
1. कोणतेही चांगल ेकाय. कर0ाची 1ेरणा 2मळ0ासाठी अ8ा9ाची गरज असत.े

हो
अध्यात्मावर िवश्वास ठेवणारे आजी-आजोबा नेहमी सकारात्मक िदसतात.
नाही
अध्यात्मावर माझा िवश्वास नाही.

2. ;तःला नेहमी सकारा9क आ?ण 1े@रत कर0ासाठी…
मला गुरूचिरत्र, हिरपाठ यांसारखी पुस्तके वाचण्याची इच्छा होते.
अ8ा9ाचा आधार घेणाCा DEी मला 1भा2वत करतात.
काहीच करण्याची इच्छा होत नाही.
मी काही करून त्याचा फायदा होतो असं वाटत नाही.

3. ;तःला चांगHा कामाची 1ेरणा 2मळ0ासाठी तुJी काय काम करता?
अध्याित्मक संस्थांना भेट देऊन, मागर्दशर्न घेण्याचा प्रयत्न करते.
आजी Kनय2मतपण ेमठात जाते, मला इNा होते 2तOासारख ंकर0ाची.
मी काहीच करत नाही.
काही वेगळं करून प्रेरणा िमळत ेअसं मला वाटत नाही.

4. आपHा 8ेयापयQत पोहोच0ासाठी आपHाला चांगHा माग.दश.काची गरज असते.
हो
माग.दश.क असेल तर फायदाच होईल असं वाटत.ं
नाही
प्रत्येकाला कुठे आयुष्यात मागर्दशर्क िमळतो, मलाही नसेल तर फरक पडत नाही.

5. मला माWा 2वषयातील चांगHा माग.दश.काची, Yाला शोध0ाची इNा आह.े

हो
माग.दश.क अस0ाचे फायदे अनुभवायला आवडतील.
नाही
त्याने दाखवलेला मागर् नेहमी योग्य असेल असा िवश्वास मला वाटत नाही.

6. मी माWा 2वषयातील माग.दश.क शोध0ासाठी धडपड करते.
हो
मला कोणी माझ्या कामात िदशा दाखवली तर आवडतं
नाही
मागर्दशर्क असण्याची गरज मला वाटत नाही.

7. कोणतेही काय. पूण. हो0ासाठी आपHात आ92व\ास असण ेगरजेचे आह.े

हो, याचा अनुभव मी घेतला आह.े
आत्मिवश्वास नसल्याचा तोटा मी अनुभवला आह.े
फारशी गरज वाटत नाही.
आत्मिवश्वास नसलेल ेलोक पण आयुष्य जगतातच ना, मग त्याची काळजी कशाला करायची.

8. माWात इतका आ92व\ास असावा असं मला वाटतं..
िकतीही मोठ्या समुहासमोर घडाघडा बोलता येईल
आतम2व\ासान ेबोलणाCा DE^2वषयी मला खूप आदर वाटतो
मैित्रणींशी गप्पा मारण्याइतका पुरे आहे
आत्मिवश्वास नसेल तर फार नुकसान होत,ं असं वाटत नाही

9. मी न घाबरता न अडखळता व _`पण ेमाझे 2वचार सवाQसमोर मांडू शकते
हो
असा प्रयत्न करून बघायला आवडले
नाही, मला सवाQसमोर बोल0ाची 2भती वाटते
असं सवार्ंसमोर बोलता येत नसेल तर िबघडलं कुठे? त्यामुळे त्याचा मला काहीही फरक पडत नाही.

10. परीbेम8े ठरा2वक माक.  2मळवायचे ठरवHानंतर सवा.त आधी काय आवcक आह?े

तेवढ ेमाकर्  िमळवण्यासाठी पुरेसे िनयोजन
Kनयोजन केHावर Yाचा फायदा होतो का ह ेअनुभवून पहायला आवडेल.
फक्त अभ्यास करत राहणं
कसाही अभ्यास केला तरी काय फरक पडतो? सगळे तसाच अभ्यास करतात.

11. Kदवसभरातील कोणतंही काम कर0ासाठी Yा संदभा.त उeम Kनयोजन करावंस ंवाटत ंका?
हो, Kनय2मतपण ेKनयोजन कर0ाचा 1यf करत.े
िनयोजनपूवर्क काम करणार्या व्यक्ती मला प्रभािवत करतात.
मला िनयोजन करण्याचा कंटाळा येतो.
िनयोजनाची मला अिजबात गरज नाही, त्यािशवायही माझ ंसगळं चांगलं सुरू आह.े

12. सहलीला जाताना मी वेळ, जागा, सामान इ. सव. गो`^ची पूव.तयारी करते.
हो, दरवषीर् करते आिण बॅग भरताना मला मजा येते.
माWा ताई/दादाला तयारी करताना पाKहलंय, Yामुळे मलाही ते गरजेचं वाटतं.
नाही, ऐनवेळी सामान बॅगेत टाकून िनघते.
एवढ ंिनयोजन करण्याची मला कधीच गरज वाटत नाही.

13. एखाhा 2वषयाOा मूळापयQत पोहोच0ासाठी, Yातला आनंद उपभोग0ासाठी अiास, कामाची मेहनत करणे
गरजेचे असते.
या 2वधानाशी मी पूण. सहमत आह.े
मेहनत करणार्याने होणारा फायदा मी पािहला आह.े
प्रत्येकवेळी मेहनत गरजेची असते असं मला वाटत नाही.
मेहनतच करत बसले तर आनंद कधी उपभोगणार असं मला वाटत.ं

14. मी ठरवलेली कामे पूण. कर0ासाठी लागणारी कोणतीही मेहनत कर0ाची माझी तयारी आह.े

हो
क` कर0ाची अगदीच गरज असेल तर मी कj शकते
मला कष्ट करणे जीवावर येते
काम ेपूणर् झाली नाहीत तर मला फारसा फरक पडत नाही

15. मी एखादा नवीन पदाथ. खाlा कm Yाची पnत, कृती ?शक0ास मी नेहमी 1यfशील असते.
हो आ?ण फE पदाथ.च नp ेतर आवडीOा 1Yेक 2वषयात काहीतरी नवीन ?शक0ासाठी 1यf करते
माझी आई अशी उत्सुक असते; मला ते ऐकताना, बघताना छान वाटतं
एवढा प्रयत्न मी कशासाठीच करत नाही
मला जमतं तेच करते. नवीन गोष्टी िशकायला जात नाही

16. तुJी जर रोज घरासमोर रांगोळी काढत असाल तर ती काढHाचा आनंद केpा होतो?
नवीन वेगrा पnतीची नbी काढून देखील ती सुंदर आHावर
माझी ताई जेव्हा रांगोळी काढत ेतेव्हा ितचं कौतुक केल्यावर ती खूश होत;े मलाही असं कौतुक ऐकायला आवडले
रांगोळी काढून एवढा आनंद होत नाही
रांगोळी काढणे ह ेमाझं रोजचंच काम आह.े त्याचं आिण आनंद होण्याचं काही घेणं नाही.

17. माWा sानात सतत भर पडत राKहली कm मला आनंद वाटतो.
हो
माWा आवडYा 2वषयातील नवी माKहती कळHावर मागOा वेळी मी खूश होते, तसंच पुtा pायला हवं.
नाही
मला आनंद िमळवण्यासाठी ज्ञान िमळण्याची गरज वाटत नाही.

18. आपण दररोज काही ना काही ?शकत असतो, 1गती करत असतो; YाOा मागे आनंद 2मळवणे हा उuेश असतो
का?
हो
मला कोणी शाब्बासकी िदली की मला आनंद होतो.
नाही
मला िशकायला नाही िमळालं तरी माझं काही अडत नाही.

19. sान घे0ाइतकंच 2मळालेलं sान देणंसुnा महvाचं असतं.
हो
Jणूनच आपल ेगुj आपHाला 1Yेक गो` ?शकवतात.
नाही, तेवढ ंमहत्त्वाचं वाटत नाही.
प्रत्येकाला िमळालेलं ज्ञान, प्रत्येकजण कुठे वाटत िफरतो? मलाही त्याची गरज वाटत नाही.

20. तुJाला एखादी नवी माKहती कळली तर...
तर आणखी चार जणांना सांगावी, िशकवावी असं वाटतं.
माझी ताई, दादा जेpा मला समजावून सांगतात ते मला आवडतं.
मी ती माझ्यापुरतीच ठेवत.े
ती इतरांना सांगून त्याचा मला काही उपयोग होणार नसल्यान ेमला कोणालाही ही मािहती सांगण्याची गरज वाटत
नाही

21. मी वगा.त मला समजत असलेला 2वषय माWा 2मwमै2wण^ना समजावून सांगायला मदत करते...
हो
माझी मैत्रीण ितला योणारा िवषय मला समजावून सांगते, मला ितचा हा गुण फार आवडतो
नाही
मला कोणीच समजावून सांगता नाही मग मी कशाला कोणाला सांगत बस?ू

22. माWा आवडीचा खाऊ बाबा घरी घेऊन आHावर
मी तो सगळ्यांना वाटून मग मनसोक्तपणे खाते, त्यात मला आनंद वाटतो.
माझी आजी आJा भावंडांना KदHा?शवाय काहीच खात नाही. Yातच 2तला आनंद होत असेल बzतेक.
मी माझं खाऊन मोकळी होते.
माझ्या आवडीचा खाऊ मला इतरांना द्यायला आवडत नाही.

23. मला माझा आनंद 2व2वध पnत^नी DE कर0ाची इNा होते.
हो, आनंद DE कर0ात 2व2वधता असायला हवी.
िविवध पद्धतींनी आनंद व्यक्त करून तो अनुभवायला आवडले
आनंद व्यक्त करण्यासाठी नवीन पद्धती शोधण्याची गरज वाटत नाही
दरवेळी कशाला वेगवेगळ्या पद्धती हव्यात? आनंद असला म्हणजे झालं

24. मी Kदसणे, बोलण ेयातून ;तःला दरवेळी वेगवेगrा पnत^नी DE कर0ाचा 1यf करत.े

हो, मी खूप KनरKनराrा पnतीने ;तःला DE कj शकले कm मला आनंद वाटतो
अशा पद्धतीने व्यक्त होणार्या व्यक्तींचा माझ्यावर प्रभाव आहे
मला िविवध पद्धतींनी व्यक्त होता येत नाही.
असं वेगवेगळ्या पद्धतींनी स्वतःला व्यक्त करून फार काही फरक पडतो असं मला वाटत नाही.

25. सृजनशीलता आनंद DE कर0ाचे एक छान मा8म अस ूशकते.
या िवधानाशी मी पूणर् सहमत आह.े
क|कतेन ेआनंद DE कर0ात सुnा एक आनंद असतो, अस ंबाबा Jणतात, ह ेमला पटतं
मला याची फारशी गरज वाटत नाही
जर साधेपणाने व्यक्त झालेला आनंद समोरच्याला कळत असेल तर सृजनशीलतेची काय गरज?

26. मला माझी क|कता ;तःला सुंदर@रYा DE कर0ासाठी वापर0ाची इNा होते.
हो
याचा अनुभव घेऊन पहायला आवडले
अशी कोणतीच इच्छा होत नाही मला
कल्पकतेचा व्यक्त होण्याशी काहीच संबंध नाही

27. मला 2मळालेHा sानात मी माझी क|कता वापjन नवीन काहीतरी शोध0ाचा 1यf करते.
हो
माझी मैwीण सतत असं काहीतरी करत असते, मलाही ?शकायला आवडेल
नाही, मला ह ेसुचत नाही
प्रत्येकवेळी, प्रत्येकाने स्वतःची कल्पकता कशाला वापरायची? मला तर काहीच गरज वाटत नाही.
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You have successfully completed Anandmaya Kosha.

For category Anandmaya Kosha - Category 1 you got 10 points.

For category Anandmaya Kosha - Category 2 you got 14 points.

For category Anandmaya Kosha - Category 3 you got 13 points.
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