
skræðan uppeldi  fæst á amazon   hér 
skræðan lesin hér  
  

 
10.    uppeldi 
  uppeldi barns, allt frá því að það er fóstur í móðurkviði, hefur 
áhrif á allt líf þess; erfitt er að átta sig á „forrituninni“, sem jafnvel á sér stað 

í frumbernsku; erfitt að breyta mynstrinu sem var búið til í bernsku og 
viðhaldið er (allt of oft) af misvitrum uppalendum; 

vita megum við, að eitt og eitt atvik hafa smá áhrif, en 
viðvarandi og síendurtekið áreiti og ástand móta barnið varanlega 

ath !!: ungt barnið metur hvort umhverfið er vinveitt eða óvinveitt  

og býr sig til eftir því, samkvæmt því, mati  
--án er ills gengis nema að heiman hafi--  og auðvitað góð bernska gulli betri 

börn eru að meta heiminn sem góðan eða óvinveittan  
prógrammeríng fyrir lífstíð  - sem bæði börn og uppalendur þurfa að skilja 

því miklu verra er að fá sálfræðinginn til að hjálpa manni að finna blóraböggulinn 
 

                            
 * sjálfur leið þú sjálfan þig   

--  hverju breytir þetta í sambandi við hlýðnikröfur? 
 * hver er munur hundauppeldis og mannabarnauppeldis? 

 * ef við erum ekki að fæðast til að fylla bílskúrinn, til hvers þá? 
 * hvað veldur því að barn særist og reiðist við hráa kartöflu í skóinn, 

hvað veldur því að barn sér allar gjafir sem yndislegar? 
 * bý ég mitt líf til,  

og þá með tilliti til Urðar minnar, Verðandi og Skuldar? 

 * hvað veldur því að ég sé þig sem þig og mig sem mig? 
 * hvað er Valhöll? 

 * hvert er hlutverk foreldra í lífi barns? 
 * hver eru þrjú lægstu vitundarstigin okkar (þessi plat-)?   

hvað er að ná fjórða vitundarstiginu? -- Bifröst yfir í Valhöll 

 * höfum við heyrt um Meila Óðinsson? 
 * getum við séð á manni hvaða vitundarstig hann lifir? 
 * er goggunarröðin manni sæmandi? 

 * er ásökun forsenda afsökunar?   
að telja sér miðboðið forsenda fyrirgefningar? 

hverjir eru í aðstöðu til að fyrirgefa? 
 * hvernig losnar maður við öfundsýki, ráðríki, hlýðnikröfu? 
 * kallast það siðblinda að fremja ofbeldi? 

 * hvað er andlegt ofbeldi? 
 * eru langanir af hinu góða?   

hvernig gerir maður langanir sínar sjálfkrafa framþróunarvænar? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-10-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-uppeldi/dp/9935409511/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385990425&sr=8-1&keywords=odsmal+10
http://www.youtube.com/watch?v=O7FqmoaW7w8&index=11&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp

