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இப்புத்தகம் Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
license கீழ் உரிமம் பெற்றது.

ஏதேனும் எழுத்துப் பிழைகள், இலக்கணப் பிழைகள் அல்லது 
வேறு ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், தயவுசெய்து மேலே உள்ள 

இணையதளத்தின்வாயிலாக எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உங்களுக்கு இயர்காம்பஸ் (ஆண்டு திசைக்காட்டி) பிடிக்குமா? உங்கள் 
நண்பர்களுடனிதைப் பகிருங்கள்! முடிந்தவரை பலருக்கு உதவ 

எமக்குதவுங்கள்.

https://yearcompass.com/ta-in

ஹங்கேரியின் புடாபெஸ்டில் உள்ள சர்வதேச குழுவால் அன்புடன் 
உருவாக்கப்பட்டது.

கையெழுத்து

தேதி:

இவ்வாண்டு எதுவும் சாத்தியமென்று 
நம்புகிறேன்.

வரவுள்ள ஆண்டு
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கண்டிப்பாக முடியும்! உங்கள் நண்பர்களைப் அழைத்து, அவர்கள் 
அனைவருக்கும் இந்த புத்தகங்களை அச்சிட்டு, வசதியான இடத்தைக் 
கண்டறியவும். ஒவ்வொருவரும் தங்களின் சொந்த இயரகம்பாஸ் 
நிரப்ப வேண்டும், ஆனால் பயிற்சிகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும் உங்கள் 
எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் பகிர்ந்துகொள்ளவும் 
நீங்கள் இடைவெளி எடுக்கலாம்.

நஙீக்ள ்இதைச ்செய்தால், உஙக்ள் தோழர்கள் எலல்ைகளைக ்கவனதத்ில் 
கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கேற்ற விஷயங்களை 
மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

நான் இதை ஒரு குழுவில் செய்யலாமா?

ஒரு பேனா அல்லது எகழுதுகோல், சில மணிநேர இடைவிடாத கவனம், 
திறந்த மற்றும் நேர்மையான மனம்.

புத்தகத்தை நிரப்ப எனக்கு என்ன தேவை?

இது ஒரு இயர்காம்பஸ்- சரியாக சொல்லவேண்டும் என்றால் உங்கள் 
சொந்த ஆண்டுகாம்பஸ்.

கடந்த ஆண்டைப் பற்றி சிந்திக்க மற்றும் அடுத்த ஆண்டைத் திட்டமிட 
உதவும் சிறு புத்தகம் இது. கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கேள்விகள் 
மற்றும் பயிற்சிகளின் தொகுப்புடன், இயர்காம்பஸ் (ஆண்டு 
திசைக்காட்டி) உங்கள் வடிவங்களைக் கண்டறியவும், உங்களுக்காக 
சிறந்த ஆண்டை வடிவமைக்கவும் உதவுகிறது.

புதத்கதத்ில் இரண்டு தனிதத்ுவமான பகுதிகள ்உள்ளன. நஙீக்ள ்விடட்ுச ்
செல்லும் ஆண்டை மறுபரிசீலிக்க,அதிலிருந்துக் கற்றுக்கொள்ள 
மற்றும் அதைக் கொண்டாட முதல் பாதி உதவும். இரண்டாம் பாதி 
எதிர்காலத்தைப் பற்றியது. நீங்கள் கனவு காண்பீர்கள், திட்டமிடுவீர்கள், 
புதிய ஆண்டைப் முழுமையாக அனுபவிக்க தயாராகி விடுவீர்கள்

இது என்ன?

நல்வரவு

« 19 »

YearCompass 2022 « | » 2023

#yearcompass ஹேஷ்டேக்கைப் பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்து 
எங்களுடன் பகிரவும்.

வாழ்த்துக்கள், உங்கள் ஆண்டை நீங்கள் 
திட்டமிட்டுள்ளீர்கள்!

உங்கள் மனதை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள். அடுத்த ஆண்டிற்கான 
உங்கள் இரகசிய ஆசை என்ன?

ரகசிய ஆசை

வரவிருக்கும் ஆண்டைக் குறிக்கவும் வரையறுக்கவும் ஒரு 
வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்களுக்கு கூடுதல் ஆற்றல் 
தேவைப்பட்டால் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்கலாம்,  உங்கள் 
கனவுகளை விட்டுவிடாதீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

வரும் வருடத்திற்கான எனது சொல்

வரவுள்ள ஆண்டு
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இவ்வாண்டு எனக்கு சிறப்பாக அமையும், அதற்க்கு காரணம்...

இவ்வாண்டு நான் எனக்கு இவ்வறிவுரை வழங்குகிறேன்...

இவ்வாண்டு இவ்விடயத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்...

இவ்வாண்டு, நான் இந்நேரத்தில் தைரியமாக இருப்பேன்...

இவ்வாண்டு நான் அதிக ஆற்றலைப் இதனால் பெறுவேன்...

இவ்வாண்டு நான் இந்த விடயத்தை தள்ளிப்போட மாட்டேன்...

எனது அடுத்த ஆண்டு பற்றி ஆறு வாக்கியங்கள்

வரவுள்ள ஆண்டு
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வரவும்.
உங்கள் கருவிகளையும் உங்களைச் சுற்றியுள்ள இடத்தையும் தயார் 

செய்யவும்.
உங்கள் கண்களை மூடி ஐந்து ஆழமான சுவாசங்கள் 

எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை விட்டுவிடுங்கள்.

நீங்கள் தயாராக இருக்கும்போது தொடங்குங்கள்

தயாராகுங்கள்
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கடந்த ஆண்டின் நாட்காட்டியை வாரம் வாரமாக பார்க்கவும். ஒரு முக்கிய 
நிகழ்வு, குடும்பக் கூட்டம், நண்பர்களுடன் ஒன்றுகூடல், அல்லது 
முக்கியமான வினைத்திட்டம் ஆகியவற்றை நீங்கள் கண்டால், அதை 
இங்கே எழுதுங்கள்.

உங்கள் நாட்காட்டியைப் பார்த்தல்

கடந்த ஆண்டு
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இந்த மூன்று பரிசுகளுடன் எனது வெற்றிகளுக்கு வெகுமதி 
அளிப்பேன்.

இம்மூன்று வழிகளில் என் அன்புக்குரியவர்களுடன் நான் 
இணைவேன்.

இம்மூன்று இடங்களை நான் பார்வையிடுவேன்.

இம்மூன்று விடயங்களால் வழக்கமாக என்னை நானே 
செல்லங்கொடுப்பேன்.

இம்மூன்று விடயங்களை நான் தினமும் காலையில் செய்வேன்.

இம்மூன்று விடயங்களால் என் சுற்றுப்புறத்தை வசதியாக 
ஆக்குவேன்.

வரும் வருடத்திற்கான மந்திர மும்மூர்த்திகள்

வரவுள்ள ஆண்டு
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இம்மூன்று விடயங்களை வேண்டாம் என்று சொல்லும் சக்தி 
எனக்கிருக்கும்.

இம்மூன்று விடயங்களை நான் கண்டுபிடிக்கத் துணிவேன்.

கடினமான காலங்களில் இம்மூன்று நபர்கள் எனக்கு தூண்களாக 
இருப்பர்.

இம்மூன்று விடயங்களையடைய நான் மிகவும் விரும்புகிறேன்.

இம்மூன்று விடயங்களை விட்டுவிட நான் தயாராகவுள்ளேன்.

என்னை பற்றிய இம்மூன்று விடயங்களை நான் விரும்புவேன்.

வரும் வருடத்திற்கான மந்திர மும்மூர்த்திகள்

வரவுள்ள ஆண்டு
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* இவ்வாண்டு நீங்கள் கண்டரிந்ததை விட உலகத்தை சிறந்த நிலையில் விட என்ன 
செய்தீர்கள்?

ஒரு சிறந்த நாளைக்காக*உங்களை ஸ்தாபிக்கும் பழக்கங்கள்

மனநலம், சுய அறிவுஉடல் ஆரோக்கியம், உடற்பயிற்சி

ஓய்வு,படைப்பாற்றல்நண்பர்கள், சமூகக்குழு

தொழில்வாழ்க்கை, படிப்புஅந்தரங்க வாழ்க்கை, குடும்பம்

தனித்துவமான ஆனால் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட 
அம்சங்களின் மூலம் நாம் நம் வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம். கீழே 
உள்ள பகுதிகளைப் பார்த்து, அவை ஒவ்வொன்றிலும் குறிப்பிடத்தக்க 
நிகழ்வுகள் என்னவென்று நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் 
பதில்களை எழுதுங்கள்.

எனது கடந்த ஆண்டு இதை பற்றித்தான்

கடந்த ஆண்டு
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நான் முடித்த மிகப்பெரிய விஷயம்...

மற்றவர்களுக்கு நான் செய்த மிக முக்கியமான விஷயம்..

இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம்...

நான் எடுத்த மிகப்பெரிய துணிச்சலான காரியம்...

நான் கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம்...

நான் எடுத்த மிகப்புத்திசாலித்தனமான முடிவு...

எனது கடந்த ஆண்டைப் பற்றிய ஆறு வாக்கியங்கள்

கடந்த ஆண்டு
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* நீங்கள் கண்டரிந்ததை விட உலகத்தை சிறந்த நிலையில் விட அடுத்த ஆண்டு என்ன 
செய்வீர்கள்?

ஒரு சிறந்த நாளைக்காக*உங்களை ஸ்தாபிக்கும் பழக்கங்கள்

மனநலம், சுய அறிவுஉடல் ஆரோக்கியம், உடற்பயிற்சி

ஓய்வு,படைப்பாற்றல்நண்பர்கள், சமூகக்குழு

தொழில்வாழ்க்கை, படிப்புஅந்தரங்க வாழ்க்கை, குடும்பம்

உங்கள் வாழ்க்கையின் பகுதிகளைப் பார்த்து, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் 
அடுத்த ஆண்டுக்கான உங்கள் இலக்குகளைத் தீர்மானிக்கவும். 
அந்த இலக்குகளை பக்கத்தில் வையுங்கள் - இதுவே அவற்றை 
அடைவதற்கான முதல் படியாகும்.

எனது அடுத்த ஆண்டு இதை பற்றித்தான்

வரவுள்ள ஆண்டு
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உங்களுக்கு வரவுள்ள ஆண்டு எப்படி இருக்கும்? ஒரு சிறந்த 
சூழ்நிலையில் என்ன நடக்கும்? அது ஏன் நன்றாக இருக்கும்? 
எழுதுங்கள், வரையுங்கள், உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை விட்டுவிட்டு 
கனவு காணத் துணியுங்கள்.

கனவை பெரிதாக்கத் துணியுங்கள்

வரவுள்ள ஆண்டு
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நீங்கள் எதற்காக மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள்?

உங்களைப் பற்றி நீங்கள் கண்டுபிடித்த சிறந்த விஷயம் என்ன?

உங்களால் என்ன சாதிக்க முடியவில்லை?

நீங்கள் அதிகம் பாதித்த மூன்று நபர்கள் யார்?

உங்களை மிகவும் பாதித்த மூன்று பேர் யார்?

நீங்கள் எதைப் பற்றி மிகவும் பெருமைப்படுகிறீர்கள்?

எனது கடந்த ஆண்டைப் பற்றிய ஆறு கேள்விகள்

கடந்த ஆண்டு
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கடந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த மற்றும் மறக்கமுடியாத, மகிழ்ச்சியான 
தருணங்களை விவரி. இத்தாளில் அவற்றை வரை. எப்படி உணர்ந்தீர்கள்? 
உம்முடன் இருந்தவர் யார்? நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்? 
எவ்வகையான வாசனைகள், ஒலிகள் அல்லது சுவைகளை நினைவில் 
கொள்கிறீர்கள்?

சிறந்த தருணங்கள்

கடந்த ஆண்டு
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உங்களுக்கு இயர்காம்பஸ் (ஆண்டு திசைக்காட்டி) பிடிக்குமா? உங்கள் 
நண்பர்களுடனிதைப் பகிருங்கள்! முடிந்தவரை பலருக்கு உதவ 

எமக்குதவுங்கள்.

இத்துடன் முதல் பகுதியை முடித்துவிட்டீர்கள்.
ஆழ்ந்த மூச்சை எடுங்கள்.
கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்கள்.

கடந்த ஆண்டை முடித்துவிட்டீர்கள்.

நீங்கள் எழுத விரும்பும் வேறு ஏதாவது இருந்தால், அல்லது நீங்கள் 
விடைபெற விரும்பும் யாராவது இருந்தால், இப்போது அதைச் 
செய்யுங்கள்.

கடந்த ஆண்டுக்கு விடைபெறுகிறேன்

உங்கள் கடந்த ஆண்டைப் பற்றி ஒரு புத்தகம் அல்லது திரைப்படம் 
எடுக்கப்பட்டால், அதற்கு என்ன தலைப்பு வைப்பீர்கள்?

எனது கடந்த ஆண்டின் புத்தகம்

உங்கள் கடந்த ஆண்டை விவரிக்க மூன்று சொற்களைத் 
தெரிவுசெய்க.

மூன்று வார்த்தைகளில் கடந்த ஆண்டு

கடந்த ஆண்டு
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இச்சவால்களை எதிர்க்கும்போது உங்களைப் பற்றி நீங்கள் என்ன 
கற்றுக்கொண்டீர்கள்?

இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள உங்களுக்கு யார் அல்லது எது 
உதவியது?

கடந்த ஆண்டில் சந்தித்த மூன்று பெரிய கஷ்டங்களை இங்கே 
பட்டியலிடுங்கள்.

என்னுடைய முப்பெருஞ்சவால்கள்

இந்த வெற்றிகளை அடைய உங்களுக்கு உதவியது யார்? எப்படி?

இவற்றை அடைய நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்?

கடந்த ஆண்டில் சந்தித்த மூன்று பெரிய சாதனைகளை இங்கே 
பட்டியலிடவும்.

என்னுடைய முப்பெருஞ்சாதனைகள்

கடந்த ஆண்டு
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* நீங்கள் இன்னும் மன்னிக்கத் தயாராகவில்லை என்றாலும்,  அதைக் குறித்துவிடுங்கள். 
இது அதிசயங்களைச் செய்யக்கூடியது.

கடந்த வருடத்தில் இன்னும் மன்னிக்கப்பட வேண்டியது ஏதாவது 
நடந்ததா? உங்களை மோசமாக உணர வைத்த செயல்கள் அல்லது 
வார்த்தைகள்? அல்லது உங்கள் மீதே நீங்கள் கோபமாக இருக்கிறீர்களா? 
அதை இங்கே எழுதுங்கள். உங்களுக்கு நன்மை செய்து தன்னை 
மன்னிக்கவும்.*

மன்னிப்பு

கடந்த ஆண்டு
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வேறு ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா? உங்கள் அடுத்த வருடத்தைத் 
தொடங்குவதற்கு முன் நீங்கள் எதையாவது விட்டுவிட வேண்டுமா? 
வரையவும் அல்லது எழுதவும், பிறகு அதைப் பற்றி யோசியுங்கள், 
அனைத்தையும் விட்டுவிடுங்கள்.

விட்டுவிடுங்கள்

கடந்த ஆண்டு


