
ஜீசஸ் லவ்ஸ் : த வர்ல்ட்
முதல் நிலை வளர்ச்ி குணாதி்யங்கள் ததலவ்கள்

மூலள விலளயாடுதல், பார்பபது, 
ததாடுதல் மற்றும் மு்கரதலின் 
மூைம் ்கற்்றல்.
ஒதே தநேததில் 4 நிமிடங்கள் 
வலே  ஒரு ்காாியததில் ்கவனம் 
த்லுததிட முடியும்.
்கட்டுக்கலதயிலிருந்து 
உணலமலய பிாிததிட 
முடிவதில்லை.

திரும்ப திரும்ப த்யதல். 
ஒரு படி த்யல்முல்ற்கள்.
அவர்கள் ்கணடு, ததாட்டு, மு்கரவலத 
மட்டுதம புாிந்துத்காள்வர.
ஒரு த்யலிலிருந்து இன்தனாரு த்யலுககு 
ந்கரந்திட சுதந்திேம்.
4 நிமிடததிற்கு ஒருமுல்ற எழுந்து, குதிதது, 
உட்்காரந்து, தல்்கலள நீட்ட தநேம் 
தவணடும்.

உடல் ்ாரந்தது எளிதில் ்கலள்பபலட்கின்்றனர.
தபரும் தல்்கலளக 
்கட்டு்பபடுததிட ்கற்்கின்்றனர.

த்யல்படும் தநேமும் ஓயவின் தநேமும்.

உணரவு ்ாரந்தது தபாியவர்கலள திரு்பதிபடுதத 
விரும்புதல். 
அதி்கமான ்கவனம் ததலவ.

தனி்பபட்ட முல்றயில் தநேம் த்காடுக்க 
தவணடும்.  பாோட்டும்,   ஊக்கமும்  
அளிததிட தவணடும்.
தபாியவர்கலள தந்ிததல்.

ஆவிககுாிய வளர்ச்ி அதி்யமும் ஆ்ச்ாியமும் 
அலடதல்.
நம்புதல்.

ததவனின் ்ிருஷ்டி்பபின் உதாேணங்கள்.

இரண்டாம் நிலல வளர்்சசி குணடாதிசயங்கள் ததலவ்கள்

மூலள ்கடாணல், ததடாடுதல் மற்றும் 
மு்கர்தலின் மூலம் ்கற்்றல்.
ஒதர தநரததில் 10 நிமி்ங்கள் 
வலர  ஒரு ்கடாடாியததில் ்கவனம் 
தசலுததி் முடியும்.
்கட்டுக்கலதயிலிருந்து 
உணலமலய பிடாிததி் 
ஆரம்பிததல்.
்கற்பலன தசயதல்.
அ்றிந்து, ்கற்்க விரும்புதல்.

திரும்ப திரும்ப தசயதல்.
தசயதல், ்கண்்றிதல் மூலம் ்கற்்றல்.
அவர்்கள் ்கணடு, ததடாட்டு, மு்கர்வலத 
மட்டுதம புடாிந்துத்கடாள்வர்.
ஒவ்தவடாரு 10 நிமி்ங்களும்  தசயலல 
மடாற்றுதல்.
தவதடா்கம்கக ்கலத்கள் உணலமயடான 
சம்பவங்கள், அலவ ்கட்டுக்கலத்கள் அல்ல 
என்று ்கற்றுக த்கடாடுங்கள்.
ததவனுல்ய அன்லப பிரதிபலிககும் 
தபடாியவர்்கள்.

உ்ல் சடார்ந்தது எளிதில் ்கலளபபல்்கின்்றனர்.
சிறு தலச்கலளக
்கட்டுபபடுததி்  ்கற்்கின்்றனர்.

புதிய தி்றன்்கள் பழ்க தருணம் 
த்கடாடுக்கபப் தவணடும்.
தசயல்படும் தநரமும் ஓயவின் தநரமும்.

உணர்வு சடார்ந்தது பயம் மற்றும் 
உணர்்சசிவசபபடுவடார்்கள். 
நடாம் ்கவனம் தசலுதத 
விரும்புவடார்்கள்.

தசயது முடிக்கக கூடிய, உற்சடா்கமூட்டும் 
தவடிகல்க தசயல்்கலள உல்ய 
படாது்கடாபபடான  உற்சடா்க சூழலல 
உருவடாக்க தவணடும். 
தபடாியவர்்கலள தநசிததல்.

ஆவிககுடாிய வளர்்சசி ்கீழபடியடாலமலய புடாிந்து 
த்கடாள்வர்.
ஆரடாதிக்க முடியும்.

மன்னிக்கபப் தவணடும்.
ஆரடாதிக்க ஊக்கபபடுததபப் தவணடும்.



நடான்்கடாம் நிலல வளர்்சசி குணடாதிசயங்கள் ததலவ்கள்

மூலள தபடாருள் ்கணடு ்கற்்றல், 
பிர்சசலன தீர்ததல், வினடாடி 
வினடா, பல்பபடாற்்றல் மிக்க 
வழி்கள் மூலம் ்கற்்றல்.
ஒதர தநரததில் 30 நிமி்ங்கள் 
வலர  ஒரு ்கடாடாியததில் ்கவனம் 
தசலுததி் முடியும்.

திரும்ப திரும்ப தசயதல்.
எழுதுதல், தபசுதல், ஆரடாய்சசி மற்றும் 
உருவடாககும் தசயல்விலன்கள்.
தவவ்தவறு ்கருதது்கள், அர்ததங்கள், 
்கருததுபபடிவங்கலள புடாிந்து த்கடாள்ள முடியும்.
ஒவ்தவடாரு 30 நிமி்ங்களும்  தசயலல 
மடாற்றுதல்.

உ்ல் சடார்ந்தது தலச்கலள அ்ககுதல்.
மி்க சுறுசுறுபபு.

அதி்க உ்ல் சடார்ந்த தசயல்லளயும் 
(ஆடுதல், ஓடுதல்) குல்றந்த உ்ல் சடார்ந்த 
தசயல்்கலளயும் (வடாசிததல், எழிதுதல்) மடாற்்றி 
மடாற்்றி தசயய தவணடும்.
தசயல்படும் தநரமும் ஓயவின் தநரமும்.

உணர்வு சடார்ந்தது தபடாியவனடா்க ்கருதபப் 
விரும்புதல்.
உணர்்சசிவசபபடுதல்.
‘்கதடாநடாய்கர்்கலள’ வழிபடுதல்.

்கடினமில்லடாத ஆனடால் சவடாலடான 
தபடாறுபபு்கலள த்கடாடுங்கள்.
அன்பு, ஆதரவு, ஊக்கம் அளியுங்கள்.
தபடாியவர்்கலள தநசிததல்.

ஆவிககுடாிய வளர்்சசி இரட்சிபலப புடாிந்து த்கடாள்வர். 
சடாி, தவறு பற்்றி தசடாந்த 
்கருதது்கலள த்கடாணடிருபபர்.

சுவிதேச உணலமலய ததளிவடா்க வழஙகுதல்.
முடிதவடுக்க வழி்கடாட்டுதல்.

மூன்்றடாம் நிலல வளர்்சசி குணடாதிசயங்கள் ததலவ்கள்

மூலள பல்பபடாற்்றல்.
ஒதர தநரததில் 15 நிமி்ங்கள் 
வலர  ஒரு ்கடாடாியததில் ்கவனம் 
தசலுததி் முடியும்.
நல்ல ஞடாப்க சகதி.
வடாசிககும், எழுதும், தபசும் 
ஆற்்றல்.

திரும்ப திரும்ப தசயதல்.
புதிய முல்ற்களில் ்கற்பிததல்  (நடா்்கம், 
வலரதல், இலச, விலளயடாட்டு).
புதிய தி்றன்்கள் பழகுதல்.
நிலனவுகூறும் விலளயடாட்டு்கள்.
அவர்்கள் ்கணடு, ததடாட்டு, மு்கர்வலத மட்டுதம 
புடாிந்துத்கடாள்வர்.
ஒவ்தவடாரு 15 நிமி்ங்களும்  தசயலல 
மடாற்றுதல்.

உ்ல் சடார்ந்தது மி்க சுறுசுறுபபு.
குரல், உ்ல் ்கட்டுபபடாடு.
தடாளம்.

அதி்க உ்ல் சடார்ந்த தசயல்்கலளயும் 
(ஆடுதல், ஓடுதல்) குல்றந்த உ்ல் சடார்ந்த 
தசயல்்கலளயும் (வடாசிததல், எழிதுதல்) மடாற்்றி 
மடாற்்றி தசயய தவணடும்.
தசயல்படும் தநரமும் ஓயவின் தநரமும்.
புதிய தி்றன்்கள் பழகுதல்.
்கற்பிககும் தசயல்விலன்கள்.

உணர்வு சடார்ந்தது தபடாியவர்்களின் ஒபபுதலல 
விரும்புவர்.
சுய ்கட்டுபபடாடு வளர்்கி்றது.

தசயது முடிக்கக கூடிய, உற்சடா்கமூட்டும் 
தவடிகல்க தசயல்்கலள உல்ய படாது்கடாபபடான  
உற்சடா்க சூழலல உருவடாக்க தவணடும்.
தபடாறுபபு்கள் எடுக்க தருணம் த்கடாடுக்கபப் 
தவணடும்.
தபடாியவர்்கலள தநசிததல்.

ஆவிககுடாிய வளர்்சசி மன்னிபலப புடாிந்து த்கடாள்வர். 
தசடாந்த நம்பிகல்க்களும், 
ததவலனப பற்்றிய த்கள்வி்களும் 
உணடு.

மன்னிக்கபப்வும், மன்னிககும் 
உதடாரணங்களடாயும் இருததல்.
வழிந்ததபபட்் தவதடா்கம்க ஆரடாய்சசி.
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