கடந் த 7 நோட்களில் நீ ங் கள் எ ் டி இருந் தீர்கள் என் லத நிலனவில் பகோண்டு விலடயளிக்கவும் .

ஒருப ோதும்
இல் லல

ஒருமுலை
அல் லது
இரண்டுமுலை

ப ரும்

ோலும்

எ ் ப ோதும்
அல் லது
ஒவ் பவோருநோளும்

1.

எனக்கு நன் கு தெரியாெவர்கள் மெ்தியில் நான் பெட்டமாக உணர்ந்தென்

2.

நான் துயரமாக (பரிொபமாக) அல் லது மகிழ் சசி
் யற் றொக உணர்ந்தென் .

3.

நான் நிொனெ்தெ இழந்தென் .

4.

என் னால் எதிலும் இன் பத்தத அனுபவிக்க முடியவில் தல

5.

திடீரென எந் த காெணமும் இன் றி மிகவும் பயமாய் உணெ்ந்ததன்

6.

நான் திடீரென பதற் றமாகவும் அதமதியற் றும் ஆதனன்

7.

நான் எதிர்காலெ்தெப் பற் றி கவதலப்பட்தடன் .

8.

நான் தகாபமாக இருந்தென் .

9.

நான் எதெயும் தசய் வெற் கு மிகதசார்வாக உணர்ந்தென் .

10. நான் பள் ளிக்கு அல் லது தவதலக்கு தசல் வதெப்பற் றி கவதலப்பட்தடன் .

11. அவ் வப்தபாது அசட்டுெனமான தவளிப்பாடுகதள தகாண்டிருந்தென்
12. நான் தகட்டவன் என் று உணர்ந்தென் .
13. நான் மற் றவர்கதளப் தபால நல் லவனாக இல் தல என் று கவதலப் பட்தடன் .
14. யாரும் என் தன உண்தமயாக தநசிக்கவில் தல என் று நான் நிதனெ்தென்
15. நான் மற் றவர்களால் எளிதில் எரிச்சலதடந்தென் .
16. எனக்கு தூங் குவதில் சிரமம் இருந்ெது.
17. நான் இரவில் தூக்கெ்தில் இருந் து விழிெ்ொள் , மீண்டும் தூங் க முடியவில் தல.
18. நான் திடீதரன எந்ெவிெ காரணமின் றி தசாகமாகிதறன் .
19. எனக்கு மற் றவெ்களுக்கு தகட்காத குெல் கள் அல் லது சத்தங் கள் தகட்டது.
20. நான் மற் றவர்களால் பார்க்க முடியாெ ஒன் தற அல் லது ஒருவதர பார்ெ்தென் .
21. நான் பின் தொடரப்படுகிதறன் அல் லது தவவு பார்க்கப்படுகிதறன் என் று
நிதனெ்தென் .
22. நான் என் ன நிதனக்கிதறன் என் று யாரிடமும் தசால் லாவிட்டாலும்
மற் றவர்களுக்கு தெரிகிறது.
23. என் தனச் சுற் றியுள் ள உலகம் உண்தமயற் றொக உணர்ந்தென் .
24. என் னால் முன் பு தபால என் தனத் ரதளிவாக ரவளிப்படுத்த முடியவில் தல
25. முன் பு எளிதாக புெிந்து ரகாள் ளக்கூடிய ரசாற் கதள அல் லது
உதெயாடல் கதள என் னால் இப்தபாது எளிதில் புெிந்து ரகாள் ள முடியவில் தல
26. வழக்கத்தத விட எல் லாதம வித்தியாசமாக ரதெிந்தது

கடந்ெ வாரெ்தில் நடந்ெ எதெயும் பற் றி எங் களிடம் கூற விரும் புகிறீர்களா? ஆம்
என் றால் கீதழ தகாடுக்கப்பட்டுள் ள தபட்டியில் குறிப் பிடவும் .
நன் றி.

