
skræðan vitundarþroskamenntun fæst á amazon   hér 

 
skræðan lesin hér  
 

 
 

vitundarþroskamenntun   
                    allir ofurkrakkar     37. 
 

vitundarþroskamenntun leggur aðaláherzlu á vitund nemandans 
skiljið hver veigamesta þríeindin okkar er 
--hér yfirsést skólunum/menntakerfinu okkar hrapalega--: 

 nemandinn er Óðinn, sá sem er þekking, hefur alla þekkingu, 
                -- nemandinn er svið allrar þekkingar,  

þekking er í vitund, vitund er þekking, við erum vitund -- 
 Vili er það að nemandinn lærir, nemur (hugur, lestur, skilningarvit) 

Vili tengir og umbreytir, tengir þekkinguna (/nemandann) 

við það sem við erum að nema (/námsefnið) 
 
Vili er umbreyting, melting atvika, það að beina athyglinni að  

Vili er manns eigin vitund að vísa til sjálfrar sín 
 

 Véi er svo námsefnið (bókin, fræðsuþusið í kennaranum, upplýsingar, 
þetta sem vitað er) 

meira um Vila, til að við skiljum hlutverk Vila:   

í Yoga asana (í hathayoga) er Vili að tengja líkama-og-huga við vitund 
tenging í vitund er tilgangur yoga asana 

í þessu sambandi stöður og yoga-teygjur til að tengja okkur vitund 

  -- vitund, ginnungagap, er hið eina sem er -- 
asana (sæti) þýðir að sitja fullkomlega í eind (ekki það sitja á gólfinu) 

 
það sem Vili vísar til er vitund sem upplifir vitund leitandi þekkingarinnar 

 og Véi finnur svo aðeins vitund fyrir við þekkingarleit innan vitundar 

 
 * hvers vegna finnst ekkert annað en þekking  

í þekkingarleitinni miklu? 
 * hvað þýðir þagall og hugall?   er sá þykjustu og ytra útlit? 
 * hvað er rannsókn innan vitundar? 

 * gleymist botninn suðrí Borgarfirði?  bylur hátt í botnlausri tunnu? 
 * hvað veldur því að streita safnast upp í nemendum 

á öllum skólastigum?  
 * hvernig vinnum við á streitu  

og gerum nemandann altæran og skýrt hugsandi? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-37-skr%C3%A6%C3%B0a-vitundar%C3%BEroskamenntun-Consciousness-Based/dp/9935409783/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385994623&sr=8-1&keywords=odsmal+37
http://www.youtube.com/watch?v=dIEc0QGBIH0&index=38&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


 * hvort er eðlilegra uppsöfnuð streita  

eða altær skýrt hugsandi nemandi? 
 * veldur skólaumhverfi stressi í nemendum  

í þessum venjulegu gamaldags skólum okkar? 
 * er hægt að hækka greindarvísitölu manns? 
 * hvað er svona dýrmætt við framheila mannsins? 

 * eru skilningur og rökhugsun sérmannlegir eiginleikar? 
 * hvar er alla þekkingu sem við leitum að finna? 
 * eru skólabækur og kennarar nauðsyn/æskilegt 

 * er einasti tilgangur menntunar að við getum grætt peninga? 
 * hver er æðsti tilgangur menntunar? 

 * vinna ægikröftug náttúrulögmálin áreynzlulaust? 
getum við lært að vinna áreynzlulaust útfrá dýpstu sviðum hugans? 

 * hvar finnum við það sem við finnum ekki í veraldlega fusinu okkar? 

 * hverju breytir að við finnum að allt er okkar eigin vitund? 
 * tengið saman fyrsta hluta Hávamála sem varar við græðgi 

og síðasta hluta Hávamála sem kennir  
að maður nemur upp þekkinguna í vitund til að allt gangi snurðulaust 

og allar gjörðir séu fimbulkraftmiklar og í sátt við náttúruna okkar 

 * hvað táknar, í 3ja hluta Hávamála,  
að við nemum upp, frævumst, verðum fróð, öðlumst stinna stafi og ljóðin? 

 * er gott að ung börn sem eru að móta skoðun sína á umheiminum 
 (þ.e. ákveða hvort hér er vinveitt viðmót eða fjandsamlegt, mótun til lífstíðar) 

lifi í streitulausu umhyggju- og þroskavænlegu umhverfi? 

 
í skólum sem innleiða TM fyrir alla nemendur, þrífst ekki einelti, því engin 

dýrastigs-goggunarröð er, og TM er hið bezta handa ADHD-krökkum. 
 
bækurnar Hrif, Hagbarður og Hvutti, Hver er hann þessi Jakob?, Fluga,  
Sigga og hafragrauturinn,   fást á www.amazon.co.uk  leit freyjukettir 

 

 

http://www.amazon.co.uk/

