
ఇన�� ���  (Inner Child) - అంతర �శు� అం� మనంద��నూ స� ��ం� ఉన� సు��త�న
"�వత�� ఉ��" �క� అంశ అ� ����వచు�. సహజం� �ల�ల� ఉం� ��క ల��లు ���
�ద���క కూ� మన� అంతర �శు� రూపం� ఉం��. �ల�లు �వం� స�నం అం�రు.
ప� హృద�లు ఎం� స�చ�ం�, �ర�లం�, ఏ కల��లు �కుం�, అవధులు �� ��మ,

కరుణ�ప�సు� త �ణం� ��సూ�  ఉం�రు.

సు��త�న మన అంతర �శు�కు �ధ క��ం� �ష�లను, ఇతరులకు దూరం�
ఉం�ల� సంకల�ం� మన చుటూ�  మనం అడు� �డలు (defense mechanisms)

���ంచుకు��ము. త��� మన అంతర �శు�� ��ప�ం అ�� ఉన� దుః���,
భ�లను మనం ప�సు� తం� ఎదు�����న అవసరం �కుం� మ�యు ���

అ�ం� ��లు తగలకుం� ��ధ ముసుగులు ధ�సూ�  �ం�ము.
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��మ, �పం �ద�న అ�� అనుభూతులను అ���య�కుం� వ�క�పరచడం
ముసుగులు �కుం� అంద�� ఆ��యం� ఉండటం
ప�� �ణం �త��, అదు�తం�, ఉ��హం�, సృజ�త�కం�, ఆనందం� ��ంచడం

�ల�ల� సహజం� ఉం� ��క ల��లు:

అంతర �శు�

ఈ గు�ల�� మనందరం �న��డు అనుభూ� �ం�ము. అందు� మనంద�� మన �ల�ం అం� ఎం�
ఇష�ం ఉంటుం�. ఆ ��ల� ఆ�న ఆటలు, ఆనంద� అనుభ�లు ఇప��� ఇం� మన �� ప�ల�
స�వం� ఉం��. అ��, మనం ��� క�మం� త��దండు� లు, ఉ���యులు, బంధు�తు� లు,
స�జం అ�� కూ� మన�ద ఎం� ప��వం చూ��. ఎ� అ�� ఆనంద� అనుభూతులు మన�
స�వం� ఉ���, అ�� మన గతం �లూకు భ�లు, ��కర�న అనుభ�లు కూ� మన�
ఉ���. ���ం� పట�  మనం ఎరుక� ఉ��ము. ఇం��� �వ��న �ధ, భయం, �పం వం�
�� ప�లను, ��లను మనం అ����ము.

��ంట� �� యూ�వ��� (QLU)��ంట� �� యూ�వ��� (QLU)
ప���క సం�కప���క సం�క

ఉ�త  ఐదు ��ల �����య� �� �� ం
29th Oct to 2nd Nov, 2022 QLU �ంగణం�
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ప�పంచ ప�����ం�న ఆ����క �స��త�లు,
QLU వ�వ�� పకులు
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ఈ స��� వ�����ల వల�  మన� �ంతమం� ఏ� ��ం�ల� తపన�, ప�పం��� ��ం�
�రూ�ం�ల� ఉ��శం�, �ను బలవంతు�� (strong), �ను శ��వంతు�� (powerful) అంటూ ��తమం�
�రూ�ంచుకు� ప�యత�ం �� ��సూ� , ఎ�� ��ం�� ఏ� ���� �ధపడుతూ ఉం�రు.
ఇం�ంతమం�� ఎ�� ����లు, ����టలు ఉ�� ��తం� ఆ�ం�నంత �జ�లు ఉండ�, ��
ఎ��డూ అపజ�ల�ల�తూ ఉం�రు. �ట��ం�� మన �న�తనం� ఏర��న స��� నమ��ల
ఫ��లు� ����వచు�.

మనం ప�సు� తం ఆనందం�, అదు�తం� ����� ��ం�లం� మన ప��త నమ��లు, ��
మూ�లు ఎక�డు��� �లుసు��, ��� �రు�కు�ందుకు �వల�న స�న �� నం

�ందవల� ఉంటుం�. 
ఈ ప���యను �త�ం క�� మనం అంతర �శు� స�స�త (Inner Child Work) అం�ము.

"ఫ�లు ��లం� .. �త��లు ���, అనుభ�లు ��లం� .. నమ��లు ���” 

ప�� �శు� త��  గర�ం� ఉన�ప��నుం� త��  �����ల ��� ప�పం��� చూడడం
�దలు�డ�రు. త��  �����లను తన �����లు� ��క��� రు. ఎందుకం� �రు ఇద�రూ
కూ� ఒక��� ఉ��రు కనుక. గర�ం� ఉన���డు త��  �����లు, తం�� ��మ, త��తండు� ల
మధ� సంబంధ �ంధ��లు, కుటుంబ, ఆ��క ప���తులు �ద�న ఎ�� �ష�లు �శు��

ప��వం చూ���.

ఉ�హరణకు...
గర�ం� ఆడ �ల�  జ��ంచ��� �ద�ం� ఉన��డు త��తండు� లు మగ �ల��డు ��� అ� ఆ��� అ� ఆ
�శు�� ����ం�� గు� �సు� ం�. అ��� ఆ �శు��, "�నం� � త��తండు� లకు ఇష�ం �దు, �ను
స��దు, �కు ఎవరూ �రు, �కు ఈ ��తం వదు� , �ను మగ ��� � కం� తకు�వ (��, తకు�వ �ద�
�రూ��� !)" ఇటువం� ఎ�� ర�ల స��� అ��� �లు, ��లు ఏర�డ��. ఇక�డ
గమ�ం���ం�ంటం�, ఆ �శు� ��� క త��తండు� లు ��మ� ��క�ం�� కూ�, గర�ం� ఏర�డ�
అనుభూతులు ప�వర�న �ందకుం� అ�� ��తమం� ��యకుం� �సూ�  దుఃఖం� ��సూ�  ఉం�రు.

qluglobal.org

���న �ంట� త��తండు� లు �శు�ను రంగు, రూ�, �ంగ ��లు వం� ఏ �రు�లు �కుం�
��మ�, అ�రూపం� ��క�ం��. �క�� �� ప� హృద�ల� �ర� �ధ, ��లు
ఏర�డ��. �శు� త��  గర�ం నుం� బయటకు వ��న �ంట� �శు�కు స�ర�, ��మ, భ��

అ�� అం�ం���న అవసరం ఉం�.

గర�స�  ���� �శు� ఎదు��� �న�క ��లు

ఉ�హరణకు...
�ద��ళ�� తరచూ "�డు ��� ప���డు, ��� అంత �� �దు, ఏ� �త�దు" అంటూ �ధకు గు�
���  ఆ �ల����, "�ను స���  �ను (I’m not good enough), �ను క��� �దు" అ� ప��త�న
�వనలు, నమ��లు ఏర�� అవ�శం ఉం�. ఇ�ం� నమ��లు మనసు�� ఏర�డడం వల�  మన�
��యకుం�� స��� వ�����లను (false selves) ఏర�రుచుకుం�ము.

మన అంతర �శు� అ�� మన�� "సు��త�న అనుభూతుల �ంద�ం". �న�ప��
నుం� మనం ఎదు��న� ప���తులు, సంద��లు, �ద��ళ�  �టలు, �టు� , �బ�లు,
అవ��లు, ప��తులు, �ర� అవస�లు (గతం �లూకు ��లు) అ�� కూ�
మన� మన పట� , ��తం పట� , స�జం పట�  ��� స��� ప��త నమ��లు
ఏర��� ��� �.
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�శవ దశ� �లు, ఆ�రం, సుర�త�న ప���తులు, త��దండు� ల స�ర�, అప��త�న ��మ, కరుణ,
��మ� హతు� �వడం వం�� ఎం� ముఖ�ం.
���వస��, తన స�ర� ��� అనుభూ�� �ందుతూ �రు��వ��� ప�యత�ం ��ట��డు
స�యపడడం.
యుక� వయసు�� �� శ�రం� మ� �న�కం� వసు� న� �రు�ల పట�  అవ�హన క��సూ� , ��
��చ�ను హ�ంచకుం�, నమ�కం� �� ��త ల����, ప���కను అర�ం �సుకు��
�� త��ం��.

గతం �లూకు ఫ�త� మన ప�సు� త వర��నం. మన భ�ష�తు� ను ఎరుక� ఈ �ణం నుం�
స��త�� సృ��ంచు�వచు�. ఎందుకం� మనందరం ��ంశ సంభూతులం. ���� ���
��యక మన �స��లను మన� సృ��ంచుకు��ము. ఇక�దట ఎరుక� మన �స��లను
మనం సృ��ంచుకు�ందుకు మన ముందున� అదు�త అవ�శ� ఈ అంతర �శు� స�స�త (Inner
Child Work).

మన అనుభూతు� అనుభ�లు� �రు��. మన నమ��� మన ఆ�చనలకు మూలం.
మనందరం �� నుం� భు�� ��వ��న ��ళ��. ప���ణం ఆనందం� ��ం� హకు�
మనంద�� ఉంద� �లుసు����న ఆవశ�కత ఎం�� ఉం�.

ఈ �� ��� హృదయ�ర�కం� �రు���ల� ఆస��� ఉన��ళ�ందరూ ఆ���తు�.
తమను�ము �లుసు��ల� ప�య��సూ� , సం�ర� ప�వర�న �సం కృ� �సు� న��రు.
తమ�� అంతర�త శ�� �మ�� �లను ��� ��ల� ఆ�ం�ం��రు.
తమ అంతర �శు� ��లకు స�స�త �కూరు��వడం ��� తమ �ల�ల� ఒక అదు�త�న
భ�ష�తు� � అం�ం�లనుకు��రు.
�ల�ల� ఆ����క ఎదుగుదలకు �డ��ల� మనసూ���� �రుకు� ఉ���యులు, ��కులు.

�ల�లు ��� క�మం� ఒ��క� దశ� ఉం� ��� ప���క అవస�లు

ఈ ��� ��రం ఎవ� �సం?

స�చ��న ఆనందం అనుభవం �ందడం.
��తం పట�  ��య �ధ�తను ��క�ంచడం.
�న�క ��ర�ం�, ��� �మర��ం� ����� ��ంచడం.
సంబంధ �ంధ��ల� అ��న�త, ���త�ం �ం�ం�ంచు�వడం.
అంతర �శు�� క��, �న�తనం� �ంద� ��మ�, భ��� అం�ంచడం.
�న�తనం� ఏర��న �న�క ��లను నయం �సుకు� మ��� ఆ
�వ��న అ�యక���� ��� ��తం�� ఆ���ంచడం.
�న� �ల�ల వ� ����� ఉ�� సభ�తం�, ఉ��హం�, సృజ�త�కం�,
నూతన దృక�ధం� ��ంచడం.

ఈ ��� ��రం ��� ఏం �లుసుకుం�ము?
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��ంట�  ��  యూ�వ���  (QLU)
�గ�నప��  �� మం,  ��ప��  మండలం,  �����  ��� ,  �లం��
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1    Semester:
2    Semester:

st

nd

�లుగు
SCTP 21    Batch

15    to 24    November 2022
15    to 24    November 2023

th

th

th

th

st

సంప��ంచం�: 8184949723

English
SCTP 22     Batch

3    to 12    December 2022
3    to 12    December 2023

th

th

rd

rd

nd

Contact: 8184949724

�ह�द�
SCTP 23    Batch

1    to 10    February 2023
1    to 10    February 2024

rd

th

th

st

st

संपक�  कर�: 7337555330

�� �� �న����ష� ��ం
ఉ�త 20 ��ల �����య� స����ష� �� �� ం

�. నూ�ట� & �. ల�� �ర� ఆధ�ర�ం� �� �ం�ష� ���

�� సులు QLU �ండ�� & �స��� �. నూ�ట� & �. ల�� �రు�
మ�యు QLU ఆ�రు�లు & ��నరు�  �సుకుం�రు.
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��ంట� �� యూ�వ��� (QLU)
�గ�నప��  �� మం, ��ప��  మండలం, ����� ��� , �లం��

YouTube.com/LifeUniversityGlobal  |  YouTube.com/qluglobal

" 3 0  ఏళ�  ��తం  �.  నూ�ట�  క��న�డు  ఒక  �ద�  ���  ఒక  �న�  ��  �ల�  ���నటు�  అ��ం�ం�  �కు.
ఆయన  ఒక  ప���క�న  వ���.  ఎ��  �వ�  గు�లు  ఆయన  �ంతం.  ఏ  వ����నూ  అంత  ��  సంప��  �ను
చూడ�దు.  ఏ  వ����నూ  అంత  �నయం  చూడ�దు.  ఏ  వ����నూ  అంత  ఏకత�ం  చూడ�దు.  అ��

గు�లూ  ఉ���  కను�  ఆయన  ��ంట�  ��  యూ�వ���  ( Q L U )  �� �ంచగ��రు.
����  �ను  కన�  కలల��  Q L U  �ర� !  �  కల  � .  నూ�ట�  ��  ���  ��రం  అ��ం� .

-  బ�హ���  ��మహ  ప��� ,
PSSM వ�వ�� పకులు

అ  అం�  అ�ంస . .  అ�ంస  �క�  ప��రూప�  � .  ల��  �రు !
ఆ  అం�  ఆ��నస� ,  ఆ�గ�ం ,  ఆనందం  మ�  ఆత� .  �ట���

ప��రూప�  � .  నూ�ట�  �రు !
ఈ  భూ��ద  Q L U  ఒక  �ప�  అవతరణ .  Q L U  �� ంగణం�  ప�పంచం��

అ��ప�  �ర��  ���ం� .  అంద��  �  అ�నందనలు . "

�.  నూ�ట�  మ�  �.  ల��  �రు�  ప�పంచమం�  ��  �� ���  పంచుతూ  ఎన��
�వ  �సు� ��రు.  అంద��  ���  త�రు  ��ల�  ��  కష� పడుతు��రు.

అందు�  సఫ�కృతుల��రు.  ��రు���  �  అ�నందనలు ! !

��  ��  �� న����ష�  �� �� �  (SCTP) అ��  ��ంటం  ��  యూ�వ���  (QLU) ���
�ర��ంచబడుతున�  ఉ�త  �����య�  స����ష�  �రు�.  QLU వ�వ�� పకులు  �క��  నూ�ట�
�ండ��,  MD, మ�యు  �క��  ల��  నూ�ట�,  MBBS �రు�  ఆ����క  �స�ం�  26 సంవత��లు�

�ర��ం�న  �స��త�న  ప��ధనల  నుం�  ���ం�  ��  ��  �� �� ం.

ఈ  ��ణ�  ��ం�  ఆ����క  ����  సంబం�ం�న  ���  అం�లు :  ��న  �స�ం,  �నర�న�,  మృతు�
స�ప  అనుభ�లు,  ���ం�,  మూడవ  �త�ం,  అ�ం��య  �� నం  (E.S.P.),  కలలు,  సూ��  శ�ర�నం
�ద�న�.  ��క  �స��కతకు  సంబం�ం�న  ���  అం�లు :  ఇన��  ��� ,  �వ�  �వన  �ంధ��లు,

���చు�వ�  ������,  ఆ����క  �ల�ల  �ంపకం  మ�యు  సం�ర��  ��ంచడం.
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