég og vita ekki allt en vita af reynslunni, sérfræðiþekkingu og vinnu meira en ég og hafa
þannig áunnið sér að geta leiðbeint öðrum. Ég fer út með mun meiri innsýn í sjálfa mig, verkfæri til að vinna
meira með og fullvissu um að ég get skapað mér það líf sem ég vil og á skilið að lifa. 

Frábært námskeið frá A til Ö. Mikil óvissa og áskorun, námskeið sem stækkar alla. Vel skipulagt að þið tvö
voruð í geggjuðu flæði alla helgina. Ykkar/okkar sögur gerðu mikið fyrir alla. 

Vel skipulagt og mikið af áhugaverðu efni. Leiðbeinendur gáfu allt í þetta og efir situr fullt af hugmyndum
og leiðbeiningum til að vinna úr. Ótrúlegt hvað fólk er til í að gefa af sér og deila með sér. Dettur ekkert í
hug sem má bæta. Mæli heilshugar með þessu námskeiði en bara fyrir fólk sem þorir að horfa gagnrýnið á
sjálft sig. 

Frábærir leiðbeinendur. Stórkostlegir töfrar með frábærum hóp af fólki. Einstakir leiðbeinandur sem
potuðu, gripu, deildu sorgum og gleði með okkur. Allir fundu sinn innri kraft og sín tímamót. 

Sérstaklega gott og eftirminnilegt var hin sterka vinátta og tenging. Yndislegir stjórnendur, ævintýri og
uppskera. Gleði og fróðlegt. Tek með mér fullt af verkefnum. Ég veit ekki hvað væri hægt að gera betur,
fannst þetta frábært.

Leiðbeinendur stýrðu námskeiðinu af mikilli ástríðu og náðu því að halda einbeitingu manns vel. Ég myndi
100% mæla með námskeiðinu. 

Samkenndin, nándin og einlægnin var sérstaklega gott og eftirminnilegt. Ég á eftir að vinna úr þessari
rússíbanaferð. Veit ekki hvað væri hægt að gera betur. 

Nærvera leiðbeinenda og nálgun á viðfangsefnin var frábær. Hef verkfæri til að fara með heim. 

Ferðalag sem tók á en var nauðsynlegt, sjá styrkleika sinn og fá verkfæri til að vinna enn frekar með þá. 

Upplifun mín var góð og ég kom sjálfum mér á óvart hvernig ég fór út fyrir boxið og hvernig ég, eins og
hinir, tjáði mig um hluti sem ég geri almennt ekki við hvern sem er. 

Leiðbeinendur gáfu mikið af sér, voru skemmtilegir og ég hélt fullri athygli á því sem þau höfðu að segja. 

Frábært námskeið, gaf mér það sem ég þurfti. Sérstaklega eftirminnilegt var að vinna með fortíðina og leyfa 

Það var einstakt hvað námskeiðshaldarar tóku mikinn þátt og deildu með okkur sinni sögu, ómetanlegt. 

      - Þóranna K. Jónsdóttir, markaðssérfræðingur-

      -Hallur Halldórsson, tannlæknir-

       tilfinningum að koma og finna að fólk tók á móti. Erfitt að segja hvað gæti farið betur. 
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ENDURGJÖF FYRRI ÞÁTTTAKENDA TÍMAMÓTAFÓLKS
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Þetta er BARA undir mér sjálfri komið & ég get skapað mér 

Ég hef öll tækifæri á hamingju og lifsgleði sem ég vil grípa sjálf. 
Að leggja rækt við mig bæði andlega og líkamlega. 
Ég ætla að vera mín besta vinkona en ekki óvinur. 
Ég sjálfur er það eina sem hindrar mig í að vaxa.
Ætla að þenja vængina og taka meira pláss. 
Jörðum okkur þegar við hættum að anda!
Taka börnin okkur til fyrirmyndar. 
Allt er hægt með gleði að vopni. 
Erfitt ferðalag en nauðsynlegt. 
Get ekki allt og það er í lagi. 
Verð að klippa á fjötrana. 
Opið hjarta, jákvæðni. 
Mannrækt er málið. 
Ég er hamingjusöm. 

LÆRDÓMUR Í EINNI SETNINGU:

       það líf sem ég vil. 

: 
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ENDURGJÖF FYRRI ÞÁTTTAKENDA TÍMAMÓTAFÓLKS

LYKILORÐ
NÁMSKEIÐIÐ Í HNOTSKURN:

 
Opnandi
Einlægni

Lífið er núna
Umbreytandi 

Tímamót - töfrar
Upplýsandi, ögrandi

Yndislegur lærdómur
Gleði, áskoranir, óvissa

Velferð, færsæld, lífsgleði
Áskorun - óvissa - lífsgæði

Áskorun að elska sjálfan sig
Virðing – vinsemd – vegferð

Sjálfsþekking, hugrekki, gleði 
Samkennd - einlægni - vinátta - tjáning
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FORARPYTTIR OG FREÐMÝRAR FORTÍÐAR

Tímatalið:        Æfing sem hjálpar þér við að að skilja tímalínu lífs þíns
Tímaröðin:       Nýstárleg tækni til að tímasetja mikilvæga atburði í lífi þínu 
Tímaskortur:   Upplifun þátttakenda af tímaskorti og tímasóun er metin
Tímaskeiðin:    Reynsla undir leiðsögn - Tímaskeið fortíðar

Gagnreyndum aðferðum er beitt til að vinna markvisst og af alúð með það sem
gæti þarfnast skoðunar í fortíð með frekari kortlagningu og skilningi.

Lyklar:
Hvaðan kem ég? 
Hver hef ég verið? 
Hvað hef ég lært? 
Hvað get ég bætt? 
Af hverju þarf ég að breyta til hins betra?

Tímaritsgreinar: Pælingar um kvíða og fortíð

Tímaspursmálið:  Spennandi aðferð til að skilja kall tímans 
Tímanna tákn:      Ýtarleg greining á áhrifaþáttum samtímans
Tímaskekkjan:      Forvitnileg rýni að hvaða marki líf þitt er tímaskekkja
Komutími:            Reynsla undir leiðsögn: Er tími þinn kominn? 

Straumar og stefnur samtímans eru skoðaðar í samhengi hvers og eins. 
Sérstakri athygli beint að því að skilja áhrif þeirra á heilsu og heilbrigði, líf og
líðan.

Lyklar: 
Hvað er að gerast? 
Hver erum við? 
Hver eru áhrif samtímans á okkar innri og ytri heim? 

Tímaritsgreinar: Pælingar um heilbrigði

                                     Hvað þýðir það?

SKARPSKYGGNI Í SKRAUTLEGRI SAMTÍÐ
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NÚTÍÐ Í NÝJUM NÚTÍMA

SKAPANDI LEIT AÐ FARSÆLLI FRAMTÍÐ 

Tímareimin:         Kostuleg könnun á því sem vekur hjá þér metnað og    

Tímaþjófurinn:    Gagnvirk greining á því sem spillir/rænir tíma þínum 
Tímasparnaður:  Leikur til að uppgötva nýjar leiðir til að nýta tímann betur 
Tímasprengjan:   Nútímaleg nútíðaræfing um framtíðarfræði
Tímaskynið:         Reynsla undir leiðsögn: Afstæði tíma og rúms

Rýnt er í nútíð þátttakenda og einstakir þættir hennar flokkaðir og greindir.

Lyklar:
Hver er ég í reynd? 
Hver er staða mín nú? 
Hvað skiptir mig raunverulega máli? 

Tímaritsgrein: Pælingar um lífsþrótt og gleði

                                    lífsgleði

Tímgun:                Tækni til að ákvarða persónulegan ásetning og ávinning 
Tímaþröng:          Greining á framtíðarmöguleikum og viðeigandi ákefð
Tímamörk:           Nýstárleg aðferð til að ákvarða farsæla framtíð
Tímatakmarkið:  Reynsla undir leiðsögn - Kraftbirting lífs þíns!

Þátttakendur uppgötva möguleika sína, skilgreina framtíð sína og sinna á
skipulagðan og skapandi hátt. 

Lyklar:
Hver vil ég vera? 
Hverjir eru möguleikar mínir? 
Hvert vil ég stefna? 
Hvað þarf til? 
Hver þarf ég að vera sem manneskja og hvað þarf ég að gera? 

Tímaritsgrein: Pælingar um hugrekki
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ALDÍS ARNA TRYGGVADÓTTIR - MANNRÆKT ER MÁLIÐ!
Aldís Arna (AA) starfar að streituráðgjöf, markþjálfun og fræðslu til forvarna hjá Heilsuvernd og
Streituskólanum. 

AA hefur brennandi áhuga á ræktun mennskunnar og gleðinnar í lífi hvers og eins. Hún starfar með
einstaklingum, hópum og teymum á öllum stigum samfélagsins og er vinsæll fyrirlesari hérlendis
sem erlendis. Fræðsluerindin lúta einkum að árangursríkri streitu- og vellíðunarstjórnun,
markmiðasetningu í lífi, leik og starfi, tilgangi, heilbrigði (heildræn heilsa), hamingju og sátt. 

AA skrifar reglulega greinar, streituráð og hvatningarorð (e. motivation) á frétta- og
samfélagsmiðlum. AA er í viðbragðs- og áfallateymi Rauða krossins og er umdæmisstjóri
Streituskólans á Vesturlandi. 

Þá er hún framkvæmdastjóri og eigandi Coldspot, heilsutengdrar ferðaskrifstofu sem sérhæfir sig í
streitulausum ferðum með áherslu á líkamlega, andlega og félagslega vellíðan. 

AA er vottaður markþjálfi frá ICF, International Coaching Federation, og er með próf í viðskiptafræði
og  verðbréfaviðskiptum frá Háskólanum í Reykjavík, í frönsku frá Háskóla Íslands og í  heilsueflingu
og líkamsrækt frá Fusion Fitness Academy. 
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DR HAUKUR INGI JÓNASSON - DÖNGUN MEÐ GLEÐI AÐ LEIÐARLJÓSI!
 Haukur Ingi leiðir MPM-nám við Háskólann í Reykjavík og hefur einnig starfað sem fyrirlesari,

markþjálfi, meðferðaraðili og stjórnendaráðgjafi. 

Haukur Ingi hefur brennandi áhuga á vaxtarmöguleikum og þroskakostum einstaklinga, teyma,
skipulagsheilda og samfélags. Hann miðlar nýstárlegri sýn á mannrækt, forystu og stjórnun. Skarpur
skilningur hans á atferli einstaklinga, teyma, skipulagsheilda og samfélags gerir honum kleift að
vekja áhuga, finna lausnir og tryggja árangur. Hann er höfundur að fjölda bóka og greina sem hafa
komið út hjá JPV útgáfunni á Íslandi og á ensku hjá Routledge/Taylor and Francis. 

Haukur Ingi er vottaður markþjálfi frá International Coaching Federation (ICF) og hefur lokið klínísku
námi í sálgæslu (CPE) frá Lennox Hill Hospital og í sálgreiningu frá Harlem Family Institute, og
doktorsprófi í Psychiatry and Religion frá Union Theological Seminary í New York. 

Haukur Ingi hefur stundað nám í viðskipta- og hagfræði frá Indiana University og Heriot-Watt í
Edinborg. Hann  er vottaður Advanced Project Manager frá Stanford háskóla. Þá hefur hann sótt
jógakennaranám og nám í heilsunuddi.

LEIÐBEINENDUR



Við leggjum fram tímarit sem hefur að geyma greinar og aðferðir sem nýttar verða í
námskeiðinu og áfram veginn. Við viljum skilja eftir veganesti fyrir lífstíð í hugum og
hjörtum þátttakenda. 

Í tímaritinu er einnig að finna hugvekjandi tímasetningar. Hver þátttakandi skrifar
tímaritgerðir í formi dagbókaskrifa sem verða nýtt á skapandi hátt. Þátttakendur fá einnig 
 tímatöflu til að forgangsraða tíma sínum (lífi) til farsællar framtíðar. 

Við notum tímastilli til að tryggja framvindu í samræðum um það sem skiptir máli.
Þátttakendum gefst tímarúm til að hvílast og hvíla í sér til íhugunar og dýpri skilnings á
sínum innri og ytri heimi. Við notum tímarofa til að stöðva tímann og ígrunda það sem er
að gerast á hverri stundu. Tímasókn er aðferð sem stuðlar að heilsu og sjálfbærum lífsstíl. 

Tímataka er aðferð sem hvetur þátttakendur til að sinna tilteknum skapandi verkefnum á
tilgreindum tíma. Þátttakendur skilgreina framlag sitt sem tímavinnu og verða á
tímavinnukaupi hjá sjálfum sér til að tryggja hámarksárangur um ókominn tíma.  Á hverjum
tíma fer einhver þátttakandi með hlutverk tímavarðar sem tryggir að við höldum okkur við
efnið.  

Tímabil skiptast í hvíldartíma sem gefur andrými fyrir dýpri hugsun, einveru og hvíld og
kaffitíma og kvöldverðartíma sem nýtast til að ræða lífsins gagn og nauðsynjar. 

Verkfærin eru tímalaus.  Þátttakendur geta notað þau sér til gagns og gamans í tíma og
ótíma! 
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VERKFÆRAKISTA TÍMAMÓTAFÓLKS

ÆVINTÝRALEGT LÍF!
FORTÍÐ
SAMTÍÐ
NÚTÍÐ
FRAMTÍÐ

 


