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Af hverju Hugarfrelsi? 
•  Áreiti samfélagsins 
•  Tæknin – breyttir samskiptahættir 
•  Hraði samfélagsins 
•  Fyrirmyndir  

www.hugarfrelsi.is 

Hvers vegna Hugarfrelsi? 

•  Aukinn kvíði  
•  Neikvæð sjálfsmynd 
•  Streituhegðun 

 Kvíði, pirringur, einbeitingarskortur, uppgjöf, árásarhneigð, leiði, neikvæðni, 
 eirðarleysi, magaverkur, höfuðverkur, svefnvandamál 

•  Hjarðhegðun  
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Úrræði 

• Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 
• Sálfræðingar 

• Barnalæknar 
• Heilsugæslan 
• Hugarfrelsi 
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                         Aðferðir Hugarfrelsis 

 
•  Öndun 
•  Slökun 

•  Hugleiðsla 
•  Sjálfsstyrking 
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Af hverju öndunaræfingar? 

 

 
•  Börn og unglingar anda oft á tíðum of grunnt 
•  Djúp þindaröndun – grunn bringuöndun 
•  Djúp öndun hefur jákvæð áhrif á andlega og 

líkamlega líðan, djúpri öndun fylgir værð og ró 
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Hvenær er gott að nota 
öndunaræfingar? 

 

• Við kvíða 
• Eftir útivist 
• Við tilfinningasveiflum og uppnámi 
• Við hræðslu, reiði, árásarhneigð og árekstra 
• Fyrir verkefni sem krefst einbeitingar 
• Fyrir slökun og hugleiðslu 
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Öndunaræfingar 

 

 
   Öndunaræfing með hendur á kvið 
   Blóma- og kertaöndun 
   Röraöndun 
   Heildaröndun 
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Hvers vegna slökun? 

•  Mikilvægt er að kunna að slaka á 
•  Nauðsynlegt fyrir líkamann að fá hvíld  
•  Í slökunarástandinu hægist á hugsunum 
•  Til að sleppa taki af hugsunum 
•  Eykur líkur á dýpri nætursvefni 
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Hvenær er gott að nota slökun? 
 

Til að auka einbeitingu, skapa kyrrð og ró  
Eftir útivist og fyrir viðburði sem auka 

eftirvæntingu og spennu 
Fyrir hugleiðslu 
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Slökunaræfingar 
 
 
 
Liggjandi slökun 
Slökun með niðurtalningu hentar fyrir alla 
Slökun fyrir allan líkamann hentar fyrir eldri börn 
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Hvers vegna hugleiðsla? 

•  Til að leiða hugann í ákveðna átt.  
•  Til að hægja á hugsunum. 
•  Til að finna innri frið.  
•  Til að draga athyglina að sér. 
•  Til að efla einbeitingu. 
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Hvenær er gott að nota hugleiðslu? 

 

•  Þegar efla þarf samkennd 
•  Til að efla einbeitingu og róa hugann 
•  Til að þjálfa ímyndunarafl 
•  Til að draga athyglina inn á við 
•  Til að finna innri frið og ró 
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Góð ráð 

Dempaðu ljós 
Spilaðu rólega tónlist 
Notaðu róandi kjarnaolíu 
Notaðu teppi, púða, augnpúða 
Lestu sögurnar með blíðri röddu 
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Sjálfsmynd - styrkleikar – jákvæðar hugsanir – tilfinningar 
vinátta – draumar – hamingja - þakklæti Okkar reynsla 

Minni kvíði og óöryggi 
Félagsleg samskipti eflast 
Styrkleikar og hæfileikar verða sýnilegri 
Aukin einbeiting – Glaðari börn 
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•  Námskeið fyrir börn, ungmenni og fullorðna  
•  Námskeið fyrir fagfólk 
•  Fyrirlestrar fyrir starfsfólk í leik- og grunnskólum 
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Hver er starfsemi Hugarfrelsis? 
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