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YFIRLIT: 

Upphafið er hér
engu máli skiptir

hér
hvar þú hefur verið og hvað þú hefur gert 

aðeins
að þú skiljir

að upphafið er í þér 
og upphafið er hér 

að þú skiljir
að upphafið er alltaf hér. 

Velkomin
Hafa samband 

Um námið 
Persónuleg færni
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Það sem kemur mér mest á óvart í mannlegri tilveru er að 

maðurinn fórnar heilsu sinni til að eignast peninga. Svo 

fórnar hann peningum til að ná aftur heilsu sinni. Á sama 

tíma er hann svo spenntur fyrir framtíð sinni að hann 

nýtur ekki augnabliksins. Afleiðingin er sú að hann lifir 

hvorki í nútíð né framtíð. Og hann lifir eins og hann muni 

aldrei deyja – og svo deyr hann án þess að hafa lifað.

- Dalai Lama
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Verið hjartanlega velkomin í Mátt athyglinnar. 

Máttur athyglinnar er kröftugt og áhrifaríkt sjö vikna námskeið sem hvetur fólk til að veita sér athygli og 

styrkir það í að ná árangri á sínum forsendum í gegnum sjö skref. Hér beina nemendur sviðsljósinu að sjálfum 

sér en Guðni leiðir alla markvisst í gegnum skrefin og verkefnin. 

Það hafa allir rétt fyrir sér og hér gefst nemendum tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, aðstæður eru 

mismunandi en vegferðin er alltaf sú sama. Hvernig árangri viljum við ná? Hvað erum við tilbúin að leggja á 

okkur til að svo megi verða? Hvernig verkfæri nýtum við til að veita okkur og vilja okkar athygli? Svörin liggja 

í ástundun Máttar athyglinnar. 

Við munum gera okkar besta til að hvetja og styrkja ykkur í þeim árangursríku aðferðum sem við höfum 

þróað og bjóðum hér upp á, en vinnan er ykkar. Hér leggjum við inn áratuga reynslu og þekkingu, opnum 

verkfærakistuna upp á gátt og bjóðum ykkur að nýta í ykkar þágu.

Hér gefst tækifærið á að veita ykkur athygli og ná árangri í varanlegri velsæld. 

Við hvetjum ykkur að vera virk, spyrja og deila með öðrum þvi þannig fáið þið mest út úr náminu.
 

KÆRleikur Guðni og Gulla 

Ekki hika við að hafa samband ef eitthvað er óljóst eða þið þurfið frekari upplýsingar. Við erum hér fyrir 

ykkur og ykkar velferð. Við svörum eins fljótt og unnt er. 

Guðni Gunnarsson gg@ropeyoga.com 843-6200 www.rys.is 

VELKOMIN

HAFA SAMBAND 
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Máttur athyglinnar er sjö vikna námskeið þar sem farið er í hin sjö skref til varanlegrar velsældar. Við viljum 

hvetja alla sem stunda Mátt athyglinnar að huga að líkama og sál og bjóðum því nemendum okkar að stunda 

GlóMotion heilrækt á meðan á námskeiðinu stendur, sér að kostnaðarlausu. 

Opnir tímar Máttar athyglinnar eru á þriðjudögum kl. 19.30 á meðan á námskeiðinu stendur. Þar er farið yfir 

námsefni vikunnar og boðið upp á spurningar og svör. Aftur segjum við: við hvetjum ykkur að vera virk, 

spyrja og deila með öðrum þvi þannig fáið þið mest út úr náminu. 

Lesa námsefni að bls. 71

Lesa hvatningarpósta

Mæta í opinn tíma, þriðjudag kl. 19.30

Sjö skref að varanlegri velsæld

Stöðumat og úttekt

Ásetningur næringar

Námið stendur yfir í sjö vikur, er skipt upp í sjö skref og farið er yfir eitt skref á viku:

UM NÁMIÐ 

Vika 1

Lesa námsefni á bls. 72 – 95

Lesa hvatningarpósta

Mæta í opinn tíma, þriðjudag kl. 19.30

Vika 2

Lesa námsefni á bls. 96 – 121

Lesa hvatningarpósta

Mæta í opinn tíma, þriðjudag kl. 19.30

Lestur námsefnis (í bók, pdf og/eða inni á gma.is)
Mæta í opna tíma, þriðjudaga kl. 19.30
Fylla út næringarskrá
Skrá niður matarræði vikunnar
Svara könnunum og spurningum þegar það á við
Lestur daglegra hvatningarpósta (sendir á það netfang sem gefið var upp við skráningu)
Horfa á mynd vikunnar – ný mynd í hverri viku, kemur fram í hvatningarpóstum
Gera orku- og hugleiðsluæfingar
Sinna Eyrúnu frænku og Einari blinda

Vika 3

Lesa námsefni á bls. 122 – 139

Lesa hvatningarpósta

Mæta í opinn tíma, þriðjudag kl. 19.30

Vika 4

Verkefni hverrar viku:

Skref 1, athygli er ljós

Skref 3, tilgangur er kjölfesta hamingjunnar

Lesa námsefni á bls. 140 – 167

Lesa hvatningarpósta

Mæta í opinn tíma, þriðjudag kl. 19.30

Vika 5

Skref 5, framganga opinberar heimild hjartans

Skref 4, heitbinding er loforð

Lesa námsefni á bls. 168 – 185

Lesa hvatningarpósta

Vika 6

Skref 6, innsæi er vakandi vitund og opið hjarta

Lesa námsefni á bls. 186 – 210

Lesa hvatningarpósta

Mæta í opinn tíma, þriðjudag kl. 19.30

Samantekt, stöðumat og umsögn

Vika 7

Skref 7, Þakklæti er blómstrun

Skref 2, ábyrgð er orka
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PERSÓNULEG FÆRNI

Máttur athyglinnar snýst um persónulega færni, að styrkja þær stoðir sem fyrir eru ásamt því að bjóða upp á 

verkfæri til frekari persónulegrar þróunar og velsældar. Það sem þið munið öðlast, sinnið þið náminu af 

kostgæfni, er að:

Niðurstaðan er meira þakklæti, örlæti, nánd og  kærleikur í lífi ykkar. 

Máttur athyglinnar er nám í varanlegri velsæld byggt á sjö skrefum og er farið í eitt skref á viku, samtals sjö 

vikur. Við hvetjum ykkur að njóta ykkar, veita ykkur athygli, uppgötva styrk ykkar og færni. Hvatningin er til 

staðar en ferðalagið er ykkar.

Góða ferð

Guðni og Gulla 

Verkefnabókin Máttur athyglinnar fylgir með námskeiðinu. Vinsamlegast tryggið ykkur eintak áður en 

námskeiðið hefst. 

Allt efni er að finna á heimasíðu námskeiðsins gma.is. Vinsamlegast tryggið ykkur aðgang áður en 

námskeiðið hefst.

Máttur athyglinnar er: 

Sjö skref að varanlegri velsæld 

vera, sleppa, fyrirgefa, treysta, vilja ykkur, valda ykkar tilvist, njóta ykkar, fylgja ykkur, 
ganga með ykkur, þiggja, gefa, vera fullkomin, fullorðin og frjáls.

Ganga með ykkur, styðja ykkur og leiða, efla ykkur og styrkja, vera með ykkur í liði.

Rækta vakandi vitund og vera til staðar í núinu – uppljómuð/aður, vera vakandi vitni í 
eigin lífi.

Taka ábyrgð á ykkur, vilja, velja  og valda ykkur.

Beina athyglinni að því sem þið viljið að vaxi og dafni.

Sjá fyrir ykkur hvað þið viljið og fara þangað.

Endurheimta valdið sem þið hafið látið frá ykkur til annarra eða til fortíðar eða framtíðar 
og um leið endurheimt orkuna, nýtt hana til velsældar.

Opna hjartað, auka heimildina til velsældar, gleði og friðar.

Setja ykkur markmið með fókus á tilganginn, laus við allar áhengjur, svipur og gulrætur. 

Njóta ferðalagsins.

Skapa ykkar eigin umgjörð til velsældar

Það eru engin mistök.

Rétta ykkur hjálparhönd þegar þið stígið út úr umgjörð ykkar.

Hlusta á innsæið, efla tengingu við þetta leiftur hjartans – vakandi vitund.

Lyfta orkunni og víbra á hærri tíðni, fyllast eldmóði og ástríðu.


