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પગથીયુ ૧ :દરેક પ્રશ્ન સાવચેતીથી વાંચો. દરેક પ્રશ્ન માટે યોગ્ય પરપોટાની તપાસ કરો અને બધા પ્રશ્નોના જવાબ
આપ્યા પછી સંપુર્ણ બટન ઉપર ક્લિક કરો.

કોઇ નહી અથવા સમયનો
૨ નાનો ભાગ.
કોઇક સમયે૩.
સમયનો સારો ભાગ.
૪
મોટો ભાગ અથવા બધો સમય.
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હું હતાશ અનુભવુ છું અને આસમાની અને દુખી છું.
મારૂ હૃદય સામાન્ય કરતા વધારે તેજ ચાલી રહ્યુ છે.
મને રોવાની ભુરકી આવે છે અથવા એવુ લાગે છે.
મને આખી રાત સુવામાં તકલીફ થાય છે.
હું પહેલા જેવુ જમતો હતો તેવુ જ જમુ છું. (જો હું પરેજી પાળતો હોત,જવાબના રૂપમાં અગર તમે ન હ
મેં જોયુ કે હું વજન ગુમાવી રહ્યો છું.(જો હું પરેજી પાળતો હોત, જવાબના રૂપમાં અગર તમે ન હો
હું સ્ત્રીઓને/પુરૂષોને જોઇને, વાતો કરીને,અને સાથે રહીને મજા કરૂ છું.
મને કબજીયાતમાં તકલીફ પડે છે.
સવારે મને સૌથી સારૂ લાગે છે.
હું કાઈ કારણ વીના થાકી જાઊ છું.
મારૂ મન પહેલાની જેમ સાફ છે.
મને નિર્ણય લેતા સહેલુ પડે છે.
હું બેચન છુ અને શાંત રહી શક્તો નથી.
હું ભવિષ્ય વિશે આશાવાદી છું.
હું સામાન્ય કરતા વધારે ચિડચિડીયો છું.
હું પહેલા કરતો હતો તેવી રીતે આસાનીથી વસ્તુઓ કરૂ છું.
મને લાગે છે કે હું ઉપયોગી અને આવશ્યક છું.
મારૂ જીવન વધારે સરસ રીતે ભરેલુ છે.
હું મરી જાઊ તો બીજા માટે સારૂ છે.
હું પહેલાની જેમ હજી આનંદ કરૂ છું.

નીચે આપેલા ત્રણ પ્રશ્નોનો જવાબ હા અથવા ના આપો.
હા
ના
અ)
તમે કોઇ વાર ચાર દિવસના સમયને તેજીથી વિચાર કરીને, વધુ પડતા ઉન્નત થયેલો મિજાજને સંભાળી શક્યા છો ? નવા વિચારો, લૈંગ
બ)
તમે કોઇ વાર ચાર દિવસના સમયને તેજીથી વિચાર કરીને વધુ પડતા ઉન્નત થયેલો મિજાજને ગુસ્સ
સી)
તમારા કોઇ નજીકના લોહીના સગાને ઉદાસીનતા માટે, ગાંડપણવાળી ઉદાસીનતા માટે, દારૂનો દુરૂપ
તમારા જીતેલા દાવો.
પગથીયુ ૨ :તમારા SDS સુચીની કુલ ગણતરી કરવા માટે પહેલાની સંખ્યાને પોતાની ગણતરી નીચે બતાવેલ મુજબ મેજ પ્રમાણે
ગોઠવો.
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