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ಈ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯಂದಿಗೆ ನಾನು ಏನನುನೆ 
ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೋನೆ?ನಾನು
ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟಿ ಉತ್ತಮವಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಫಲ್ತಾಂಶ ಯಾವುದು?
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ಹರಕೆಕೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಏನು?

ನಾನು ಉಳ್ತಾಯ ಅಥವಾ ನಂತರದ ವೆಚ್ಚವನುನೆ 
ಹ�ಂದಿರುವಿರಾ?

ನನಗೆ ಎರಡನೆೋ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಫಲ್ತಾಂಶ ಯಾವುದು?

ಯಾವ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಸ್ೋಕಾರಾಹ್ಣವಲಲಾ?
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ಅವರು ಸ್ೋಕಾರಾಹ್ಣವಲಲಾ ಏಕೆ

ಫಲ್ತಾಂಶದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನುನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ 
ಮುಖ್ಯ?

ಯಾವ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನೆ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೋಕು?

ಯಾವ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನೆ ನಾನು ಸಾಧಿಸಲು 
ಬಯಸುತ್ತೋನೆ?
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ಯಾವ ಉಪ-ಅಂಶಗಳನುನೆ ನಾನು ತ್ಯಜಿಸಬಲಲಾ?

ಯಾವ ಕರಾರಿನ ವಿಷಯ ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳು ಬಹಳ 
ಮುಖ್ಯ?

ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷಯ ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳು ನನಗೆ 
ಕಡಿಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ?

ನನನೆ ಅಪೋಕ್ಷಿತ ಫಲ್ತಾಂಶವು ಕಾಯ್ಣರ�ಪಕೆಕೆ 
ಬರದಿದ್ದರ ನಾನು ಯಾವ ಪಯಾ್ಣಯಗಳನುನೆ 
ಹ�ಂದಿದೆ್ದೋನೆ?
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ಈ ಪಯಾ್ಣಯಗಳನುನೆ ನಾನು ಹೋಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಲಲಾ?

ಇತರ ಸಂಧಾನದ ಪಾಲುದಾರರ�ಂದಿಗೆ ಯಾವ 
ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಧ್ಯ?

ಯಾವ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ವಿಷಯವು ನಾನು 
ಹ�ಸದಾಗಿ ಪುನಃ ಸೋರಿಸಕೆ�ಳಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಸೋರಿಸಬಹುದೆೋ?

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಪಯಾ್ಣಯದ ಬಗೆಗೆ 
ವಿಭಿನನೆವಾಗಿರಬೋಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನನೆ ಮ�ಲ 
ಉದೆ್ದೋಶಿತ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯ ಫಲ್ತಾಂಶಕೆಕೆ 
ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ?
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ದಾರಿಯುದ್ದಕ�ಕೆ ನಾನು ತ�ಡೆದುಹಾಕಲು ಯಾವ 
ಔಪಚಾರಿಕ ನ್ಬ್ಣಂಧಗಳನುನೆ ಹ�ಂದಿರಬೋಕು?

ನನಗೆ ಈ ಪಯಾ್ಣಯದ ಮೌಲ್ಯ ಏನು?

ನಾನು ಉಳ್ತಾಯ ಅಥವಾ ನಂತರದ ವೆಚ್ಚವನುನೆ 
ಹ�ಂದಿದಿ್ದೋರಾ?

ಹರಕಾಸನ ಅಂಶಗಳು ತ�ಡಗಿಸಕೆ�ಂಡರ, ನಾನು 
ಒಪಿ್ಪಕೆ�ಳುಳಿವ ಅತಿ ಹಚು್ಚ ಮತು್ತ ಕಡಿಮ ಮೊತ್ತ 
ಯಾವುದು?
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ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥತಿಗಳು ಮತು್ತ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷಯವು 
ಈ ಸಂಖ್್ಯಯನುನೆ ಬದಲಾಯಸಬಹುದು ಮತು್ತ 
ಸ್ೋಕಾರಾಹ್ಣ ಮೊತ್ತವನುನೆ ಎಷುಟಿ ದೆ�ಡ್ಡದು?

ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದ ನ್ಯಮಗಳನುನೆ ನಾನು 
ಒಪಿ್ಪಕೆ�ಳಳಿಲು ಬಯಸುವುದಿಲಲಾ?

ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ ಕೆ�ನೆಗೆ�ಳುಳಿವ ಮ�ಲಕ 
ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಸಾ್ಥನವನುನೆ ಪಡೆಯಲು 
ಅವಕಾಶವಿದೆಯೋ?

ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯನುನೆ ನ್ಲ್ಲಾಸಲು ನನಗೆ ಯಾವ 
ಅಂಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ?
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ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ 
ಪಾಲುದಾರ

ಈ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯಂದ ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ 
ಪಾಲುದಾರನು ಯಾವ ಫಲ್ತಾಂಶವನುನೆ 
ನ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ?

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಏನು 
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ?

27

28
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ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯು ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ 
ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ವಸು್ತನ್ಷ್ಠವಾಗಿ ಯಾವ 
ಮೌಲ್ಯವನುನೆ ಹ�ಂದಿದೆ?

ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯು ಮತು್ತ ಇನೆ�ನೆಂದು ಬದಿಯ 
ಫಲ್ತಾಂಶ ಎಷುಟಿ ಮುಖ್ಯ?

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಎರಡನೆೋ 
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಫಲ್ತಾಂಶ ಯಾವುದು?

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಯಾವ 
ಅಂಶಗಳು ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಫಲ್ತಾಂಶವನುನೆ 
ಹ�ಂದಿವೆ?
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ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ್ತಾಂಶವು ಸ್ೋಕಾರಾಹ್ಣವಲಲಾ? ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ?35

36

33

34 ಈ ಫಲ್ತಾಂಶ ಅವನ್ಗೆ ಏಕೆ ಸ್ೋಕಾರಾಹ್ಣವಲಲಾ? ಅವರು ಯಾವ ಫಲ್ತಾಂಶವನುನೆ ಸಾಧಿಸಬೋಕು?
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ಯಾವ ಫಲ್ತಾಂಶದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನೆ ಅವರು 
ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತಾ್ತರ?

ಯಾವ ಕರಾರಿನ ಪದಗಳು ಮತು್ತ ವಿಷಯಗಳು 
ಅವನ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ?39

40

37

38 ಅವನು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನುನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದ ನ್ಯಮಗಳು ಮತು್ತ ವಿಷಯಗಳು 
ಅವನ್ಗೆ ಕಡಿಮ ಮುಖ್ಯ?
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ನನೆ�ನೆಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತ ನಡೆಸಬೋಕಾದ ಇನೆ�ನೆಂದು 
ಬದಿಯ ಪಯಾ್ಣಯ ಯಾವುದು?

ಅವರು ಈ ಪಯಾ್ಣಯಗಳನುನೆ ಹೋಗೆ 
ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?43

44

41

42

ನನನೆ ಸಂಧಾನದ ಪಾಲುದಾರನು ಬಯಸದ 
ಫಲ್ತಾಂಶವನುನೆ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಾ ಮ�ರು 
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಪಯಾ್ಣಯಗಳು ಯಾವುವು?

ಇತರ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರ�ಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ 
ಉತ್ತಮ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯವೆೋ?
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ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರನು ಪುನಃ 
ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನುನೆ ಸೋರಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಯಾವ ಪದಗಳನುನೆ ಬಯಸಬಹುದೆ?

ಅವರು ದಾರಿಯುದ್ದಕ�ಕೆ ಅಡಚಣೆಯನುನೆ ಹೋಗೆ 
ತಗೆದುಹಾಕಬಹುದು?47

48

45

46 ಉತ್ತಮ ಪಯಾ್ಣಯದ ಬಗೆಗೆ ಭಿನನೆವಾಗಿರಬೋಕಾದರ 
ಅದು ಮ�ಲ ಸಂಧಾನದ ಫಲ್ತಾಂಶಕಕೆಂತ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ?

ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥತಿಗಳು ಹಚು್ಚವರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ 
ಪಯಾ್ಣಯವನುನೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ 
ಬೋರಬಹುದು?
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ಅವರು ಯಾವ ಇತರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ 
ಆಸಕ್ತಗಳನುನೆ ಸೋರಿಸಕೆ�ಳಳಿಬೋಕು?

ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥತಿಗಳು ಮತು್ತ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷಯಗಳು 
ಈ ಸಂಖ್್ಯಯನುನೆ ಬದಲಾಯಸಬಹುದು ಮತು್ತ 
ಸ್ೋಕಾರಾಹ್ಣ ಮೊತ್ತವನುನೆ ಎಷುಟಿ ದೆ�ಡ್ಡದು?

ಮಾತುಕತಗಳನುನೆ ಮುರಿಯುವುದಕೆಕೆ 
ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

51

52

49

50

ಹರಕಾಸನ ಸಮಸ್ಯಗಳು ತ�ಡಗಿಸಕೆ�ಂಡಿದ್ದರ, ಅದು 
ಅತು್ಯನನೆತ ಮತು್ತ ಕಡಿಮ ಮೊತ್ತವನುನೆ ಅವನು 
ಸ್ೋಕರಿಸಬಹುದೆ?

53

ಮಾತುಕತಗಳನುನೆ ಮುರಿಯುವ ಮ�ಲಕ ಅವರು 
ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅಪಾಯ ಇದೆಯೋ?
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ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯ ವೆಚ್ಚವನುನೆ ಲಕಕೆ ಹಾಕಲು ನ್ೋವು 
ಬಯಸದರ:

1.  ಸದ್ಧತ ಎಷುಟಿ ಸಮಯ ತಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿತ್ತದೆ?
2.  ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯು ಎಷುಟಿ ಸಮಯ    
 ತಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿತ್ತದೆ?
3.  ನಮಮ್ ಬದಿಯಲ್ಲಾರುವವರ ಗಂಟೆಯ ದರ   
 ಯಾವುದು?
4.  ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು (ಪ್ರಸು್ತತಿ, ಪ್ರಯಾರ,   
 ವಕೋಲರು) ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕೆೋ?

54
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ತಯಾರಕರ್
ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರು ನ್ಜವಾಗಿಯ� 
ಆಯಕೆ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರವನುನೆ ಯಾವ ಸಾ್ತಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ಂದಿದಾ್ದರ?

ಎಲಲಾ ತಿೋಪು್ಣಗಾರರನ�ನೆ ನಾನು ತಿಳ್ದಿದೆಯೋ?

ಸಂಧಾನದ ಮಿತಿಗಳಂದರ ಫಲಕ (ಬ�ೋರ್್ಣ, 
ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಮಂಡಳ್, ಇತರರು) 
ನ್ಧ್ಣರಿಸುತ್ತದೆ?

56

57

55
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ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ತಂತ್ರ
ಈ ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯಲ್ಲಾ ನನನೆ 30 ಪ್ರಮುಖ 
ಬೋಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?58

59
ಈ ಸದ್ಧತಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನನನೆ ಮೊದಲ 
ಕೆ�ಡುಗೆ ಹೋಗಿದೆ?
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ನನ್ನ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ 
ಪಾಲ್ದಾರ ಯಾರ್

ನನನೆ ಕೆ�ನೆಯ ಕೆ�ಡುಗೆ ಏನು?

ನಾನು ಯಾವ ಕಥೆಯನುನೆ ಹೋಳುತ್ತೋನೆ, ನನನೆ 
ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನನನೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ಫಲ್ತಾಂಶವನುನೆ ವಿಶ್ೋಷವಾಗಿ ಸಮ್ರಣಿೋಯ, 
ಇಷಟಿವಾಗುವ ಮತು್ತ ಬಲಬಾಳುವವರಿಗೆ ನಾನು 
ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸಬಲಲಾ?

60

61

62

ನನನೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಳ�ಂದಿಗೆ ನನನೆ ಮಾತುಕತ 
ಪಾಲುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಳು ಯಾವ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಾದೆ?
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ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರನು ಹೋಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ?

ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಯಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನ್ಯಡನೆ 
ಮಾತುಕತ ನಡೆಸುತ್ತೋನಾ?63

64

65

66

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರಲಲಾದೆ 
ಮಾತುಕತಗಳ ಫಲ್ತಾಂಶದ ಮೋಲ ಯಾವ ಇತರ 
ವ್ಯಕ್ತಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುತಾ್ತರ?

ಹಿಂದೆ ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರ�ಂದಿಗೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಸಂಪಕ್ಣವಿದೆ?
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ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರು ಹೋಗೆ 
ವತಿ್ಣಸದರು?

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರು ಹೋಗೆ 
ವತಿ್ಣಸದರು?67

68

69

70
ನಾನು ಅವರ�ಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತ ನಡೆಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನೆಸದೆ್ದೋನಾ?

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ 
ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಆಂತರಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಕ ರಚನೆ ಮತು್ತ 
ನ್ಧಾ್ಣರದ ರಚನೆ ಹೋಗೆ?
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ಅವರು ಈ ಗುರಿಗಳನುನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಹೋಗೆ 
ಬಯಸುತಾ್ತರ?

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರನು ಯಾವ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾ್ಯಪಾರ ಗುರಿಗಳನುನೆ ಸಾಧಿಸಲು 
ಬಯಸುತಾ್ತನೆ?

71

72

73

74
ಯಾವ ಕಾಂಕ್ರೋಟ್ ಗುರಿಗಳನುನೆ ಅವರು 
ಸಾವ್ಣಜನ್ಕವಾಗಿ ಹ�ಂದಿಸದಾ್ದರ?

ಯಾವ ಉದೆ್ದೋಶಗಳು ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ 
ಪಾಲುದಾರರನುನೆ ಪ್ರೋರೋಪಿಸುತ್ತವೆ?
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ನನನೆ ಸಂಧಾನದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಇದು 
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಂಬಂತ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು 
ಹೋಗೆ ಕಾರುತ್ತದೆ?

ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ 
ಪಾಲುದಾರರು ನ್ದಿ್ಣಷಟಿವಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವಹಿಸುತಾ್ತರ?75

76

77

78
ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ 
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುನೆ ನ್ೋಡಬಲಲಾ?

ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನುನೆ ನಾನು ಹೋಗೆ 
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸಬೋಕು?
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ಯಾವ ನಡವಳ್ಕೆಗಳು ಮತು್ತ ಸಂವಾದ ತಂತ್ರಗಳು 
ನ್ರಾಕರಣೆಯನುನೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು?

ನಮಮ್ ಮಾತುಕತ ಪಾಲುದಾರರ�ಂದಿಗೆ ನಾವು 
ಲಂಗರು ಹಾಕಲು ಯಾವ ನ್ದಿ್ಣಷಟಿ ಭಾಷೆ 
ಬಳಸಬೋಕು?

79

80

81

82ಯಾವ ಕೋವಡಗೆ್ಣಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ? ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರನ ವಾಸ್ತವತ 
ಏನು?
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ಯಾವ ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಅಸ್ತತ್ದಲ್ಲಾವೆ? 
(ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು, ಕಂಪನ್ಗಳು, ಸಂಸ್ಥಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಗಳ್ಗೆ)ಅವನ ಕಂಪನ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಏನು?83

84

85

86
ಕಳದ ಐದು ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ 
ಘಟನೆಗಳು? ಯಾವ ಆರ್್ಣಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಣ ಅಸ್ತತ್ದಲ್ಲಾದೆ?
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ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಾ ಅವರು ಯಾವ ರಿೋತಿಯ PR 
ಸಂವಹನವನುನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತಾ್ತರ?

ನಮಮ್ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾವ 
ಪರಿಸರದಲ್ಲಾ ಸಾ್ಥಪಿಸದಾ್ದರ?

ಸಂಸ್ಥಯು ಯಾವ ರಚನೆಯನುನೆ ಹ�ಂದಿದೆ?87

88

89

91

90

ನನನೆ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾವ 
ಚಿತ್ರವನುನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತಾ್ತರ?

ಅಗಿನೆಶಾಮಕ ನ್ವ್ಣಹಣೆ ಇದೆಯೋ?
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ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ 
ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲ್

92

94

93

ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯು ಯಾವ ಕಟಟಿಡದಲ್ಲಾ 
ವಿನಾ್ಯಸಗೆ�ಳ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತು್ತ ನ್ಮಿ್ಣಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ?

ಅಲ್ಲಾ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥ ಇದೆಯಾ?

ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯ ಯಾವ ಆವರರದಲ್ಲಾ 
ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
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ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯು ಹಚು್ಚ ಸಮಯ 
ತಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿತಿ್ತದ್ದರ, ಅಲ್ಲಾ ನಾನು ನ್ದೆ್ದ 
ಮಾಡುವೆ?

ನನೆ�ನೆಂದಿಗೆ ಬಡಿ ಬಟೆಟಿಗಳನುನೆ ಹ�ಂದಿರುವಿರಾ?

ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೋಗೆ 
ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯಬಲಲಾ?

ನಾವು ಅಥವಾ ನಮಮ್ ಸಂಧಾನದ ಪಾಲುದಾರರು ಹೋಗೆ 
ಆಗಮಿಸುತಾ್ತರ?95

96

98

99

97 100

ಸಮಯ ಒತ್ತಡವನುನೆ ನಾನು ಹೋಗೆ ತಡೆಗಟುಟಿತ್ತೋನೆ? ನನಗೆ ಮತ�್ತಂದು ನೆೋಮಕಾತಿ ಇದೆ ಮತು್ತ ನಾನು 
ಅದನುನೆ ಹೋಗೆ ಮುಂದ�ಡಬಹುದು?
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ಸಮಾಲ�ೋಚನೆಯ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು 
ನ್ೋವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನುನೆ ಹ�ಂದಿರುತಿ್ತೋರಿ?

ಇವುಗಳನುನೆ ಉತ್ತರಿಸು.
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