
1. खालील गो'ी मला आवडत नसतील तर... (पालेभा3ा, फळे, 6शजवले9ा डाळी, कडधा<े, उसळी)
तरीही िनयिमतपणे खाईन.
ह ेपदाथA खाऊन माCात कोणते बदल होतात ह ेमी बघेन.
अिजबात खाणार नाही.
आवडत नसतील तर ते पदाथर् खाण्याची मला गरज वाटत नाही.

2. हॉटेल मध9ा IकJ वा बाहरेKा गाLांवरील पदाथाNपेOा घरची पोळीभाजी खावी अस ंमला वाटतं...
हो नेहमीच मला घरी पोळीभाजी खाRाची इTा होते.
घरी चांगले पदाथर् केले तर मला आवडतं.
याउलट मला नेहमी बाहरेचे पदाथर् खावेस ेवाटतात.
बाहरेचे एवढ ेछान पदाथर् िमळत असताना घरच्या जेवणात काय ठेवलंय असं वाटतं.

3. बाहरेच ेचटपटीत पदाथA खाRाची संधी Uमळाली तर...
तरीही मी घरचं जेवण जेवRास Vाधा< देत.े
घरी चिवष्ट पदाथर् बनला असेल तरच घरचं जेवण जेवेन
मी बाहरेचे पदाथर् खाण्यलाच प्राधान्य देईन.
बाहरेचे पदाथर् खाण्यात असं काय वाईट आह?े

4. राWी उ6शरा तुYाला अरबट चरबट खाRाची इTा झाली तर
िकतीही इच्छा झाली तरीही खाणार नाही.
माझी आजी सांगते क[ राWी उ6शरा काही खाऊ नये Yणजे यात त] असेल.
जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा पटकन खाऊन घेईन.
वेळ आिण खाणं यांचा काहीच संबंध वाटत नाही.

5. सं^ाकाळ झाली क[ लोक काहीतरी चमचमीत खाताना Iदसतात
पण संध्याकाळ ही खाण्याची वेळ नसते.
माझी मैWीण कधीच सं^ाकाळKा वेळी खात नाही Uतच बघून मी ही न खाRाचा Vयa करते.
मलाही संध्याकाळी खावंस ंवाटतं
सगळेच खातात त्यात चुकीच काहीच नाही.

6. खाRाKा वेळा ठरवून cाVमाण.े..

रोज cा वेळा पाळRाचा Vयa करते...
जेवाणाची वेळ न चुकवणार्या लोकांिवषयी मला कुतूहल व आदर वाटतो.
कधीच वेळेत खाल्लं जात नाही.
वेळेत खाण्याची काहीच गरज वाटत नाही.

7. जेवताना मांडी घालून जUमनीवर बसणे, चमKाचा उपयोग टाळणे, Vcेक घास नीट चावून खाण ेअशा पdतीने
जेवायच ंअसतं…
हो आम्ही घरी असंच जेवतो.
eजथ ेअशा पdतीन ेजेवतात Uतथे जेवायला मला आवडतं.
माझी मैत्रीण असं जेवते पण मला ते पटत नाही.
कसंही जेवलं तरी पोटातच जाणार मग काय फरक पडतो?

8. जेवण कसं खावंसं वाटतं?
सवA पदाथA पdतशीरपणे नीट चावून खावेसे वाटतात.
बाबा नेहमी मला सावकाश एका हाताने जेवायला लावतात, यामाग ेकाहीतरी तथ्य असेल.
मला खूप भरभर िकंवा रमतगमत जेवावंस ंवाटतं.
जेवायला ठरािवक पद्धत नसते.

9. बाबांनी घरी fीखंड आण9ावर...
मी ते वाटीत घेऊन बोटाने चव घेत आgाद घेत खात.े
जेवण झाल्यावर चव घेऊन खायला आवडले.
मी चमच्याने पटापट खाऊन मोकळी होते.
इतरा जेवणापेक्षा श्रीखंडात आस्वाद घेण्यासारखं वेगळं काही आह ेअसं वाटत नाही.

10. जेवणे, gTता करणे, eलहीण,े वhू उचलणे या कामांम^े मी हातांचा वापर…
जाणीवपूवर्क करते.
असा जाणीवपूवAक वापर के9ाने काही फरक पडतो का, ह ेतपासून पहायला आवडेल.
वापर न ठरवता िकंवा आपोआपच केला जातो.
जाणीवपूवर्क हात वापरण्याची गरज वाटत नाही.

11. मला नवनवीन वास, चव, रगं, वhू, ओळखRाची इTा होते.
हो, मी सतत नवीन काहjना काही ओळखRाचा Vयa करते.
माझी मैत्रीण असं काहीतरी करत असते, मला त्यािवषयी कुतूहल वाटतं.
मला असं काहीही वाटत नाही.
ह ेओळखून मला त्याचा काय फायदा होणार?

12. मी दररोज शौचास जाऊन आ9ावर… A. हात धुते  B. पाय धुते  C. चूळ भरते
या तीनही गोष्टी न चुकता करते.
घरी मोlांना या तीनही कृती करताना पाIहलंय, मलाही ते महnाचं वाटत.ं
यातील फक्त एखादी कृती होते.
या सवर्च कृती करण्याची काही गरज आह ेका?

13. इंIoयांKा महnानुसार pम लावा. (नाक, डोळे, हात, पाय)

सवाNनाच समान महn आह.े
मला प्रत्येकाचं महत्त्व जाणून घ्यायला आवडले.
डोळे, नाक, हात, पाय
ते कोणत्याही क्रमाने येत असतील तरी मला फरक पडत नाही.

14. qrीKा gभावाइतक[च Uतची वाणी gT व शुd असणे महnाचे आह.े 

हो, दोsीही तेवढेच महnाचे वाटते.
स्वभावाप्रमाणेच स्वच्छ, शुद्ध, वाणी असणार्या व्यक्तीचा खूप प्रभाव पडतो ह ेमी पािहलंय.
स्वभाव चांगला असणे फक्त महत्त्वाचे वाटत.े
स्वभाव आिण चांगलं बोलण्याचा काहीही संबंध असण्याची गरज वाटत नाही.

15. पाय दखुत नसतानाही, cांची काळजी Yणून…

मी IनयUमतपण ेपायांना तेल लावून मसाज करत.े
माझी आजी माझ्या पायांना तेल लावून द्यायची, मलाही तसं करायला आवडले.
मी काहीच करत नाही.
पायांची वेगळी काळजी घेण्याची गरज वाटत नाही.

16. चकली खाताना मी खालीलपैक[ या इंIoयांचा पूरपेूर वापर करते. (नाक, कान, जीभ, हात)

वरील सवAच इंIoयांचा वापर कuन मी चकलीचा आgाद घेते.
चकली खाताना कानाचा कसा वापर होईल ह ेमला जाणून घ्यायला आवडले.
जीभ व हात दोनच इंिद्रये पुरेशी आहते.
नाक व कानाचा वापर कशाला करायचा?

17. मी उजqा हातान ेसवA कायA करते, पण माCा उजqा हाताला इजा झा9ाने मी तो वापu शकत नाही cामुळे...

सवर् कामे मी डाव्या हाताने करण्याचा प्रयत्न करते.
अगदीच गरज असेल तेvा डाqा हाताने काम करRास माझी हरकत नाही.
त्यािनिमत्ताने मला आराम करायला िमळतो.
अशावेळी माझे काम घरातील इतरांनी करायला हवे.

18. संभाषणाम^ ेमी बोलताना…
बोलRासोबत हावभाव पण करते.
हावभावासिहत बोलणारी व्यक्ती मला प्रभािवत करते.
एकाच जागी थांबून न हालता बोलत.े
बोलताना इतर अवयवांचा कशासाठी वापर करायचा?

19. घरची कामे करRातून बळ Uमळते…
हो, यातील सवर् कृतींतून बळ िमळत.े
माझी आजी घरची कामे कuनच अनेक वषx ठणठणीत असलेली मी पाIहलं आह.े
घरची कामे करून बळ िमळू शकत नाही.
घरची कामे व बळ यांचा मला काहीही संबंध वाटत नाही.

20. मला मेरी कोम, दंगल ह ेyसनेमे पाIह9ावर…
मला cातून cांKासारzा शrीशाली होRाची Vेरणा Uमळते.
मला त्यांची मेहनत आवडली.
त्यातून मला काहीच फरक पडत नाही.
त्यांच्या कथा अगदीच आदशर्वादी आहते.

21. मी माCा ताकदीचा वापर…
घरी, बाहरे इतरांना मदत करRासाठी करते.
गरज पडली तर मी योग्य िठकाणी वापरू शकेन.
शक्यतो कुठेच करत नाही.
माझे बळ कुठेही वापरण्याची मला गरज वाटत नाही.

22. (केर काढण,े कपडे धुण,े पाणी भरणे) यामुळे माCात हा शारी{रक बदल होतो.
लव|चकता वाढते.
यामुळे होणार्या शारीिरक बदलांचे काळजीपूवर्क िनरीक्षण करायला आवडले.
हात िकंवा अंग दखुते.
बदल होत असला, नसला तरी मला फरक पडत नाही.

23. (योगा करणार,े पोहणार,े जीमला जाणार ेIकJ वा ऍथले~ट�चे खेळाडू) यांKासारख…ं

माझं शरीर ह ेत्यांच्यासारख ंलविचक असावं असं वाटतं.
माझ ंशरीर लव|चक होRासाठी ते तेवढं काटक असायला हवं.
मला काहीही वेगळं करावंस ंवाटत नाही.
त्यांच्यासारख ंकरायला माझा व त्यांचा काय संबंध?

24. लव|चकता वाढUवRासाठी Iदवसातील काहीवेळ...

मी IनयUमतपण े��े|चJ ग करते.
मला त्यासंबंिधत व्यायाम िशकायला आवडले.
मी काहीही करत नाही.
मी लविचक असण्याची मला फारशी गरज वाटत नाही.

25. चांग9ा शारी{रक आरो�ासाठी…
मी दैनंिदन कामाव्यितिरक्त रोज सवर् प्रकारचा व्यायाम कमीत-कमी अधार् तास केला पािहजे.
qायामामुळे आपण Iनरोगी राहतो असे सगळेच Yणतात, यावर माझाही Uव�ास आह.े
व्यायाम मला अत्यावश्यक वाटत नाही.
आत्तापयर्ंत व्यायाम न करताही माझ ेआरोग्य चांगले आह ेअसे मला वाटते.

26. मला कधीच डॉ�रकडे जायला लागू नये यासाठी…
मी दररोज न चुकता खेळते IकJ वा योगा करते.
िततकं िनरोगी मला असायला हवं.
कोणताच प्रयत्न मी करत नाही.
काही केलं नाही तर डॉक्टरांकड ेजाण्याची वेळ येतेच असं कुठं असतं?

27. तुमची एक जवळची मैWीण आजारी असेल तर...
औषधांबरोबरच qायामही करRाचा स�ा Uतला �ाल.
ती परत कधीही आजारी पडू नये यासाठी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न कराल.
फक्त औषधांनी ती बरी व्हावी असं तुम्हाला वाटतं.
ती बरी होण्यासाठी ितचे ितने प्रयत्न करावेत, मी त्यात काहीच करू शकत नाही; असं तुमचं मत आह.े
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You have successfully completed Annamaya Kosha.

For category Annamaya Kosha - Category 1 you got 14 points.

For category Annamaya Kosha - Category 2 you got 15 points.

For category Annamaya Kosha - Category 3 you got 15 points.

Your answers are shown below:


