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యేసు పిల్లల్ను ప్రేమిసా్తడు! 
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 1 వ రోజు 2 వ రోజు 3 వ రోజు 

మారుు  

 10:13-16 

మన 

ప్రరరంచంలో 

ఎవరు 

అప్రరధానంగా 

కనిపిసా్తరు 

పిల్లలు యేసుకు 

విలువైనవారు 

పిల్లలు 

అనుసరంచడాని

కి ఒక ఉదాహరణ 

వార్మ్ -అప్ 

మూల్లు 

  లొ వార్మ్ -అప్ 

నాయకుణి్ణ 

అనుసరంచండి 
జంక్యా ర్మ ్కుకు  

కదలిక 

వాల్ పుష్-అప్్  
భాగసా్త మి 

 పుష్-అప్్  

100 భాగసా్త మి 

పుష్-అప్ లు  

ఛాలంజ్ 

పుష్-అప్్  రలే 

పుష్-అప్ లు 

చాలా సవాలుగా 

ఉంటాయి 

తోక రట్టుకండి 

అన్వా షం

చండి 

వచనాల్ను 

చదవండి 

మరయు 

ముఖా్ మైన 

వసాువుల్ను 

కనుగొనండి 

వచనాల్ను 

చదవండి 

మరయు దృషుని 

ఎలా పందాలో 

మైమ్ చేయండి 

వచనాల్ను 

చదవండి 

మరయు పిల్లల్ 

నుండి మనం 

న్వరుు కగల్ 

విషయాల్ 

గురంచి 

మాటాల డండి  

 

 

 ే ల 

కుట్టంబ పోటీ లైనప్ మారు ండి 
నిర్ ంచు ఒక 

  ే ల-హౌస్ 



 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్  4 

మొదలు అవు 

మూడు సరదా సెషనలతో ఈ వారం లోరల్ 

లేదా వెలురల్ చురుకుగా ఉండటానికి మీ 

కుట్టంబానికి సహాయం చేయండి: 

 ప్రతి ఒక్క రినీ పాలొ్గననివుండి – ఎవరైనా 

మొదలు పెట్టవచ్చు ! 

 మీ కుటుంబుం కోసుం స్వా క్రిుంచుండి 

 ఒక్రినొక్రు ప్ోత్స హుంచుండి 

 మిమ్మ లె్న  మీరు సవాలు చేసుకోుండి 

 నొపి్ప  ఉుంటే వాా యామ్ుం చేయవద్దు 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్ ను ఇతరుల్తో రంచుకండి: 

 ఒక్ ఫోటో లేదా వీడియోను సోషల్ 

మీడియాలో ోస్ట చేయుండి మ్రియు 

#familyfit లేదా @familyfitnessfaithfun 

తో ట్యా గ్ చేయుండి 

 మ్రొక్ కుటుంబుంతో ఫా్య మిలీ.ఫిట్ చేయుండి  

బుక లట్ చివరలో మరంత సమాచారం. 
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ఈ వనరును ఉరయోగంచటానికి ముందు ముఖా్ మైన 

ఒరప ందం 

ఈ వనరును ఉరయోగుంచడుం దాా రా మీరు మా వెబ సైట్ లో 

పూరిగిా వివరిుంచినటు మా నిబుంధనలు మ్రియు షరతులను 

https://family.fit/terms-and-conditions కు 

అుంగీక్రిసిునాె రు. మీరు మ్రియు మీతో వాా యామ్ుం చేసే 

వారుందరూ ఈ వనరును ఉరయోగుంచడానిె  ఇవి 

నియుంప్తిసి్తయి. దయచేసి మీరు మ్రియు మీతో వాా యామ్ుం 

చేసే వారుందరూ ఈ నిబుంధనలు మ్రియు షరతులను పూరిగిా 

అుంగీక్రిసిునాె రని నిరాారిుంచ్చకోుండి. మీరు ఈ నిబుంధనలు 

మ్రియు షరతులతో లేదా ఈ నిబుంధనలు మ్రియు షరతుల 

యొక్క  ఏదైనా భాగానిె  అుంగీక్రిుంచక్ోతే, మీరు ఈ వనరును 

ఉరయోగుంచకూడద్ద. 

https://family.fit/terms-and-conditions
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1 వ రోజు 

వార్మ్ -అప్ 

క్యరన ర్మ్  సనాన హక 

గది మూలలను 1-4 సుంఖ్ా లతో లేబుల్ 

చేయుండి. ప్రతి వా క్త ివేరే మూలలో మొదలై 

వేరే సనెా హక్ రని చేసి్తడు. గది చ్చట్టట  

త్ద్దరరి సుంఖ్ా కు త్రల్నుంచుండి. రుండు 

రుండుు చేయుండి.  

1. 10 స్తరుు జుంప్పుంగ్ జాక్సస  

2. 10 అక్క డిక్క్క డే నడవుండి 

3. 10 రరా తారోహకులు 

4. 10 స్తరుు స్తక ా టు  

https://youtu.be/atFvnMT9EVE 

విప్శ్వుంతి మ్రియు క్ల్నసి మాట్యు డుండి.  

ప్రతి ఉదయుం మీరు చేసే మొదటి రుండు 

రనులు ఏమిటి? 

మరంత లోతుగా వెళ్లండి: ప్పాముఖ్ా త్ 

ఆధారుంగా మీ రోజు నుుండి అనెి  స్తధారణ 

సుంఘట్నలను రాా ుంక్స చేయుండి. 

https://youtu.be/atFvnMT9EVE
https://youtu.be/atFvnMT9EVE
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1 వ రోజు 

కదలిక 

వాల్ పుష్-అప్్  

 

ఒక్ గోడ వైపు చేతులు చాచి నిలబడుండి. 

ముుంద్దకు స్తగుండి, గోడపై అరచేతులను 

ఉుంచుండి, మోచేతులను వుంచి, నిలబడి 

ఉనె  సా్తనానిక్త వెనక్తక  నెట్టుండి. 

10 పూరి ిచేసి విప్శ్వుంతి తీసుకోుండి. మూడు 

రుండుు చేయుండి.  

సుల్భంగా వెళ్ళ ండి: గోడకు దగరొగా 

నిలబడుండి.  
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1 వ రోజు 

ఛాలంజ్  

పుష్-అప్్  రలే 

 

 

రుండు జటుగా విభజుంచి గదిక్త ఎద్దరుగా 

నిలబడుండి. బొమ్మ లు, చుంచాలు లేదా 

బుంతులు వుంటి 21 వసిువులను మ్ధా లో 

ఉుంచుండి.  

ప్రతి జటట సభా్య లు కుంప్దానిక్త రరుగెత్డిానిక్త 

మ్లుపులు తీసుకుుంట్యరు, ఐద్ద పుష్-

అప లు చేయుండి, ఒక్ వసిువును తీయుండి 

మ్రియు త్ద్దరరి వా క్తనిి టా్య గ్ చేయడానిక్త 

తిరిగ రరుగెత్ుిండి. అనెి  వసిువులను తీసే 

వరకు కొనస్తగుంచుండి.  

ఏ జటట ఎకుక వగా సేక్రిుంచిుంది?  

https://youtu.be/fwXZIf7AjBk 

సుల్భంగా వెళ్లండి: గోడపై పుష్-అప లు 

చేయుండి.  

https://youtu.be/fwXZIf7AjBk
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 1 వ రోజు 

అన్వా షంచండి  

మన ప్రరరంచంలో ఎవరు 

అప్రరధానంగా కనిపిసా్తరు? 

బైబిల్ నుుండి మారుు  10:13-16 చదవుండి. 

మీకు బైబిల్ అవసరమైతే, 

https://bible.com కు వెళ్ ుుండి లేదా మీ 

ఫోన లో బైబిల్ యాప ను డౌన లోడ్ 

చేసుకోుండి. 

యేసు బాగా ప్పాచ్చరా ుం పుందాడు మ్రియు 

ఆయనను చూడట్యనిక్త మ్రియు అత్ని 

బోధను వినడానిక్త జనాలు గుమిగూడారు. 

చాలా మ్ుంది వా కిులతో, కొుందరు త్మ్ 

ప్పలులను ఆశీరా దిుంచడానిక్త యేసు వదుకు 

తీసుకువసిునెా రని శిషా్య లు సుంతోషుంగా 

లేరు.  

 

 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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బైబిల్ భాగం – మారుు  10:13-16 

(NIV) 

త్మ్ చినె బిడడలను ముట్టవలెనని 

కొుందరాయనయొదుకు వారిని తీసికొని 

వచిు రి; అయితే శిషా్య లు (వారిని తీసికొని 

వచిు న) వారిని గదిుుంచిరి. యేసు అది 

చూచి కోరరడిచినె బిడడలను నాయెదుకు 

రానియుా డి, వారి నాట్ుంక్ రరచవద్దు; 

దేవునిరాజా ము 

ఈలాటివారిదే.చినె బిడడవలె 

దేవునిరాజా ము నుంగీక్రిుంరనివాడు 

అుంద్దలో నెుంత్ మాప్త్ము ప్రవేశిుంరడని 

మీతో నిశ్ు యముగా చపుి  చ్చనెా నని 

చపి్ప  ఆ బిడడలను ఎతి ికౌగల్నుంచ్చకొని, 

వారి మీద చేతులుుంచి ఆశీరా దిుంచను. 

చరు ంచండి: 

మారుక  10:13-16 చదవుండి.  

నిర జన ద్వా పానిక్త మీరు తీసుకువెలెు మొదటి 

మూడు విషయాలను అమ్లు చేయుండి.  

 ఈ మూడు విషయాలను ఎుంద్దకు 

ఎుంచ్చకునాె రు?  
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బైబిల్ కాలుంలో ప్పలులు త్రచ్చగా ముఖ్ా ుం 

కాదని భావిుంచారు. 

 శిషా్య ల సి ుందన ప్పలుల గురిుంచి వారి 

అభిప్పాయుం గురిుంచి ఏమి 

చబుతుుంది? 

 మీ ప్రరుంచుంలో ఎవరు ముఖ్ా ుం 

కాద్ద? 

'అప్రధానమైన' వా కిుల పేర ును కాగత్ుంపై 

మీకు వీలైనుంత్ చినె దిగా రాయుండి. ఫోన 

కెమెరాను పుందుండి మ్రియు పేర ును పెదుది 

చేయుండి.  

దేవునికి చాట్ చేయండి: ఈ ప్రజలలో 

అత్ను చూసే వాటిని చూడట్యనిక్త 

మ్రియు ఆయన చేసినటుగా 

అుంగీక్రిుంచడానిక్త దేవుడి సహాయుం కోసుం 

అడగుండి. 
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1 వ రోజు 

 ే ల 

కుట్టంబ పోటీ 

ఏ కుటుంబ సభ్యా డు ఈ ప్క్తుంది వాటిని 

చేయవచ్చు ?  

 నిలబడి ఉనె  సా్తనుం నుుండి 

పడవైన జుంప 

 ఒక్ కాలు మీద నిలబడి ఎకుక వ 

సమ్యుం  

 రరి పాట లేకుుండా ఎకుక వ 

సమ్యుం 

 మీ పూరి ిపేరును ఒక శా్వ సలో 

చరి ుండి 

 పడవైనదిగా బుంతిని చ్చక్క లుగా 

వేయుండి 

 పడవైన పాు ుంక్స లేదా చతిక్లబడు  

మీ సా ుంత్ుంగా చేసుకోుండి. ఆనుందిుంచుండి! 
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ఆరోగా  చిటాు   

ఎకుక వ నీరు ప్తాగాల్న. 
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2 వ రోజు  

వార్మ్ -అప్  

నాయకుణి్ణ అనుసరంచండి 

మీకు ఇషటమైన సుంగీతానెి  ఉుంచుండి. 

సరిక ల్ లో చ్చట్టట  రరుగెత్ుిండి. 

ఒక్ వా క్త ినాయకుడు మ్రియు సూచనలను 

క్మాూ నికట్ చేయడానిక్త చేతి చరి టు 

ఉరయోగసి్తడు: 

 ఒక్ చరి టు – ఒక్ సూరరామ ా న 

చేయుండి 

 రుండు చరి టు – రుండు భోజనాలు 

చేయుండి 

 మూడు చరి టు – మూడు సి్వ డ్ 

సేక ట్రుు చేయుండి 

ఒక్ నిమిషుం త్రాా త్ నాయకులను 

మారు ుండి. 

విప్శ్వుంతి మ్రియు క్ల్నసి మాట్యు డుండి.  

మీరు తాక్తన అత్ా ుంత్ ఖ్రీదైన అుంశ్ుం 

ఏమిటి? 

లోతుగా వెళ్ళ ండి: మీ అత్ా ుంత్ విలువైన 

ఆసి ిఏమిటి? 
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2 వ రోజు 

కదలిక 

భాగసా్త మి పుష్-అప్ లు    

  

మ్ుంచి పుష్-అప యొక్క  కీ మీ శ్రీరానెి  

సరళ్ రేఖ్లో ఉుంచడుం మ్రియు మీ 

మోచేతులు మీ వైపుకు దగరొగా ఉుంచడుం.  

మీ భాగసా్త మిని నేలపై మోకాళ్ళ తో మ్రియు 

మీ చేతులతో మీ భ్యజాలకు అనుగుణుంగా 

ఎద్దరోక ుండి. అదే సమ్యుంలో పుష్-అప 

చేయుండి, ఆపై ఒక్రికొక్రు ఒక్ చేతితో హై-

ఫైవ్ ఇవా ుండి.  

10 పూరి ిచేసి విప్శ్వుంతి తీసుకోుండి. రుండు 

రుండుు చేయుండి.  

https://youtu.be/stuFr3i21_M 

https://youtu.be/stuFr3i21_M
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2 వ రోజు 

ఛాలంజ్  

పుష్-అప్ లు చాలా 

సవాలుగా ఉంటాయి 

ఈ ప్క్తుంది రనులను చినె  కాగత్ుం ముక్క లు, 

మ్డత్ మ్రియు క్ుంటైనర లో ఉుంచుండి: 

 5 పుష్-అపస  

 10 పుష్-అపస  

 15 పుష్-అపస  

 20 పుష్-అపస  

 ఎవరినైనా కౌగల్నుంచ్చకోుండి 

 ఎవరికైనా హై ఫైవ్ ఇవా ుండి 

 ఎవరికైనా మ్స్తజ్ ఇవా ుండి 

 అుందరికీ ఒక్ గాుసు నీరు తెచ్చు కోుండి 

గీయడానిక్త మ్లుపులు తీసుకోుండి మ్రియు 

ఎుంచ్చకునె  రనిని చేయుండి. అవసరమైన 

విధుంగా ఒక్రికొక్రు సహాయుం చేయుండి. 

మూడు రుండుు పూరి ిచేయుండి.  
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2 వ రోజు 

అన్వా షంచండి  

పిల్లలు యేసుకు 

విలువైనవారు 

మారుక  10:13-16 చదవుండి. 

 జనసమూహుంలో యేసు దృష్టటని మీరు 

ఎలా ప్రయతెి సి్తరు? మైమ్ చేయుండి 

చాలా మ్ుంది ప్రజలు యేసును 

చేరుకోవడానిక్త ప్రయతెి సిునెా రు.  

 ప్పలులు త్న వదుకు రావాలని ఆయన 

ప్రతేా క్ుంగా రటటబట్యట రని మీరు 

ఎుంద్దకు అనుకుుంటనాె రు?  

 ప్రజల విలువను మేము ఎలా 

నిర ణయిసి్తము?  

దేవునికి చాట్ చేయండి: కాగత్పు 

హృదయుంలో “మీరు దేవునిక్త మ్రియు 

మాకు విలువైనవారు” అని రాయుండి. మీ 

కుటుంబుంలోని ప్రతి సభ్యా నిక్త ఒక్దానెి  

ఇవా ుండి మ్రియు వారి కోసుం 

ప్పారిుాంచుండి. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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2 వ రోజు 

 ే ల 

లైనప్ మారు ండి 

అుందరూ ఒక్ వరుసలో నిలుసి్తరు. క్తుంది 

వాటి కోసుం కుటుంబుం త్మ్ను తాము 

ప్క్మ్బద్వకా్రిుంచడానిక్త ఎుంత్ సమ్యుం 

రడుతుుంది:  

 చినె ది నుుండి ఎతెతనిది  

 చినె ది నుుండి పెదదాి  

 మొదటి పేరు యొక్క  అక్షర ప్క్మ్ుం  

 జుటట పడవు  

 గత్ నెలలో చదివిన పుసకిాల సుంఖ్ా   

https://youtu.be/FknPalguWqU 

 

 

 

 

https://youtu.be/FknPalguWqU
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ఆరోగా  చిటాు   

ఎకుక వ నీరు ప్తాగాల్న. 

భోజనానిక్త ముుంద్ద నీరు 

తాగడుం వలు బరువు 

త్గవొచ్చు . 
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3 వ రోజు 

వార్మ్ -అప్ 

జంక్యా ర్మ ్కుకు  

ఒక్ వా క్త ినేలమీద కాళ్ళళ  ముుంద్ద వైపుకు 

మ్రియు చేతులు వైపుకు వసి్తడు. ఇత్రులు 

చేయి, కాళ్ళళ  మ్రియు రుండవ చేయిపైక్త 

దూకుతారు. ప్రతిఒక్క రూ రుండు రుండుు 

దూక్త సలాాలను మారుసి్తరు కాబటిట ప్రతి 

ఒక్క రూ దూక్డుం జరుగుతుుంది. 

https://youtu.be/ZUanzCSLc70  

విప్శ్వుంతి మ్రియు క్ల్నసి మాట్యు డుండి.  

మీరు ఎలా ఉుండాలనుకుుంటనాె రు? 

లోతుగా వెళ్ళ ండి: మీరు వాటి గురిుంచి ఏమి 

అనుక్రిసి్తరు? 

  

https://youtu.be/ZUanzCSLc70
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3 వ రోజు 

కదలిక 

100 భాగసా్త మి పుష్-అప్ లు 

భాగసా్త మితో క్ల్నసి రనిచేయుండి. ఒక్టి 

పుష్-అప తో మొదలవుతుుంది. అపుి డు 

మ్రొక్టి రుండు పుష్-అపస  చేసిుుంది. 

మొదటిది మూడు పుష్-అప లు చేసిుుంది. 

అపుి డు మ్రొక్టి నాలుగు చేసిుుంది. ఈ 

విధుంగా 10 పుష్-అప లకు కొనస్తగుంచుండి 

మ్రియు మీ వుంతు కానపుి డు విప్శ్వుంతి 

తీసుకోుండి. మీరు 10 క్త చేరుకునె  త్రాా త్, 

ఒక్దానిక్త తిరిగ వెళ్ ుుండి. మీరు అలా చేసే,ి 

మీరు ఒక్ జత్గా 100 పుష్-అప లను పూరి ి

చేసి్తరు. వావ్! 

https://youtu.be/stuFr3i21_M 

సుల్భంగా వెళ్లండి: గోడపై లేదా మీ 

మోకాళ్ుపై పుష్-అప లు చేయుండి.  

 

 

https://youtu.be/stuFr3i21_M
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3 వ రోజు 

ఛాలంజ్  

తోక రట్టుకండి  

ఆట్ యొక్క  సరిహద్దులను సెట్ చేయుండి.  

ప్రతి ఒక్క రూ త్మ్ పాా ుంట వెనుక్ భాగుంలో 

'తోక్'గా ఉుంచి క్ుండువా లేదా చినె  ట్వల్ 

ధరిసి్తరు. మీ సా ుంత్ుంగా రక్షుంచ్చకుుంట్ట, 

మీకు వీలైననెి  తోక్లను సేక్రిుంచడుం 

లక్షా ుం. మీరు మీ తోక్ను కోలోి తే, మూడు 

పుష్-అప లు చేసి ఆట్ కొనస్తగుంచుండి. 

ఆనుందిుంచుండి! 

https://youtu.be/D7En4-s1laE  

మరంత కషురడండి: పుష్-అప లను 

ఐద్దకు పెుంచుండి. 

 

https://youtu.be/D7En4-s1laE
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3 వ రోజు 

అన్వా షంచండి  

పిల్లలు అనుసరంచడానికి  

ఒక ఉదాహరణ 

మారుక  10:13-16 చదవుండి. 

యేసు ప్పలులను గమ్నిుంచి, వారి కోసుం 

ప్పారిుాంచాడు మ్రియు ఇత్రులకు ఒక్ 

ఉదాహరణగా ఉుంచాడు.  

అది అద్దు త్మైనది కాదా? 

ప్పలులు మ్రియు పెదుల మ్ధా  తేడాలను 

మెదడు తుఫ్యను చేసిుుంది.  

 దేవుని రాజాా నెి  సా్వ క్రిుంచడుం 

గురిుంచి ప్పలులు మ్నకు ఎలా 

నేరుి తారు? 

దేవునికి చాట్ చేయండి: ప్రభూ, మేము 

ఒక్రినొక్రు నేరుు కునె ుంద్దకు 

ధనా వాదాలు. కొత్ ిఆలోచనలను 

విశ్ా సిుంచాలని మ్రియు తెరిచి 

ఉుండాలని మాకు గురిుచేసే ప్పలులకు 

ధనా వాదాలు.   

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV


 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్  24 

3 వ రోజు 

 ే ల 

 ే ల-హౌస్ నిర్ ంచండి 

మీ కుటుంబుం లోరల కోట్ / కోట్ / గుడారుం 

నిరిమ ుంచడుం ఆనుందిుంచుండి. 

సృజనాత్మ క్ుంగా ఉుండు.  
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ఆరోగా  చిటాు   

ఎకుక వ నీరు ప్తాగాల్న. 

త్గనుంత్ నీరు 

ఆలోచిుంచడానిక్త, దృష్టట 

పెట్టడానిక్త మ్రియు 

మ్ుంచిగా దృష్టట పెట్టడానిక్త 

మాకు 

సహాయరడుతుుంది.  
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మరంత సమాచారం 

టెర్ నాల్జీ 

ఒక్ సనాన హక లోతుగా, మ్రియు రక్ ిరుంప్పుంగ్ శా్వ స, 

క్ుండరాలు వెచు గా అుంద్దతుుంది అని ఒక్ స్తధారణ 

చరా . మీ సనెా హక్ కారా క్లాపాల కోసుం సరదాగా, అప-

ట్నుంో సుంగీతానెి  పేు చేయుండి. 3-5 నిమిషాలు క్దల్నక్ల 

ప్ేణి చేయుండి.  

స్తగుతుంది వెచు ని అరును పూరయిి ఉనె పుి డు 

కారణుం గాయుం త్కుక వ. శ్వుంత్ముగా స్తగుండి – మ్రియు 

ఐద్ద సెక్నుపాట రటటకోుండి.  

వీడియోల్లో క్దల్నక్లను చూడవచ్చు , కాబటిట మీరు కొత్ ి

వాా యామ్ుం నేరుు కోవచ్చు  మ్రియు బాగా ప్పాకీ టస్ 

చేయవచ్చు . ట్నక్తె క్స పై దృష్టట స్తరిుంచి నెమ్మ దిగా 

ప్పారుంభిుంచడుం త్రువాత్ వేగుంగా మ్రియు బలుంగా 

వెళ్ళ డానిక్త మిమ్మ ల్నె  అనుమ్తిసిుుంది. 

శ్క్తవిుంత్మైన క్దల్నక్ త్రాా త్ విప్రరంతి తీసుకోుండి. 

సుంభాషణ ఇక్క డ చాలా బాగుుంది. సిప వాట్ర.  

త్ద్దరరి వా క్తకి్త వాా యామ్ుం చేయడానిక్త టాా ప్ అవుట్ 

ఒక్ మారుొం. మీరు "ట్యా ప అవుట్" చేయడానిక్త వివిధ 

మారొాలను ఎుంచ్చకోవచ్చు , ఉదాహరణకు, చేతి చరి టు 

లేదా విజల్. మీరు ద్వనిె  త్యారు చేసి్తరు! 

రండ్ – పునరావృత్మ్యేా  క్దల్నక్ల పూరి ిసెట్. 

పునరావృతాులు – ఒక్ రుండ్లు ఒక్ ఉదా మ్ుం ఎనెి స్తరుు 

పునరావృత్మ్వుతుుంది. 
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మరంత సమాచారం 

వెబ్ మరయు వీడియోలు 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్ వెబ్ సైట్ లో అనిె  సెషన లను 

క్నుగొనుండి 

సోషల్ మీడియాలో మ్మ్మ ల్నె  ఇక్క డ క్నుగొనుండి: 

 

 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్ కోసుం అనిె  వీడియోలను family.fit 

YouTube® ఛానెల్ లో కనుగొనండి 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్ ఐద్ద 

దశ్లు 

ప్రచార వీడియో 

https://family.fit/
https://www.youtube.com/channel/UCv4dN6VavUWSVqb_WdoMzpw
https://www.youtube.com/channel/UCv4dN6VavUWSVqb_WdoMzpw
https://youtu.be/LzWcI0-cFGs
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://www.facebook.com/familyfitnessfaithfun/
https://www.instagram.com/familyfitnessfaithfun/
https://twitter.com/familyfitff
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మరంత సమాచారం 

కనెక ు అయి ఉండండి 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్ యొక్క  ఈ బుక్స లెట్ ను మీరు 

ఆసా్త దిుంచారని మేము ఆశిసిునెా ము. ద్వనిని 

ప్రరుంచవాా రుింగా ఉనె  వాలుంటీరుు క్ల్నసి ఉుంచారు.  

మీరు https://family.fit వెబ సైట్ లో అనెి  ఫా్య మిలీ.ఫిట్ 

సెషన లను క్నుగొుంట్యరు.  

వెబ సైట్ లో తాజా సమాచారుం ఉుంది, మీరు 

అభిప్పాయానెి  ఇవా గల మారొాలు మ్రియు 

ఫా్య మిలీ.ఫిట్ తో క్నెక్స ట అవా డానిక్త ఉత్మి్మైన ప్రదేశ్ుం! 

మీరు ద్వనెి  ఆసా్త దిుంచినట్ుయితే, దయచేసి 

పాలొ్గనడానిక్త ఇషటరడే ఇత్రులతో భాగసా్త మా్ ుం 

చేయుండి. 

ఈ వనరు ఉచిత్ుంగా ఇవా బడుతుుంది మ్రియు 

ఎటవుంటి ఖ్రుు  లేకుుండా ఇత్రులతో రుంచ్చకోవాల్న. 

మీరు వారపు ఇమెయిల్ గా ఫా్య మిలీ.ఫిట్ ను 

స్వా క్రిుంచాలనుకుుంటే మీరు ఇక్క డ పుందవచ్చు : 

https://family.fit/subscribe/. 

మీరు ద్వనెి  వేరే భాషలోక్త అనువదిసే,ి దయచేసి ద్వనెి  

info@family.fit వదు మాకు ఇమెయిల్ చేయుండి, క్నుక్ 

ఇది ఇత్రులతో రుంచ్చకోవచ్చు . 

ధనా వాదాలు. 

ది ఫా్య మిలీ.ఫిట్ టీుం 

  

https://family.fit/
https://family.fit/subscribe/
mailto:info@family.fit
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www.family.fit 


