
1. तु#ाला घर(ा काय+,मासाठी 1ेस 3ायचा असतो ते7ा…
मो8ांसोबत ;तः जाऊन पाचAा BमCनटाला 1ेस Cनवडते.
बाबांबरोबर खरेदीला नेहमी जाते आिण ते कसा ड्रसे िनवडतात याचं बारीक िनरीक्षण करते.
एकावेळी खूप ड्रसे आवडल्यामुळे माझा गोंधळ होतो.
मी माझा ड्रसे घरच्यांना आणायला सांगते आिण जो आणतील तो घेते.

2. जर तुम(ा दोन मैBIणKमL ेभांडण झाल ंतर?
दोघींनाही शांत करून समजावेन.
आम(ा PशPRका कोणतंही भांडण चांगUा पVतीने सोडवतात, मलाही तसं करावंस ंवाटतं.
नक्की कोणाला समजवायचं या िवचारान ेमी गोंधळून जाईन.
त्यांचं भांडण मी कशाला सोडवायला हवं? त्या दोघी बघून घेतील.

3. माWाबXलचा-संदभा+तला कोणताही Cनण+य मी न घाबरता घेते.
हो, िबनधास्तपणे!
माझे आई-बाबा कोणताही िनणर्य अगदी योग्य घेतात, याचं मला फार कौतुक वाटतं.
मला Cनण+य चुकYाची Bभती वाटते, Zामुळे मी Cनण+य घेत नाही.
िनणर्य घेण्याची वेळ माझ्यावर कधी आली नाही आिण त्याची गरजही मला वाटत नाही.

4. एखादं वा^ वाजवायला PशकYासाठी _रणश`ी महaाची वाटत ेका?
हो, कोणतीही गोb PशकYासाठी _रणश`ी अZावcक आहे
याचा अनुभव घेऊन ठरवायला मला आवडले
वाद्य वाजवण्यासाठी स्मरणशक्तीची फारशी गरज नाही
स्मरणशक्तीचा आिण वाद्य िशकण्याचा काहीही संबंध आह ेअसं मला वाटत नाही.

5. एखादं गाणं, कBवता मी एकदा ऐकून, वाचून जाfीत-जाf ओळी लRात ठेवYाचा hयi करते.
एखादं गाणं, कBवता मी एकदा ऐकून, वाचून जाfीत-जाf ओळी लRात ठेवYाचा hयi करते.
असं लक्षात राहणार्या व्यक्तींिवषयी मला फार कुतूहल वाटतं.
नाही, मला खूप गोष्टी लक्षात ठेवायला आवडत नाहीत.
ह ेलक्षात राहून मला त्याचा काय उपयोग म्हणून मी काहीच लक्षात ठेवत नाही

6. पुढीलपैकk खूप वषाmपूवn(ा कोणZा गोbी मला पटकन ओळखता येतील Cकo वा आठवतील? A) जागा B) A`ी C)
आवाज D) वास
वरीलपैकी काहीही मी अचूक ओळख ूशकते
अशा जुpा गोbी ओळखYाचा hयi करायला आवडेल
मला यातील काहीच ओळखता येणार नाही
खूप वषार्ंपूवीर्च्या गोष्टी कोणाला कशा आठव ूशकतात? मला यावर िवश्वास नाही.

7. अqासातील एखादी संकrना समजून घेताना ZाBवषयी आवड Cनमा+ण होYासाठी कोणZा गोbKची गरज असते?
नािवन्य, िविवधता.
संकrना आकष+क वाटली तर ती PशकYास मजा येते.
संकल्पना सोपी असायला हवी
प्रत्येक संकल्पना आवडायलाच हवी असं मला वाटत नाही.

8. जर तु#ाला घरी एखादा पदाथ+ बनवायचा असेल तर तु#ाला काय करायला आवडेल?

एखादा नवा पदाथर् िकंवा येणारा पदाथर् नव्या पद्धतीने करायला आवडले
माWा आईने केलेल ेपदाथाmचे नवनवीन hयोग मला खायला खूप आवडतात
येत असलेला पदाथर् जसा िशकवला आह ेतसा बनवणे
कोणताही पदाथर् एकसारख्या पद्धतीन ेकरता येऊ शकतो, मग वेगळं काही कशाला करायचं?

9. दारात रोज रांगोळी काढायची असUास…

रोज नवीन Bडझाईन व पVतीची रांगोळी काढत.े
आमच्या घरी लहानपणापासून रोज वेगवेगळ्या प्रकारची रांगोळी पािहली आह,े मला तशी आवडते.
रोज सारख्याच प्रकारची रांगोळी काढून िरकामी होते.
रांगोळीच तर काढायची आह;े त्यात एवढा कशाला िवचार करायला हवा?

10. कोणZाही Bवषयाचा hu सोडवताना…
BवBवध पVती, मागाmचा उपयोग कxन सोडवते
माझे बाबा सांगतात की एखादा प्रश्न ठरािवक पद्धतीने सुटत नसेल तर इतर बाजूंनी त्यावर िवचार करावा. मला त्यांच ंम्हणणं
पटतं
मला मािहती असलेली मी जशीच्या तशी वापरते,प्रत्येकवेळी
सुटला तर सुटला, नाही सुटला तर तो प्रश्नच सोडून देते

11. वगा+त कोणलाही काही समyा आली तर ती सोडवYासाठी मला Zांना मदत कराBवशी वाटते.
हो, मी समस्या सोडवायला नेहमीच तयार असते
अशी मदत करणाzा मैBIणKBवषयी मला आदर वाटतो, मलाही तसं जमावं असं वाटतं
मला कोणलाही मदत करायला आवडत नाही
िजला समस्या आह,े ितचं ती सोडवेल; मी मध्ये पडण्याची काय गरज?

12. मला कोणतीही अडचण आली तरीही मी ती अशाhकार ेसोडवू शकेन...

माझे आत्तापयर्ंतचे ज्ञान, कौशल्य, िनरीक्षणशक्ती वापरून सोडवू शकेन
माझे बाबा अडचणीच्यावेळी कसा िवचार करतात ह ेिशकून घ्यायला आवडले
माWा A`ीची मदत घेऊन
अडचण सोडवण्यासाठी पद्धत शोधण्याची काय गरज?

13. मी खालीलपैकk या गोbी CनयBमतपणे करते... a) खेळ b) अqास c) Aायाम d) आईला ;यंपाकात मदत
वरील सवर् गोष्टी न चुकता करते
श{ Bतत{ा गोbी रोज करYाचा hयi करते
यातील कोणतीच गोष्ट िनयिमतपणे होत नाही
कोणतीच गोष्ट रोजच्या रोज करायला मला आवडत नाही.

14. तुम(ा Cदन,मातील असे कोणतेही एक काम जे तु#ी दररोज, Cनयमाने, न चुकता करता; ते झाल ेनाही तर…
अ;| वाटतं, पण Zानंतर ते चुकणार नाही याची काळजी घेYाचा hयi करते
सातत्याने काम करणार्यासारख ंबनाव ंअसं मला वाटतं.
काहीही फरक पडत नाही
मला कोणतेच काम िनयिमतपण ेकरण्याची सवय नाही आिण आवडही नाही

15. मी कोणZाही Bवषयाचा अqास असा करत…े

दररोज, िनयिमतपणे तासभर.
रोज न चुकता अqास करणाzा मैBIणKबXल मला नेहमी आदर वाटतो.
पिरक्षेच्या आधी सलग तीन-चार िदवस करते.
ठरािवक वेळ, पद्धतीने अभ्यास करायला मला अिजबात आवडत नाही.

16. नवीन खेळ PशकYासाठी कोणZा गोbी आवcक वाटतात? i.}खलाडू वृ�ी ii.ताकद iii.CनरीRण श`ी iv.�ज�ासा
v.Cनण+य Rमता
वरील सव+
वरील सवर् घटक कसे आवश्यक ठरतात ह ेजाणून घेईन
फक्त िखलाडू वृत्ती आिण ताकद
खेळ खेळण्यासाठी असतो, त्यासाठी एवढा िवचार करण्याची काय गरज?

17. तुम(ा आवडZा Bवषयाची नवी संकrना तुम(ासमोर आली तर?
Bत(ा मूळापयmत जाऊन माCहती Bमळवेन व कृतीत आणेन
संकल्पना समजून घ्यायला मला आवडले
वेळ िमळेल तेव्हा संकल्पना ऐकून घेईन
प्रत्येकवेळी नवीन गोष्ट िशकायलाच हवी का? मला याची गरज वाटत नाही

18. एखादी नवीन वfू Cकo वा A`ी समोर आली तर Bतला जाणून घेYासाठी काय कराल?

CनरीRण करने, गरज असेल तर भरपूर hu Bवचारने
व्यक्ती असेल तर भरपूर गप्पा मारेन
िदसण्यावरून अनुमान लावेन
मला अशाप्रकारे जाणून घेण्यात अिजबात रस नाही

19. घरी एखादी नवी भाजी केUानंतर Bतची कृती, ती चांगली होYासाठी आणखी काय करता येईल ह ेपडताळून पाहणे
गरजेचे आह.े

हो, चव बघून ती भाजी आणखी चांगली कशी होईल हा मी िवचार करते
मला आई नेहमी ही उजळणी करायला सांगते, #णज ेयात त� आहे
एकदा भाजी झाल्यावर त्यावर िवचार करण्याची फारशी गरज वाटत नाही
भाजी खायचं सोडून त्यावर िवचार कशाला करायचा?

20. मला परीRा झाUावर अqास कसा केला, काय नवीन केल,ं काय चुकलं ह ेतपासून पहावंस ंवाटतं
हो, hZेक परीRेनंतर ह ेसव+ मी तपासून बघते
आमच ेिशक्षक नेहमी ह ेसवर् करायला सांगतात, मला ते पटतं
परीक्षेनंतर कोणत्याच प्रश्नपित्रकेला मी हात लावत नाही
असे केल्याने परीक्षेतील माकर्  बदलत नसल्याने उगीच कशाला िचंता करायची?

21. घरी आईने सांBगतलेलं काम पूण+ केUावर...
मी Bवचार करत,े Zात काय नवीन कx शकते याBवषयी
कामाचा पाठपुरावा घेतला तर पुढच्या वेळी सुधारणा होईल असं मला वाटतं
कामाचा पाठपुरावा घेतला तर पुढच्या वेळी सुधारणा होईल असं मला वाटतं
आईने सांिगतलेलं काम मला िवचार करण्याएवढ ंमहत्त्वाचं वाटत नाही

22. ठराBवक काळानंतर केलेUा गोbKचा hZेकाने आढावा 3ावा...
या िवधानाशी मी पूणर् सहमत आहे
याचा अनुभव घेऊन ठरवायला आवडले
hZेकवेळी आढावा घेYाची गरज वाटत नाही
ह ेन करणार्यांचं सुद्धा सगळं चांगलं होतं; मग ह ेकशासाठी करायच?ं

23. खूपदा नवीन गोb करYाआधी Zा(ाशी संबं�धत पूवn(ा, अनुभवांचा Bवचार डो{ात येतो.
हो, असं िवश्लेषण करून नव्या कामात चूकणार नाही ह ेबघते
अशाने जर Zा कामासाठी फायदा होणार असेल तर करीन
नाही; मी मागची काम,े चुकांकड ेकधीच लक्ष देत नाही
मी प्रत्येक काम झालं की ते ितथेच सोडून देत,े पुढच्यावेळी त्याचा काहीही फायदा होत नाही

24. मी hZेक वषा+(ा शेवटी वष+भर केलेUा चांगUा-वाईट गोbी �ल�न Zावर �चo तन कxन पुढे जाते.
हो, दरवषीर् न चुकता करण्याचा प्रयत्न करते
माझी मैBIण ह ेकरते, मलाही Pशकायला आवडेल
मी अस ंकाहीही करत नाही
वषर् संपल्यावर असा िवचार करण्यापेक्षा मी नवीन वषर् साजरं करण्यास उत्सुक असते

25. कोणतीही गोb उ�म होYासाठी ती…
ती पु�ा-पु�ा केली पाCहजे (Zाची आवृ�ी केली पाCहज)े
माझे बाबा सांगतात, कोणतीही गोष्ट वारंवार केली की ती उत्तम होते, मला ते पटतं
एकदा केलेली गोष्ट आह ेतशीच राहू द्यावी, न बदलता
कोणतीच कृती, गोष्ट उत्तम होण्यासाठी वेगळं काहीच करण्याची गरज नसते.

26. मी माझं hZेक काम पूण+ करताना...
ते वारवंार कxन Zात सुधारणा, वाढ करYाचा hयi करत.े
प्रत्येक कामाची आवृत्ती करून ते चांगल्याप्रकारे पूणर् करणार्या व्यक्ती मला आवडतात.
काम पूणर् झालं की मी सोडून देते.
एकच काम परत परत करायला मला आवडत नाही, मला त्यात रस राहत नाही.

27. मला एखादी कBवता सुचली कk...
ती पुन्हा िलहून त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते.
मी याआधी एकदा अशीच कBवता एक-दोनदा �ल�न पाCहली आPण Zाचा मला फायदा झाला, सुधारणा झाली.
कोणताही बदल न करता आह ेतशी िलहून काढते.
आह ेतेच िलहीणं माझ्या जीवावर येतं, त्यामुळे त्यात बदल मी करायला जात नाही.
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You have successfully completed Vijnanamaya Kosha.
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