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ભીત્રો ટેટ અને ટાટ યીક્ષાઓભાાં ભનોવલજ્ઞાન અને કેલણી ની અમ ૂક વ્માખ્માઓ 2-3 ભાકક ભાટે લધ ૂ  ૂછામ છે .
ભાટે આ વ્માખ્માઓ ગરૂુ ભાંત્ર તયીકે અરગ આેર છે .


કેલણી એટરે ભાનલ અને વભાજનુ ં નનભાાણ -- ડો.યાધાકૃષ્ણન



ભાનલીની વં ૂણા વ્મક્તતભતાનુ ં પ્રકટીકયણ એટરે કેલણી – સ્લાભી વલલેકાનાંદ



Sound Min in Sound Body is Education – Aristotel



Education is for 3H. Head,Hand and Heart --- ગાાંધીજી



નલકાવોન્મુખ આત્ભાની અંતગાત ળક્તતઓ દ્વાયા  ૂણૅતાની પ્રાપ્તત એટરે કેલણી - શ્રી અયવલિંદ



જીલન ના અંધકાયભાં પ્રકાળના કકયણો પેરાલે તે કેલણી – એચ.જી. લેલ્સ



ુ
કેલણી એ જીલન ભાટેની  ૂલાતૈમાયી નથી યં ત ુ સ્લમં જીલન છે . – જહોન ડયઇ



ુ ાઇ ાંચોી
ભાણવ એક જ એવુ ં પ્રાણી છે જેને કેલી ળકામ -- ભનબ



નળક્ષણ એટરે બ્રહ્મજ્ઞાન , આત્ભજ્ઞાન અને નનષ્કાભ કભાની બાલના -- શ્રીભદ બગલદગીતા



નળક્ષક કબી વાધાયણ નશીં શોતા પ્રરમ ઔય નનભાાણ ઉવકી ગોદભેં રતે શૈ – ચાણક્ય



કેલણી એટરે સ્ત્રી કે ુરૂભાંના ભન,ળયીય અને આત્ભાભાં યશેરા ઉતભ અંળો ફશાય રાલલા – ગાાંધીજી



કુદયત દ્વાયા ભતી કેલણી જ વાચી કેલણી છે . – રૂસો



તંદુયસ્ત ળયીયભાં તંદુયસ્ત ભનનુ ં ઘડતય કયે તે કેલણી – એયીસ્ટોટર



વ્મક્તતને આત્ભનનબાય ફનાલે તે જ નળક્ષણ – ઋગ્લેદ



જગતની ઉત્નતનુ ં કાયણ ભન તથા આત્ભા છે જેનુ ં લાસ્તનલક રૂ ભાનનવક છે . -- જે.એસ. યોસ



ુ ેકય
જગતને વભજલા ભાટે ભનથી લધુ લાસ્તનલક કોઇ ફાફતને ગણલી તે ભનની જ કલ્ના છે . – બ્રફ



ુ ક્ષી નલજ્ઞાન છે . --- ભેકડુગર
ભનોનલજ્ઞાન વજીલ પ્રાણીઓના લતાનનુ ં શેતર



ળૈક્ષનનક ભનોનલજ્ઞાનની વ્માખ્મા કયલાનુ ં વય નથી. નળક્ષક પ્રનળક્ષણ ની વાથે તેનો વભાંતય નલકાવ થામ તેલા
વ્માકો અને અધ્મમનનો ધ્ધનતવયનો અભ્માવ એટરે ળૈક્ષણણક ભનોનલજ્ઞાન. – ટ્રેલસક



ભનોનલજ્ઞાને શેરા આત્ભા ગુભાવ્મો,છી ભન ગુભાવ્યુ,છી
ં
ચેતના ગુભાલી અને શલે તે ભાત્ર એક પ્રકાયના
લતાનનુ ં ળાસ્ત્ર યહ્ું છે . --- વડુ લથક



બુદ્ધિ એ વાત મ ૂભ ૂત ામાની પ્રાથનભક ળક્તતઓ છે . --- થસ્ટક ન



કોઇ નલનળષ્ટ ભનોલૈજ્ઞાનીક લસ્તુની તયપેણભાં કે નલયોધભાં અાતો વાભાન્મીકૃત પ્રનતચાય એટરે લરણ -ઓરાટક
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એકીવાથે ન વંતોી ળકામ એલી ફે કે લધુ યસ્ય નલયોધી ઇચ્છાઓના દ્બાણ શેઠ મ ૂકામેરી ક્સ્થનતને વંઘા કશે
છે . --- ળેપસક અને ળોફેને

ટેટ 2 યીક્ષાની વં ૂણા તૈમાયી ભાટે Team Tet Htat Guru અને Team Knowledge Power દ્વાયા
ફનાલેરી વં ૂણા વીરેફવ મ ૂજફની બુક ખયીદો. આ બુક આને આલનાયી ટેટ 2 યીક્ષાભાં ધાયુા
યીણાભ ભેલલા ભાટે ખ ૂફ જ ભદદરૂ થળે. આ બુકભાં ટેટ 2 યીક્ષાનાં ત્રણેમ નલમ (1) બાા
(2) વાભાજીક નલજ્ઞાન અને (3) ગણણત નલજ્ઞાન ભાટે ફન્ને નલબાગના વીરેફવ મ ૂજફ તભાભ મુદ્દાઓ
આલયી રીધેરા છે .
આ બકુ ઓનરાઇન ખયીદલા અને બકુ ની અન્મ સાં ૂણૅ વલગતો જાણલા નીચેની રીંક ખોરો

http://tetbook.blogspot.com/2017/05/2-by-team-tet-htat-guruknowledge-power.html
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TET અને TAT યીક્ષાની તૈમાયી ભાટે ના ભેસેજ તભાયા WHATSAPP ભાાં ભેલલા
ુ ભાાં એડ કયો.
ભાટે TET HTAT GURU નો નાંફય 8780368673 તભાયા ગ્ર
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