
!"# ం% ప'చయం


*+,న ./గతం. ఈ సం45 ప6  గమ8క: *+,న చ'త# ; <=> ? ప'చయం @యA84 ఉC> DంచబAF G, 
అ!I JK నడక; ఎ! @KNOల;QంRSTరV W8X <ంత YరZ దర\కత/ం ఇవ/A84. J నడక 
ఆనం=ంచం`.


!"# ం% అంa ఏcd?


*+,న= ఒక YరZ ం, ఒక fంద# ం gh-ijRk NవA84 చ8iGన *వర: lW m F̀  YnZ : lo. 
.pరణం? అVక .pరణ నrSలs ఒకW8T అ;స't6 , ఒక *+,న uS/v X wGంx @యవyz, 
ప*zకs {యవyz lW |శ/తం? అంత~6 s అమరzవyz-అVక ఇతర అవu|ల మధ�.


!"# ం%� ప# పంచO�ప6 ం? �డవyz మ'� ~�ర�  చ'త# ; క�� ఉంRం=. �cs4 �క�బ`న, 
n�� కప�బ`న, lW mహ �డలX m'6 ంచబ`న .pరణ నrS: అVక {�/K ప# C|లs, అ!I 
hnతన గ� ం�లs �! *�# లs క;jనబAF G. అ� �! �మ� ��Gక� s క8�.6 G మ'� 
�ర� �క� jప� fథA#  � �క� అంత~6 లs ఉంచబAF G.


ఉWహరణQ, ¡# �� s8 �¢k £v వద> , ఒక ప# ¤ద¥  *+,న ¦§షl©Q ప# ª«ంచl8 ª�# Q: 
న`@OK.


ఏ= ఏమGనప�d¬, *+,న నడక అV= . 8క అ®'క�, ¯ం°, ±ద¥ , ²న, మ'� ఇతర �|/స 
సంప# Wªలs పDzమ-*+,న లక5 ³లs ఆనం=ం@ అ´�సం uµ మ'� �|/సం l8 �! మం= 
ప# జ: న·.6 K. 1990 లs |S¸£8�¹�s8 I� v fథA#   Nసం uS/v X ©=# ం*న *+,న (|శ/తం? 
ఒక అంత~6 s అమరzడం కంa) !"# ం% : ఇºవ� uలంs »? ¼# yర�ం ½ంWG.


ఈ �¾, �! మం= ప# జ: <=> ¿h �¾OÀ ;ం` p�నం @యA84, ప# �"ం"ంచA84 lW 
{K@యA84 *+,న నడకs న·.6 K. �! మం= ప# జ: t¸'6 �, ఉద¥ 'ంచబ`నR� ? lW నడకs 
lW తKOత Á# రణ �క� Â:mల; క�� ఉSTర8 8{=.6 K, u8 .pరణం? |ం� ´వం క�� 
ఉంÃK.

మ�J ఇవ/కiÄ, *+,న= J� ఒకW8� ఒకd ఉండగ�I ~ర45 తÅన స !8T అం=~6 ం=, J ;ం` 
ఏÆS `YంÇ @యQంA JK ఒక అ·m మÈకW84 ©ంµ ఉం* he �' É:zNం`!


!"# ం% నడవడం


*+,న నడవA84 అవసరÅన= ¼# రంభంsV ¼# రంËం*, J స/ంత {గం� fంద# ం gh Âళ� డం. JK 
న·~6 నTh�· ఒక 8'> షk  ఆsచన lW ప# శTX దృÎk  wÃk ల8 JK అ;Nవyz, JK న·~6 నTh�· J 
¼W: ఎ! వంh మ'� కµ:�Ï గమ8ంచడం lW J |/సX శ� ద¥  wటk డం.


lకiÄ, JQ ÑÒనంత "Ó? ఉనT ఆsచనల; ÔÕ @యA84 ప# య�Tంచం`, uÖ JQ ఏgS 
ఆsచన: lW ´O: వ*zS wద> ? *ం�ంచకం`.


J నడకs, JK {గం? నడవA84 �mZ  �h�K మ'� <8T.K�  ఇతKలకST ×మØ=? 
ఉంÃK, బÙ| అh�డh�· ఆ¼ల8 NKQంÃK. J ©ంµ న·~6 నT వ�46  W/n JK 
అh�డh�· పక�W' పటk వల¤ ఉంRం=, lW ఇతK: J mంA ÂళÚవల¤ ఉంRం=. నడక ఒక �~ 
uµ, మ'� JK fంW# 84 @KNకiGS ఫn/lµ.




JK fంW# 84 nవA84 ఏ సమª8T fÃGంచం` మ'� JK NKQంa <ంత¿h అక�డ �|� ం� 
Ü~Nం` (Ý�zం`, 8లబడం`, Þu� @యం` lW సßన= అ8�~6 ం=). JK ¤ద¥ ం? ఉనTh�·, 
JK మధ�s ప# {Dం*న W'4 ఎµK? ఉనT YరZ ం W/n *+,న వ=�{యం` (lW *+,న ఒక YరZ ం 
Yత# à ఉంa అC YరZ ంs Â;కQ).


ఒf.' *+,న ప# {|84 �! మం= {* ఉంa, ávk  (ఒకK ఉంa) JK J నడక; ఎh�· 
¼# రంËం�ల;QంRST� t*~6 ం=, ¼# రంభంs ప# � వ�46  మధ� <ం�ం ÔÕ8 అ;మ�ంచం`. నడక 
Nసం *+,న â'*నh�· అ� t*.6 G, .pరణం? *నT గంట Þ�ంచడం W/n (JK ¤ద¥ ం? 
ఉనTంత వరQ J నడక; ¼# రంËంచA84 ãందరపడవల¤న అవసరం lµ - J సమª8T 
Â*zంచం`).


అC�ధం?, అంµ»Rs ఉనT సమయం ©�ంhQ @KQనTh�·, ávk  నడక; మÈక *Þ6  
r¤{యవyz. �! మం= ప# జ: పKäÄ6  ©ంµ O' నడకX ÝKz8 ప# �"ం"ంచÃ84 
ఇషk పడ�K, మ'� <ందK åRæN�  ప# �"ంబం �డవyz.


Oస6 O84 JK *+,న నడకs న·~6 ంa, lW ávk  lనట� GÄ, JK J నడక; ¼# రంËం* ç'6  
@¤నh�· J స/ంత ÜK�; ఉపÏ�ంyNం`.


నడవA84 tచన:


*+,న నడక Nసం కèనÅన మ'� {గవంతÅన 8యY: lనప�d¬, ఈ 4� ం=� mK6 ంyNవA84 
ఉపÏగకరÅన YరZ దర\u: uవyz:


• Can JK @యగ��Ä, *+,న నడకQ ©ంµ éR�  lW éR�  ãల�ంచం`, ప# Ä�4ం* అ� êరదs 
ఉంa. ఇ= *+,న Ó��8T u¼డÃ84 సëయప·ìం=.


• దయ@¤ �í  î� ల; ఆ�{యం` మ'� న·~6 నTh�· మ'� ఇతK: O' నడక; 
¼# రంËంచA84 lW ç'6  @యA84 {* ఉనTh�· YÃ� డటం Y;Nం`. *+,న ప8 @యవµ> .


• Hands J @ìల; పRk Nం`, ఏ {గం�ïS నడవం` మ'� *+,నW84 స'?Z  అ8�ం@ ప;ల; 
@యం`-u8 దయ@¤ ఇతKల ప# ÏజSల; mK6 ంyNం` మ'� ðర�ంచం`.


• Host ávk  @¤న నడకs, ávk  అం=ం@ సలëల; బdk , ఇతK: ఇంu న·~6 ంa J నడక తn/త 
8శ\బ> ం? J ñRQ �'� nOల8 JK అ;Nవyz, lW 8శ\బ> ం? వ=�{యం`.


mK6 ంyNవల¤న ఏ+క 8జÅన �షయం ఏcటంa, ఇతర నడకWKల; ðర�ంచడం మ'� 
*+,నW8T ðర�ంచడం (తW/n ఇ= �! త/ర? ధ'ంచబడµ lW òబæ�నµ). *నT �ల� : 
న·~6 నTh�· JK Od8 పర�{45 ం�ల;Nవyz.


J నడక తKOత


JK J నడక; ఆ./=ం*నట� GÄ మ'� *+,న Od m'ం* మ'ంత â:~NవA84 ఆస46  క�� 
ఉంa, JK Âó ôx :, hస6 u:, �õ�ó Ñ`Ï: మ'� ¼Ç uvk  ల �"� ఉనT !"# ం% 
!ంö ¼�Ç Âó ôx www.labyrinthlaunchpad.org 8 సంద'\ం�ల;Nవyz. ��ధ ´ష:). Ñds ‘= 
!"# ం% ÷fటø’, JK ఉనT ప# C|84 సJపంs ఉంù *+,న వ~6 oల; క;jనA84 ఆ� Ò� úధన 
ûకర�ం.


