
1. खाली %दले(ा भावनांपैक0 यो3 भावना कोणती? (राग, हळवेपणा, :ेम, माया, दःुख)

यो3 भावना प>र?@तीवर अवलंबून असते.
कुठल्याही भावनेचा कुठेही उदे्रक होऊ नये असं आई सांगते, ते मला पटतं.
हळवेपणा, प्रेम, माया या योग्यच भावना आहते.
मला यापैकी कोणतीच भावना योग्य वाटत नाही.

2. Eमतालीचा Gभाव मृद ुआह.े ती सवाJशी आपलेपणाने वागत.े पण काही लोक EतLा या Gभावाचा गैरफायदा घेतात. अशावेळी
Eतची मैOीण Pणून तुPाला काय वाटेल?

EतLा Gभावाचा कोणी गैरफायदा कोणी घेऊ नये यासाठी मी Eतला मदत करायला हवी.
ितला मदत करण्याइतपत माझा स्वभाव कणखर असावा अस मला वाटतं.
ितने स्वभाव बदलू नये असं वाटतं
ितच ंितचं बघावं, मला काही फरक पडत नाही

3. TशUक वगाVत कोणाला Eतची चूक नसताना रागावले आTण Eतला भयानक राग आला, तर आता तुPी काय करता?
ितला शांत होण्यासाठी समजावते
ती माझी जवळची मैOीण असेल तर समजूत काढेन
ितची चूक नसेल तर ितला राग येणं सहािजकच आहे
त्या दोघांशी माझा काही संबंध नाही म्हणून मी शांत राहते

4. तुमच ेतुमLा ब%हण/भावाशी अगदी छो[ा, सा\ा कारणांव]न वाद होत असतील तर...
िचडिचड करून वाद वाढिवण्याऐवजी स्वतःवर संयम ठेवून ते िमटवण्याचा उपाय शोधते
मला राग आला तरीही भांडावस ंवाटत नाही
राग आला क0 भडाभडा बोलून टाकते/_चडते
प्रत्येकवेळी मी कशाला माघार घ्यायला हवी?

5. पावसा`ात जर तुPाला गाaावरची पाणीपुरी इcा झाली तर…
िकतीही इच्छा झाली तरी मी स्वतःवर न खाण्यासाठी संयम ठेवते
पावसाळ्यात बाहरेचं काही खाऊ नये ह ेवारंवार ऐकलंय; त्यावर िवश्वास ठेवावा असं वाटतं
पटकन् जाऊन खाऊन येईन
पाणीपुरीच तर खायची आह.े ती खाल्ल्यान ेअसा िकतीसा फरक पडणार आह?े

6. मला घरी %कf वा शाळेत थोडंसं जरी कोणी वाईट बोललं तरी मला वाईट वाटतं, असं होऊ नये यासाठी काय कराल?

हा स्वभाव भावना थांबवायचा िनयंित्रत करायचा प्रयत्न
hामुळे माझं नुकसान झा(ास माझा हा Gभाव मी बदलेन
यासाठी वेगळे कोणतेच प्रयत्न करत नाही
मला बोलणी ऐकून ऐकून आता सवय झालेली आहे

7. वगाVत कोणhाही मैEOणीची चेiा मjरी करताना…
ती दखुावली जाणार नाही याची मी काळजी घेते.
चेiा केली तरी :माणाबाहरे क] नये, असं मला वाटतं.
कसलाही िवचार न करता िबन्धास्त चेष्टा करते.
सगळेच एकमेकांची चेष्टा करतात; थोडी-जास्त झाली तर कुठे िबघडलं?

8. रkाव]न जाता-जाता एक अनोळखी mnी गरजू वाटली तर?
मी वेळ काढून hांना मदत करायला हवी.
माझी मैित्रण सवार्ंना मदत करते, मला ते खूप छान वाटतं.
मी ितकड ेलक्ष देणार नाही.
अनोळखी व्यिक्तशी बोलण्याची मला गरज वाटत नाही.

9. तुमLा आजूबाजूला घडणाoा वाईत गोiी, घटनांचा नकाराpक प>रणाम तुमLा मनावर होत असेल तर...
मी चांग(ा mnीLा साqr\ात %कf वा चांग(ा कामात मन गुंतून Oास होणार नाही याची काळजी घेते
मन शांत व प्रसन्न ठेवण्यासाठी देवाच ेनाव घ्यायला हवे, असं माझी आजी सांगत;े मला ते पटतं
असा पिरणाम माझ्या मनावर होऊअ नये म्हणून मी काहीही करत नाही
माझ्यावर अशा कोणत्याही गोष्टीचा पिरणाम होत नाही.

10. पुढील शsांचा hांLा महtानुसार uम लावा. (भावना, Eवचार, संकv, Eवकv, %नणVय)

सवर् शब्दांचा अथर् समान महत्त्वाचा आह.े
याEवषयी मी जाणून घेxाचा :यy करने.
भावना, िवचार, िनणर्य, संकल्प, िवकल्प
यांचा क्रम, लावण्याशी माझा काय संबंध?

11. जेzा बाबा घरी एखादे काम करायला सांगतात तेzा…
त्यांनी सांिगतल्यावर काम कोणतेही असले तरी मी करत.े
जेव्हा मला वेळ असतो तेव्हा काम करायला आवडतं.
बoाचदा %नराळी-%नराळी कारणे देऊन काम टाळते.
बाबांनी सांिगतलेलं प्रत्येक काम ऐकायलाच हवं का?

12. कोणhाही कामाचा संकv केला क0 कृतीEवषयी मा{ासाठी hाLा पुढची पायरी ही असत…े

ती कृती पुरी होxाLा |iीने Eवचार क]न मी hा:माण ेकृती सु] करते.
कोणत्याही पिरिस्थतीत काम पूणर् व्हायला हवं असं वाटतं.
काम पूणर् होईल की नाही यािवषयी मनात शंका वाटते.
काम हाताळण्यासाठी कारणे शोधते.

13. आप(ा मनात सकाराpक %कf वा नकाराpक Eवचार येxासाठी आप(ा सभोवतालचे अनेक घटक कारणीभूत असतात.

हो
याचा अनुभव घेऊन पडताळून पहायला आवडले.
नाही
िवचारांचा आिण आजूबाजूच्या घटकांचा संबंध लावण्याची काय गरज?

14. मनात सकाराpक Eवचार येxासाठी…
चांगली पुस्तके वाचणे, िफरायला जाणे, आई-बाबांशी गप्पा मारणे इत्यािद कृती करते
मला प्रत्येक गोष्टीचा सकारात्मक दृष्टीने िवचार करता यावा असं मला वाटतं
मला Gतः}न काही करxाची गरज वाटत नाही
जे िवचार यायचे ते येणारच; त्यासाठी मी काही करून ते बदलतील असं मला वाटत नाही

15. मी असे कायVuम बघxालाच :ाधा� देते…
चांगली कथा व सकाराpक Eवचार असणार ेकायVuम
प्रत्येक कायर्क्रमाद्वारे आपल्या िवचारांवर सकारात्मक िकंवा नकारात्मक पिरणाम होत असतो असं बाबा म्हणतात, मला ह ेपटतंय
छान गाणी व आवडते कलाकार असणारे कायर्क्रम
सगळे कायर्क्रम बघण्यासाठीच असतात. त्यात कशाला प्राधान्यक्रम ठरवायचा?

16. वतVन, Eवचार, बोलण,े %दसणे यांचा तुमLा मनावर प>रणाम होतो असं तुPाला वाटतं का?
हो, याचा अनुभव मला आह.े
माझ्या िशक्षकांचा पिरणाम आमच्यावर होतो म्हणजे यात तथ्य असावं.
नाही.
यातील कशाचाच माझ्यावर पिरणाम होत नाही.

17. मा{ा Eवचारांचा इतरांवर चांगला प>रणाम होxासाठी…
मी जाणीवपूवVक माझे Eवचार सकाराpक असxाची काळजी घेते.
माझे िवचार चांगले असणं मला केव्हाही आवडले.
काहीही वेगळं करावंसं वाटत नाही.
माझ्या िवचारांचा इतरांवर काय पिरणाम होतो याच्याशी मला काहीही घेण ंनाही.

18. जर तुमची आई _चडून तुमLावर रागावली तर…
िचडण्यामागचं कारण जाणून घेऊन त्यावर काम करत.े
आईच नेहमी सांगते, मो�ांचा आदर करायचा; ह ेमला पटतं.
मी रागान ेतणतणत िनघून जाते.
ितच ंह ेरागावणं रोजचंच असल्याने मला ितच्या बोलण्याचा फरक पडत नाही.

19. मन शांत व :सr राहxासाठी पुढीलपैक0 कशाची आव�कता आह?े a) सकाराpक Eवचार b) जप   c) \ान/_चf तन  d)
सभोवतालची जागा
वरील सवाJचीच गरज आह.े
शाळेत िचंतन, ध्यान करायला सांगतात म्हणजे त्यात काहीतरी तथ्य असेल.
सकारात्मक िवचार पुरेस ेआहते.
माझ्यासाठी वरील कशाचीच गरज मला वाटत नाही.

20. रोज थोडा वेळ का असेना पण _चf तन, मनन करxाची इcा होते का?
हो
िचंतन केल्यावर काय फरक पडतो ह ेप्रत्यक्ष करून बघायला आवडले.
नाही
िचंतन िकंवा मनन करणे म्हणजे उगीचच वेळ वाया घालवणे असे मला वाटते.

21. राOी झोपxापूव� %कf वा सकाळी उठ(ावर तुPी जप करता का?
हो
माझ ेआजी-आजोबा %नयEमतपण ेजप करतात, मला ते आवडतं
नाही
जप करून त्याचा काही फायदा होतो असं मला वाटत नाही.

22. खालीलपैक0 कोणhा कायाVसाठी एका�ता आव�क आह?े a) अ�ास b) खेळ c) Gयंपाक d) जेवणे e) साफसफाई करणे
या सवर् कायार्त एकाग्रता हवी
आई सांगते क0 कोणतंही काम एका�तेने केलं क0 चांगलं होत ंआTण ते मला पटतंय
फक्त अभ्यासासाठी एकाग्रता आवश्यक आहे
एकाग्रतेिशवायही सगळी कामे पूणर् होऊ शकतात असं मला वाटतं

23. अ�ासाबरोबरच दैनं%दन कामाम\ेही आपलं मन Eवच�लत होऊ नये असं वाटतं का?
हो
प्रत्येक काम एकाग्रतेने करणारी माणस ेमला प्रभािवत करतात
दैनंिदन कामात एकाग्रतेची गरज वाटत नाही
माझं मन िवचिलत झालं तरीही मला अिजबात फरक पडत नाही

24. तुPी तुमLा आवडhा Eवषयाचा अ�ास रोज सलग दोन तास क] शकता का?
हो
असा अ�ास क]न पहायला आवडेल
नाही
कोणत्याही िवषयाचा सलग इतका वेळ अभ्यास करणं मला गरजेचं वाटत नाही

25. पुरशेी झोप झाली नाही तर hाचा प>रणाम या गोiीत %दसून येतो... i)शरीर ii)Eवचार iii)भावना  iv)जेवण v)काम vi)अ�ास
वरील सवV गोi�चा प>रणाम होतो.
यािवषयी मी मािहती जाणून घेईन.
याचा पिरणाम फक्त शरीरावर होतो.
यातील कोणत्याही गोष्टीवर जरी पिरणाम होत असेल तरी त्याचा माझ्यावर काही फरक पडत नाही.

26. तुPी %दवसभरातील जा�ीत-जा� %कती वेळ झोपू शकता?
सात ते आठ तास.
झोपेची वेळ ठरवून ती पाळायला मला आवडेल.
कोणी उठवत नाही तोपयर्ंत मी झोप ूशकते.
झोपेवर कोणताही िवचार करण्यापेक्षा तो वेळ मी झोपण्यासाठीच वापरेन.

27. तुPी राOी %नयEमतपण े%कती ते %कती वाजेपयJत झोपता?
रात्री ११ ते पहाटे ५ पयर्ंत.
%नयEमतपणे वेळेवर झोपxाने फायदा होणार असेल तर तसं करxास माझी काही हरकत नाही
रात्री १२ नंतर झोपून सकाळी सात नंतर उठते
झोपण्याची वेळ सांभाळून असा काय फरक पडणार आह,े असंच मला नेहमी वाटतं
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