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MARKÞJÁLFUN LIFANDI ÞVERFAGLEG AÐFERÐAFRÆÐI 
ÞRÓUN HEIMSPEKINNAR OG FRAMLAG ÁHRIFAVALDA HENNAR TIL MARKÞJÁLFUNAR

VIÐ ERUM EITT  
EITT ER ALLT 



UNDIRGREININ 
HEIMSPEKI  
EÐA JÖRÐ OG RÆTUR  
MARKÞJÁLFUNAR
ÞRÓUN UNDIRSTÖÐUGREINARINNAR 
HEIMSPEKI Á MARKÞJÁLFUN EN  
M A R KÞ J Á L F U N E R E I N N A F 
AFLEGGJURUM HEIMSPEKINNAR 



HEIMSPEKI ER Í BEINNI ÞÝÐINGU 
ÁST Á VISKU EÐA ÞEKKINGU

Tilraun okkar til að gera grein fyrir 
heiminum og nálgun okkar á hann 

Tenging okkar  milli andlegs lífs og greindar 

Heimspeki sem verkfærasett til að kanna 
spurningarnar um ástand manneskjunnar 
og sem nær yfir ástríðuna að skilja heiminn 



HEIMSPEKI ER  
T Æ K I T I L A Ð 
SKILJA OG SKYNJA 
MEÐ V ISKU OG 
INNSÆI SJÁLFAN 
SIG UMHVERFIÐ 
SITT OG ALHEIMINN



Austræn og Vestræn heimspeki



SAMRUNI austur og vesturs í 
MARKÞJÁLFUNINNI

Óaðskiljanleiki Líkami Hugur Sál Andi


spurningin um að vera


Fyrstu persónu sjónarhorn


Lifa í núinu 


Sleppa fortíðinni


Leiðin er mikilvægari en útkoman


Vitsmunalegar samræður og vekja til svars


Áreynsluleysi


Innri friður


Tímasetningar


Samhljómur


Fjarvera takmarkanna


Taka af skarið en víkja til hliðar



AUSTURLENSK HEIMSPEKI

Alheimurinn 


Heildin


Staðsetning einstaklingsins í stærra samhengi



HINDUISM ÚTBREIDDASTA TRÚ INDLANDS

ÞAÐ ERU GJÖRÐIRNAR SEM VEGA MEIRA EN 
HUGSANIRNAR 


KARMA


GRÆNKERAR


HUGLEIÐSLA



BUDDHISM INDIAN PRICE SIDDHARTHA GAUTAMA OR THE INLIGHTENED ONE

KARMA > alheimskraftur á milli jafnvægis og réttlætis


GERA ENGAN SKAÐA


VIÐEIGANDI HAMINGJA


ANDLEG MÁLEFNI


EINFALDLEIKI



ZEN BUDDISM fer lengra og er blanda af indverskum Buddisma og Taoism

FAGNA LÍFINU Í NÚINU


SLEPPA FORTÍÐINNI


FÓKUSA FREKAR Á 
FERLIÐ EN Á ÚTKOMUNA



CONFUCIANISM kínversk frá Confusiusi 

GULLNA REGLAN það sem þu vilt að aðrir geri þér það skalt þú þeim gera


RÉTTLÆTI haga sér í samræmi við aðstæður


VELVILJI kærleikur og samúð


Einblínir meira á að hlutirnir gangi meira flæðandi fyrir sig í sátt við samfélagið og nátturuna



TAOISM kínversk frá Lao Tze
Tao te ching > leiðin og kraftur hennar


Samhljómur


Innra frelsi


Einfaldleiki


Neita efnishyggju


Ekki takmarka sjálfan sig né aðra


taka af skarið en um leið að geta vikið til hliðar


Tímasetningar


Besta leiðin til að vinna bardaga er að hefja hann ekki



VESTRÆN v.s AUSTRÆN

Vestræn heimspeki er líkari 
Indverskri heimspeki vegna 
áherslu hennar á einstaklinginn 
(Stevenson)


VESTRÆN ástæður og rök


AUSTRÆN andleg og ein heild



VESTRÆN HEIMSPEKI
SÓKRATES vitsmunalegar samræður og vekja til svars 


 Hugsa fyrir sjálfan þig


PLATO skynjun á bæði hið innra og ytra


taka hluti í sundur


einangra þá



ANALYTIC

Aðferð til að nálgast heimspekileg vandamál með 
greiningu á hugtökunum sem þau eru sett fram í 
tengslum við ensk-amerísk heimspeki snemma á 
20. öld


Áhersla á rökræðu skýrleika og nákvæmni, oft 
notast við formlega rökfræði, hugmyndagreiningu 
og í minna mæli stærðfræði og náttúruvísindi



EXISTENTIAL
Ófyrirsjáanleiki lífsins


Við gætum dáið hvenar sem er…fagna því


Leggur áherslu á tilvist einstaklinga, frelsi hans og val


Sjálfsábyrgð


Að einstaklingurinn skilgreini sína eigin merkingu í lífinu og 
reyni að taka skynsamlegar ákvarðanir þrátt fyrir 
ófyrirsjánleika alheimsins


Gagnsæi markþjálfans í markþjálfasamskiptum



HUMANISTIC

Ekki trúarlegseðlis. Trúa ekki á guð eða guði


Ást á lífinu sjálfu


Ábyrð á eigin lífi


Allir einstaklingar hafa getu og jafnvel þrá til vaxtar 
og friðþægingar


Áhersla á hugsun og skynsemi



PHENOMENOLOCICALfyrirbærafræði

Veruleikinn samanstendur af hlutum og atburðum („fyrirbærum“) eins og þeir eru 
skynjaðir í mannlegri meðvitund


Rannsókn útfrá huglægri reynslu og hvernig upplifum er á aðstæðum og umhverfi


Rannsakar mannlega meðvitund  og reynslu eins og hún er upplifuð er frá huglægu 
eða fyrstu persónu sjónarmiði 


Sýn út frá fyrstu persónu 


Áhersla á sjálfsveruna og reynslu hennar


Hvernig upplifun beinist að ákveðnum hlutum í heiminum


Greiningar á aðstæðum um möguleika á ásetningi


Greiningar á aðstæðum sem fela í sér hreyfifærni og venjur


Samhuglægni


Félagslegar venjur í bakgrunni einstaklingsins


Tungumál mikilvægt



THEOLOGICAL heimspeki

Heimspekilegar aðferðir eru notaðar við þróun eða 
greiningu á guðfræðilegum hugtökum og gjörðum 


Náttúruleg guðfræði og heimspekilegar meðferðir 
á rétttrúnaðarmálum og rétttrúnaðar guðfræði


Heimspekileg guðfræð i er einnig nátengd 
heimspeki trúarbragða



ONTOLOCICAL heimspeki
Spurningin um að vera


Hvað er ég? Hver er ég?


Frumspeki


Rannsakar hugtök sem tengjast því að vera 


Tilvera


Eðli veruleikans


Skap og tilfinningar skipta máli


Frumspeki. Spurningar um það sem hlutirnir eru eða segja má að séu og 
hvernig hægt sé að flokka slíkt eftir líkindum og ólíkindum



INTEGRAL heimspeki
Óaðskiljanleiki 


Líkami Hugur Sál Andi


Styður við áframhaldandi þróun allra manna


Huglæg einstaklingsbundin innrétting  


Sameiginleg innrétting og eða innsetning að utan


Hegðun



AÐRAR GREINAR Í HEIMSPEKI
12 spora heimspeki


Einn dagur í einu Stoppaðu og finndu ilminn af blómunum…


Afrísk heimspeki


Innsæi og ímyndunarafl virkjað - Andi og líkami samtengdir


Engin tvíhyggja - Virðing borin fyrir lífsins hringrás…


Indíána heimspeki


Allt er samtengt - Oneness - Við erum eitt…


Nýaldar heimspeki


Ný vitund og ný vitundar vakning einstaklingsins - Vestur og Austur blandað saman




CARL JUNG
ÁHUGAVERT VARÐANDI ERKITÝPU SKILLGREININGAR JUNGS SEM VERT ER AÐ STUDERA



TAKK FYRIR MIG


