
Vy a vaše dít  = stejný mozek

asto považujeme své d ti za hloupou ká stvo ení, a to nejen v dob  jejich prvních let, ale i
pozd ji. Jak asto slýchám v obchodech neadekvátní jednání s potomky, jejichž rodi e si na
nich kompenzují své nízké sebev domí a špatné nálady. To je k iku, zakazování, výhr žek!

Již málokdo si ale uv domuje, že jsou to práv  ta léta, kdy se nám nezdá, že vychováváme,
kdy vychováváme nejvíce. Ze svých pozorování jsem došel k záv ru, že 70% emo ního
nastavení mají jedinci vloženo do 7 let života.

A aby ne! Lidský mozek se narodí jako jediný orgán, který s v kem neroste, ale odumírá. Již
po narození mají d ti mozek v plné síle jako dosp lí, akorát v n m nemají žádná data,
krom  opera ního  systému  pro  údržbu  a  r st  t la.  Jenom  kv li  tomu  nám  p ipadají
neohrabají, nedosp lí a nemluvní. Jde však pouze o klam. Jejich mozek je stejn  výkonný
jako ten dosp lých.

kazem vám m že být schopnost dít te se nau it mate ský jazyk a k tomu t eba ješt  dva
další.  A  to  ve  stejné  kvalit  jako  rodilí  mluv í.  Jak  t žko  se  pak  my  dosp lí  u íme  cizím
jazyk m? Jen si vzpome te na svá u ení angli tiny i n iny a to nemluvím o ínštin .

tský mozek je tak výkonný, že tyto úkoly zvládne na výbornou a ani se u toho nezapotí.

Po et  chyb  v  tomto  u ení  poznáme  až  v  dosp losti.  Prost  jedinec  neumí  mluvit,  používá
špatná slova a logoped má na chleba.

hem toho nespoutaného výkonu mozku se ale do n j dostávají i další v ci. Tisíce denních
zkušeností o tom, jak jsme byli milováni, jak nám byla dávána najevo naše hodnota, co je
to  zlost,  nenávist,  p íko í  a  trest.  Mohl  bych  zde  jmenovat  tuny  p íklad ,  kdy  si  mozek
ud lal své vlastní záv ry ze zkušeností, z toho co vid l a slyšel.

V d tství  neexistuje p id lování  hodnot do mozku ve form  toto je správné a toto špatné.
V každé rodin  jsou za zav enými dve mi vlastní hodnoty, pravidla a zp soby chování a je
úpln  jedno, zda dvojice se p i jejich provád ní cítí dob e i špatn  a provinile. Dít  má tak
obrovský výkon svého mladého po íta e, že nasaje úpln  všechno.

Když mali ký jednou dosp je, umí sice dob e mluvit, ale kolik chyb je v jeho emo ní i?
asto  se  to  pozná  až  po  t icítce.  Logoped  už  v  tomto  p ípad  nepom že.  Vady  emo ního

nasátí za nou komplikovat život jedince ve všech oblastech, kde se n emu špatn  p iu il.
Za ne  blbnout  t eba  v  oblasti  vztahu  k  druhému  pohlaví  nebo  si  neumí  nastavit  zdravé
sebev domí nebo donekone na sedí v hloupé práci místo toho, aby za al realizovat talent.

Dnešní  doba  p ikazuje  oprávn ní  na  kdeco,  ale  na  výchovu  d tí  ne.  Tak  kdekdo  plodí
potomky  a  pak  se  jako  spole nost  divíme,  pro  je  tolik  násilí,  depresí,  podvod ,  falše  a
sebevražd.



Takže, milí rodi e, pozor na to. Narozením dít te jste dostali do své domácnosti nejsiln jší
po íta  na sv , který s 38x1015 operací  za  vte inu  má  dostatek  kapacity,  aby  od  vás
odkoukal úpln  všechno!


