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ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಕೀ 

 

ನೀಲಿ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳು ಪ್ರ ತ್ತ ವಿಭಾಗವು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು  ನಮಗೆ 

ತ್ತಳಿಸುತಿ್ದೆ. 

ಹಳದಿ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿ  ಮಾಹಿತ್ತ, ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ, ಪ್ರ ತ್ತಕರ ಯೆ ಮತಿು  ಚರ್ಚಯಗೆ ಪೆರ ೀರೇಪಿಸುತಿ್ದೆ. 

ಕತಿ್ಳೆದ ಬಣ್ಣ  ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಉಲಿ್ೀಖಗಳನ್ನು  ಬರೆದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. 

 

 



 

ಹಸಿಕ್ಷ ೀಪ್ಕೆ್  ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾಮಾನೆ  ಸಲಹೆಗಳು 

ನೀವು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು: 

• ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿರಿ: ಪ್ರ ತಿ ಅವಧಿಗಳಿಗು ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲಾ  ವಸ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು  ತನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಅಧಿವೇಶನದ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಡೇಟಾವನ್ನು  ಸೂಕು ವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ. 

• ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಬದ್ಧ ರಾಗಿರಿ: ಪ್ರ ತಿ ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ  ಸಮಯ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ. 

ಸಂಘಟಿಸಲು ಕ್ಕಲವು ನ್ನಮಿಷಗಳನ್ನು  ನ್ನೋವೇ ನ್ನೋಡಿ ಮತ್ತು  ನ್ನೋವು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ತವ ಮೊದ್ಲು 

ಆರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಿಿ . 

• ಆರೈಕ್ಕದಾರರುಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಮಾಡಲು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮಯವನ್ನು  

ಮಾಡಬಹುದು ಎುಂಬುದ್ರ ಕುರಿತ್ತ, ಮೇಲ್ಲಗಿ ಅವರು ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ನೋಡಿಕೊಳಿುವ ವಯ ಕ್ತು  ಇಲಾ ದೆ. 

 

ನ್ನಮಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುತು ದೆ 

• ಕೈಪಿಡಿಗಳು 

• ಪೆನ್ನು ಗಳು 

• ಗಡಿಯಾರ 

• ವಿಶ್ರ ುಂತಿ ಸಿಡಿಗಳು 

• ಆಯೆ್ಕಯ ಪ್ತರ ಗಳು 

 

ಸಾಮಾನೆ  ಸಲಹೆಗಳು: 

• ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆರೈಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಾ  ಎುಂದು ನ್ನೋವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ, ಆರೈಕ್ಕದಾರರುಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಬಂಧಿತ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ. ಒುಂದು ವಿಭಾಗವು 

ನ್ನಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸದಿದ್ದ ರೆ, 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಅವರು ಕಷಟ ಪ್ಡುವಂತಹ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಹುಂದಿಲಾ  ಅಥವಾ 

ಭವಿಷಯ ಕೆ್ಕ ಗಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಿದಾದ ರೆ, ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ  ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು  ಕಳೆಯಿರಿ.  

 

• ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವವರು ಕೈಪಿಡಿಯಿುಂದ್ ವಿಭಿನು  ವೇಗದ್ಲ್ಲಾ  ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಅಥಗಮಾಡಿಕೊಳಿುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಬಳಸ್ತತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಾ  ವಯ ತ್ತಯ ಸವಿರುತು ದೆ. ನ್ನೋವು ತಲುಪಿಸ್ತತಿು ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ 

ಹುಂದಿಕ್ಕಯಾಗುವಂತೆ ವೇಗವನ್ನು  ಹುಂದಿಕೊಳಿುವುದು ಮತ್ತು  ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳುಂದಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿದ್ದ ರೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಖ್ಯ , ಆದ್ದ ರಿುಂದ್ ಅದು ಹರೆಯಲಾ . ಅಗತಯ ವಿದ್ದ ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  

ಪುನರಾವತಿಗಸಿ. 

 

• ಪ್ರ ಮಖ್ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಆರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸಿ. 

 

• ಗಮನ್ನಸ್ತತಿರಿ; ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳು ಉತು ಮವಾಗಿ ಕ್ಕಯಗನ್ನವಗಹಿಸ್ತತು ವೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವವರು 

ಹೇಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯಿಸ್ತತ್ತು ರೆ ಎುಂಬುದ್ನ್ನು  ಗಮನ್ನಸಿ. ಉತು ಮವಾಗಿ ಕ್ಕಯಗನ್ನವಗಹಿಸಿದ್ ಮತ್ತು  ನ್ನೋವು 

ಎದುರಿಸಿದ್ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳನ್ನು  ಇರಿಸಿ. 

 

• ನ್ನಸಾ ುಂದೇಹವಾಗಿ ನ್ನರಿೋಕಿ್ತ ಸದ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಾ  ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಉದ್ಭ ವಿಸ್ತತು ವೆ. ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ  

ಚಚಿಗಸಲು ಅಧಿವೇಶನದ್ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕು. 

 

• ಸಮತೊೋಲನ ಮಾಡುವ ಆರೈಕ್ಕದಾರರು ಆಲ್ಲಸಿದ್ರು ಮತ್ತು  ಅಥಗಮಾಡಿಕೊುಂಡರು ಎುಂದು ಭಾವಿಸ್ತತ್ತು ರೆ. 

ಕೈಪಿಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ ೋಕರಿಸ್ತವಾಗ, ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ , ಸಮಯದ್ ಅರಿವಿನುಂದಿಗೆ 

ಆರೈಕ್ಕದಾರರುಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಗಗೆ ಮಾಡುವುದು. 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ವಿಷಯಗಳು: 



• ಆರೈಕ್ಕದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯ ನ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಹುಂದಿದಾದ ರೆ, ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಾ  ಅವರ 

ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಮೌಲ್ಲಯ ೋಕರಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ಅವರ ಅಸಿು ತವ ದ್ಲ್ಲಾ ರುವ ತಂತರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  

ಬೆಳೆಸ್ತವುದು ಮಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

• ಸ್ಯಷನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ಕಯಗಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತಿು ಸ್ತವ ಪ್ರರ ಮಖ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ಮೊದ್ಲ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲ್ಲಾ  ಎತಿು  

ತೊೋರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಉದ್ದ ಕೆ್ಕ  ಕ್ಕಯಗಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದ್ರ ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ 

ಮತ್ತು  ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕಯಗಗಳು ಪೂಣಗಗುಂಡಾಗ ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹವನ್ನು  ನ್ನೋಡಿ. 

• ಅವರ ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡವಳಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಜಿೋವನಶೈಲ್ಲಯಲ್ಲಾ  ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು 

ಮತ್ತು  ತಮಮ ದೇ ಆದ್ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳಿಲು ಆರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಬೆುಂಬಲ್ಲಸ್ತವುದು ಹಸು ಕಿ್ಕೋಪ್ದ್ 

ಉದೆದ ೋಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರಿುಂದ್ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕ್ಕುಂದು ಹೇಳುವ ಬದ್ಲು ಕೈಪಿಡಿಗಳ ವಿಷಯದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ 

ತಮಮ ದೇ ಆದ್ ಕ್ಕಯಗತಂತರ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಮಾಗಗದ್ಶಗನ ನ್ನೋಡುವ 

ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಕಳುವುದು ಬಹಳ ಮಖ್ಯ . 
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ಪ್ರಿಚಯ (10 ನಮಿಷಗಳು)   

ಇದು ನ್ನಮಮ  ಕೈಪಿಡಿ.   

 

• ಈ ಅವಧಿಗಳು ನ್ನಮಮ  ಬಗೆೆ , ಮತ್ತು  ಕ್ಕಳಜಿಯು ಒತು ಡದಿುಂದ್ ಕ್ಕಡಿರುವಾಗ ನ್ನಮಮ  ಯೋಗಕಿ್ಕೋಮವನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಕ್ಕಪ್ರಡಿಕೊಳಿುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ತಧಾರಿಸ್ತವುದು. ಇದು ವೈಯಕ್ತು ಕ ಅಗತಯ ಗಳಿಗೆ ಹುಂದಿಕೊಳಿುವಂತೆ 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

• ಕ್ಕಳಜಿಯು ಸವಾಲ್ಲನ ಕ್ಕಲಸವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಅನೇಕ ಕೌಶಲಯ ಗಳು ಬೇಕ್ಕಗುತು ವೆ. ಅವಧಿಗಳು ನ್ನಮಮ  

ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮೆಮೊರಿ ನಷಟ ವನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳಿುವ ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ 

ಕುಂದಿರ ೋಕರಿಸ್ತತು ವೆ. ನಾವು ಇದ್ನ್ನು  ನೋಡುತೆು ೋವೆ. 

▪ ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳುಂದಿಗೆ ಆಗಾಗೆೆ  ವತಗನೆಗಳನ್ನು  ನ್ನವಗಹಿಸ್ತವ ತಂತರ ಗಳು, ಆದ್ದ ರಿುಂದ್ ಅವರು ಕಡಿಮೆ 

ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿುತ್ತು ರೆ. ಅವು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು ತೊೋರಿಸಿರುವದ್ನ್ನು  ಆಧರಿಸಿವೆ. 

▪ ನ್ನಮಮ  ಯೋಗಕಿ್ಕೋಮದ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ ೋಕರಿಸ್ತವ ತಂತರ ಗಳು, ವಿಶ್ರ ುಂತಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಮಾಗಗಗಳನ್ನು  

ಒಳಗುಂಡಂತೆ. ನ್ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವದ್ನ್ನು  ನ್ನಮಿಗಸಲು ಮತ್ತು  ಹಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು 

ನಾವು ಆಶಿಸ್ತತೆು ೋವೆ, ಏನ್ನ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಮತ್ತು  ಇಲಾ ದಿರುವುದ್ಕೆ್ತುಂತ ಕಡಿಮೆ. 

▪ ಇಲ್ಲಾ ರುವ ಎಲಾ ವೂ ನ್ನಮಗೆ ಉಪ್ಯುಕು ವೆನ್ನಸ್ತವುದಿಲಾ , ಆದ್ರೆ ಹೆಚಿು ನ ಜನರು ಸಹಾಯಕವಾಗಲು ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳಿುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ದ ರಿುಂದ್ ಇಡಿೋ ಕೊೋರ್ಸಗ ಮಾಡಲು ನಾವು ನ್ನಮಮ ನ್ನು  

ಪ್ರ ೋತ್ತಾ ಹಿಸ್ತತೆು ೋವೆ. 

 

 

ಮುಖೆ  ಅಂಶ: 

ಎಲ್ಲಾ  ತೊುಂದ್ರೆಗಳು ಬದ್ಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ ವಾದ್ರೂ, ನ್ನೋವು START ನಲ್ಲಾ  ಕಲ್ಲತದ್ದ ನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು ಈಗ ಮತ್ತು  

ಭವಿಷಯ ದ್ಲ್ಲಾ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಉತು ಮಗಳಿಸ್ತತು ದೆ. 

"ಅವಳು ಕ್ಕಟ್ಟ ದಾಗುವ ಮೊದ್ಲು ನನು  ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾ  ಸಾಧನಗಳಿವೆ ಎುಂದು ನಾನ್ನ ಈಗ ಭಾವಿಸ್ತತೆು ೋನೆ.

 “ಕ್ಕಲವೊಮೆಮ  ನಾನ್ನ ಕುಳಿತ್ತ ನನು  ಕೈಪಿಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತೆು ೋನೆ ಮತ್ತು  ನನು ುಂದಿಗೆ 

ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾದ ರೆ ಎುಂಬ ಶ್ುಂತಿ ಮತ್ತು  ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಇರುತು ದೆ. 

"ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಅದರಲಿಿ  ಬರೆಯಿರಿ 

ಮತಿು  ಸೆಷನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮತಿು  ಸೆಷನ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ 

ನೀವು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು  ಹಿಂತ್ತರುಗಿ ನೀಡಬಹುದು". 

‘ಎಲ್ಲಾ  ಆರೋಗಯ  ಸ್ಯಟಿಟ ುಂಗ್ಗಳಲ್ಲಾ ರುವಂತೆ  

ನ್ನೋವು ಹೇಳುವ ಎಲಾ ವೂ ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ ”. 

"ನಾನ್ನ ನ್ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹಿನೆು ಲೆಯಿುಂದ್ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಮಗೆ 

ವಿಭಿನು  ಅನ್ನಭವಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಹಿನೆು ಲೆಗಳಿುಂದ್ 

ಜನರುಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಅನ್ನಭವ ನನಗೆ ಇದೆ ”. 

ನಮಮ ನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿ ಮತಿು  ಕೇಳಿ: "ಕ್ಕಲವರು ತಮಮ ನ್ನು  ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವವರು 

ಎುಂದು ಭಾವಿಸ್ತವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಇತರರು ತಮಮ ನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿಯಂತೆ 

ವತಿಗಸ್ತವಂತೆ ವಿವರಿಸ್ತತ್ತು ರೆ. ನಾನ್ನ ನ್ನಮಮ ನ್ನು  ಕರೆಯಲು ಮತ್ತು  ನ್ನಮಮ ನ್ನು  

ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲು ನ್ನೋವು ಏನ್ನ ಬಯಸ್ತತಿು ೋರಿ? " 

ಅವರು ಯಾವ ಪ್ದ / ಹೆಸರನ್ನು  ಆದೆ ತೆ ನೀಡುತಿ್ತರೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ನೆನಪಿಡಿ 

ಮತಿು  ಅದನ್ನು  ಅವಧಿಗಳಲಿಿ  ಬಳಸಿ. 



 

ಏನನ್ನು  ನರಿೀಕಷ ಸಬಹುದು: 

ಅಧಿವೇಶನಗಳಾದ್ಯ ುಂತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತತೆು ೋವೆ: 

• ನ್ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನ್ನಭಾಯಿಸಲು ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಒದ್ಗಿಸ್ತವುದು. 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಸಂವಹನ, ದೃಷೋಕರಣ, ವಿಶ್ರ ುಂತಿ ಮತ್ತು  ಆಹಾಾ ದ್ಕರ ಚಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಒಳಗುಂಡಂತೆ ನ್ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ತವುದು. 

• ನ್ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ನ್ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ಭವಿಷಯ ದ್ ಅಗತಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ 

• ಕ್ಕಲ್ಲನಂತರದ್ಲ್ಲಾ  ನ್ನೋವು ಕಲ್ಲತ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಪ್ರಡಿಕೊಳಿಲು ನ್ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

ತ್ಲಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಂಟು ಸೆಷನ್ಗಳು ಇರುತಿ್ವೆ ಮತಿು  

ಪ್ರ ತ್ತಯಂದೂ ಇವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ್ದೆ: 

o ಚಚಿಗಸಲು ಹಸ ವಿಷಯ. 

o ಸ್ಯಷನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರ ಯತಿು ಸಲು ನ್ನೋವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ತತಿು ೋರಿ 

o ಒತು ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಸ ವಿಧಾನ 

o ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಾ  ಮತ್ತು  ನಡುವೆ ಕ್ಕಯಗರೂಪ್ಕೆ್ಕ  ತರಲು ತಂತರ ಗಳು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

 

 

Session 1: ಒತು ಡ ಮತ್ತು  ಯೋಗಕಿ್ಕೋಮ 

 

Session 2: ನಡವಳಿಕ್ಕಯ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಕರಣಗಳು 

 

Session 3: ನಡವಳಿಕ್ಕಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ತವುದು 

 

Session 4: ವತಗನೆಯ ತಂತರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು 

 

Session 5: ಸಂವಹನ 

 

“ಪ್ರ ತಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  

ಪೂಣಗಗಳಿಸಿದ್ ನಂತರ 

ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕೆ್ಕ  

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನ್ನೋವು 

ಮನೆಯಲ್ಲಾ  ಮಾಡಲು 

ವಾಯ ಯಾಮವಿರುತು ದೆ. 

ಸಮಯವನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು 

ಕಷಟ ವಾಗಿದ್ದ ರೂ, ಜನರು 

ಇವುಗಳನ್ನು  

ಪೂಣಗಗಳಿಸ್ತವುದ್ರಿುಂದ್ 

ಪ್ರ ಯೋಜನ ಪ್ಡೆಯುತ್ತು ರೆ 

ಮತ್ತು  ಅಧಿವೇಶನದಿುಂದ್ 

ಹೆಚಿು ನದ್ನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. ನ್ನೋವು 

ಅಥವಾ ನ್ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರು 

ವತಿಗಸ್ತವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  

ಹೆಚ್ಚು  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಹಸ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಇದು 

ನ್ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ 

”. 



Session 6: ಭವಿಷಯ ಕೆ್ಕ ಗಿ ಯೋಜನೆ 

 

Session 7: ಆಹಾಾ ದ್ಕರ ಘಟ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು  ನ್ನಮಮ  ಮನಸಿಿ ತಿ 

 

Session 8: ಏನ್ನ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತು ದೆ? ಭವಿಷಯ ದ್ಲ್ಲಾ  ಕೌಶಲಯ  ಮತ್ತು  ತಂತರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತವುದು 

 

 

 

 

 

 

 

Session 1: 

 

ಒತಿ್ಡ ಮತಿು  ಯೀಗಕ್ಷ ೀಮ 

 

 

 

  

 

 

 ಇಂದಿನ ಯೀಜನೆ:  

 

"ನೀವು ಮತಿೆ  ಉಲಿ್ೀಖಿಸಲು ಇದು ವಿಷಯಗಳ ಪುಟವಾಗಿದೆ" 

 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ ಆದರೆ ಪೂಣ್ಯ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಓದಬೇಡಿ 



 

ಕೊೀರ್ಸಯ ಪ್ರಿಚಯ          p.3 

ಮೆಮೊರಿ ನಷಿ ದ ಅವಲೀಕನ        p.7  

ವತ್ಯನೆ ಮತಿು  ಭಾವನೆಗಳು         p.9 

ಆರೈಕ್ಯು ತ್ರುವ ಒತಿ್ಡವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು      p.12 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಬಲ          p.14 

ಒತಿ್ಡವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು: ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಕೇತ್ಗಳು     p.15 

ಸಾರಾಂಶ           p.17 

ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು        p.18 

 

 

ಪ್ರ ತ್ತ ಅಧಿವೇಶನಕೆ್ : 

• ಏನ್ನ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾಯಯತಂತ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ಮತಿೆ  ಉಲಿ್ೀಖಿಸಲು 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಆರೈಕ್ದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ತಾ ಹಿಸಿ. 

• ವಿಷಯವು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಅಪ್ರ ಸಿುತ್ವಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಹಂದಿಕ್ಯಾಗದಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು  ಬಿಡಿ. 

• ಕೊನೆಯಲಿಿ  ವೆಾಯಾಮಗಳನ್ನು  ಹಂದಿಸುವಾಗ, ವಿಷಯದಲಿಿ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರದಿದದ ರೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ಏನೆಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಿಶೀಲಿಸಿ. 

 

 

 ಮೆಮೊರಿ ನಷಿ ದ ಅವಲೀಕನ 

 

• ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆಯು ಮೆದುಳಿನ ದೈಹಿಕ ಕ್ಕಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ 

• ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆಯು ವಯಸಾಾ ನ ಸಾಮಾನಯ  ಭಾಗವಲಾ  

• ಇದು ವಯ ಕ್ತು ಯ ಜಿೋವನದ್ ಹಲವಾರು ಕಿ್ಕೋತರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುವ ಕ್ಕಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ, 

ಅವುಗಳೆುಂದ್ರೆ: 

 

o ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ 

o ಏಕ್ಕಗರ ತೆ 

o ಆಲೋಚನೆ 

o ತಿೋಮಾಗನ 

o ನಡವಳಿಕ್ಕ 

 

ಮೆಮೊರಿ ನಷಟ ವು 50 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿಭಿನು  ಅಸವ ಸಿ ತೆಗಳುಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕರಣವೆುಂದ್ರೆ  

(Alzheimer’s)್ಅರಳು ಮರಳು ಕ್ಕಯಿಲೆ. ನಂತರ ನಾಳಿೋಯ ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಲೆವಿ ಬಾಡಿ 

ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆ 

 

 

10 ನಮಿಷಗಳು 



 “ಡಿಮೆನಷ ಯಾ”್ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕೊಡೆಯ ತ್ರ   

Alzheimer’s್disease್ 

Vascular dementia  

Dementia with Lewy bodies  

Parkinson’s್disease್dementia್ 

Frontal-temporal dementia                                                                                   

• ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಿನು  ಜನರ ಜಿೋವನದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತು ದೆ, ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆ 

ಹುಂದಿರುವ ವಯ ಕ್ತು  ಮತ್ತು  ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಸಯ ರು ಸೇರಿದಂತೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ 

ಸದ್ಸಯ ರನ್ನು  ಅತಿಯಾದ್ ಅಥವಾ ತಪಿಪ ತಸಿ ರೆುಂದು ಭಾವಿಸಲು ಕ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವರು 

ಮಾಡುತಿು ರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 

• ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರ ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆಯು ವಿಭಿನು ವಾಗಿರುತು ದೆ ಏಕ್ಕುಂದ್ರೆ ಮೆದುಳು ವಿಭಿನು  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಾ  

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಜನರು ಅನನಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಹಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ನೆನಪಿಟಟ ಕೊಳಿಲು ಮತ್ತು  

ಕಲ್ಲಯಲು ಬಹುತೇಕ ಎಲಾ ರಿಗೂ ತೊುಂದ್ರೆ ಇದೆ. 

• ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆ ಪ್ರ ಗತಿಪ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲ್ಲನಂತರದ್ಲ್ಲಾ  ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಬದ್ಲ್ಲಗುತು ವೆ. ನ್ನೋವು ಈಗ 

ಒತು ಡವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸದಿದ್ದ ರೂ ಸಹ, ಈ ಕೈಪಿಡಿ ನ್ನಮಮ ನ್ನು  ಭವಿಷಯ ಕೆ್ಕ ಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಮುಖೆ  ಅಂಶಗಳು: 

ಬುದಿಿಮಾಂದೆ ತೆಯ ರೀಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನು  ನವಯಹಿಸಲು ಕೌಶಲೆ ಗಳನ್ನು  ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ 

ಕುಟುಂಬ ಆರೈಕ್ದಾರರು ತ್ಮಮ  ಜಿೀವನದ ಸಂದರ್ಯಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ್ದಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  

ಅನ್ನರ್ವಿಸಬಹುದು. 

 

ನ್ನೋವು ಗಮನ್ನಸಿದ್ ನ್ನದಿಗಷಟ  ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ, ನ್ನೋವು ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 

ಅಥವಾ ಕಷಟ ಕರವಾದ್ದ್ದ ನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ. 

 



ಅವರು ವತಗನೆಯ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ರೆ ನ್ನೋವು 

ಪ್ರರ ುಂಪ್ಟಟ  ಮಾಡಬಹುದು 

• ಕುಟುಂಬದ್ಲ್ಲಾ  ಆಸಕ್ತು  ಕಳೆದುಕೊಳಿುವುದು/ಹವಾಯ ಸಗಳು 

• ಒುಂದೇ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಕಳುವುದು 

• ಸೂಕ್ಷಮ ವಲಾ ದ್ / ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಹೇಳುವುದು 

•  

ಹೆಚ್ಚು  / ಕಡಿಮೆ / ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ನ್ನೋವು ಗಮನ್ನಸಿದ್ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ನನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಾ ರಾ? 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                            ವತ್ಯನೆ ಮತಿು  ಭಾವನೆಗಳು 

• ನಡವಳಿಕ್ಕಯು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡುವ ನ್ನದಿಗಷಟ  ಮತ್ತು  ಗಮನ್ನಸಬಹುದಾದ್ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಮೊರಿ 

ನಷಟ ದುಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ್ ಕ್ಕಲವು ನಡವಳಿಕ್ಕಯ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಗಳು: 

 

o ಅದೇ ಪ್ರ ಶ್ನು ಯನ್ನು  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಕಳುವುದು 

o ಅವರು ಎಲ್ಲಾ  ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಇಟಿಟ ದಾದ ರೆ ಎುಂಬುದ್ನ್ನು  ಅವರು ಮರೆತ್ತಗ, ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಕಳವು 

ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ ಎುಂದು ಯೋಚಿಸ್ತವುದು. 

o ಸಾವಗಜನ್ನಕ ಸಿ ಳದ್ಲ್ಲಾ  ಮಜುಗರದ್ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು 

o ನ್ನದೆರ ಯ ತೊುಂದ್ರೆಗಳು 

ಮುಖೆ  ಅಂಶ: 

ಈ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳು ನ್ನರಾಶ್ದಾಯಕ ಮತ್ತು  ಬದ್ಲ್ಲಯಿಸಲು ಕಷಟ  ಆದ್ರೆ ಅವು ಉದೆದ ೋಶಪೂವಗಕವಾಗಿಲಾ  

ಎುಂಬುದ್ನ್ನು  ನೆನಪಿಟಟ ಕೊಳಿುವುದು ಬಹಳ ಮಖ್ಯ . 

10 ನಮಿಷಗಳು 



 

 

o ವತಗನೆಗಳು ಹೆಚಾು ಗಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳು ನ್ನಮಮ  ಅನ್ನಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಅರ್ಥಗಸದಿರಬಹುದು. 

o ಕ್ಕಲವೊಮೆಮ  ಜನರು ತಮಮ  ಭಾವನೆಯನ್ನು  ಪ್ದ್ಗಳಲ್ಲಾ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಾ , ಆದ್ದ ರಿುಂದ್ ಅವರ 

ನಡವಳಿಕ್ಕಯು ಅವರು ಏನನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತಿು ದಾದ ರೆ ಎುಂಬುದ್ರ ಸ್ತಳಿವು ನ್ನೋಡುತು ದೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

 

ನ್ನೋವು ನ್ನದಿಗಷಟ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಾ  ಭಾವಿಸ್ತವಾಗ ನ್ನೋವು ಅಥವಾ ನ್ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಕ್ಕಳಗಿನ ಕೊೋಷಟ ಕವನ್ನು  ಬಳಸೋಣ. 

 

Prompts may be: 

ದುುಃಖ್ - ಅಳುವುದು, ಊಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಾ  ಇರುವುದು. 

ನೋವು - ನರಳುವುದು, ಮಖ್ ಮಾಡುವುದು 

ಕೊೋಪ್ - ಮಖ್ವನ್ನು  ತೆರವುಗಳಿಸ್ತವುದು, ಗತಿ, ಹಡೆಯುವುದು, 

 

 

 

ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಡವಳಿಕ್ 

ದುುಃಖ್ 

 

  

 

1. ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ತಕತೆ 

 

2.  

 

ನೋವು  

1. ಸಪ ಶಿಗಸಲು ಬಯಸ್ತವುದಿಲಾ  



 

2.  

 

ಕೊೋಪ್  

1. ಕ್ಕಗಾಟ್  

 

 

 

 

ಈಗ ಪುಟ 8 ರಲಿಿನ ನಡವಳಿಕ್ಗಳನ್ನು  ನೀಡೀಣ್: 

o ಇವುಗಳಲ್ಲಾ  ಯಾವುದು ನ್ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಚಿುಂತೆ ತರುತು ದೆ? 

o ಯಾವುದು ನ್ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಒತು ಡವನ್ನು ುಂಟ ಮಾಡುತು ದೆ? 

o ನ್ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳಿಲಾ ದಿದ್ದ ರೆ, ನ್ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರುಂದಿಗಿನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ  

ನ್ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒತು ಡವಿದೆಯ್ಕ? 

 

 

ಪ್ರರ ುಂಪ್ಟಟ  ಹಿೋಗಿರಬಹುದು: 

ಆಸಕ್ತು ಯ ಕೊರತೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವತ್ಯನೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು: 

 

ನ್ನದಿಗಷಟ  ನಡವಳಿಕ್ಕ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದು ನ್ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಸ್ತತು ದೆ ಎುಂಬುದ್ನ್ನು  

ಗಮನ್ನಸ್ತವುದು ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು  ಗಮನ್ನಸಲು ಮತ್ತು  ನ್ನವಗಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯಿಸಲು ಹಸ 

ಮಾಗಗಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನ್ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

“ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ತವ ಮಾಗಗ ಇಲ್ಲಾ ದೆ. ಮುಂದಿನ 

ವಾರದ್ಲ್ಲಾ , ನ್ನೋವು ಬದ್ಲ್ಲಯಿಸಲು ಬಯಸ್ತವ ನ್ನಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  (ಅಥವಾ ನ್ನಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳಿುವಾಗ ನ್ನೋವು ಮಾಡುತಿು ೋರಿ) 

ಬರೆಯಲು ದ್ಯವಿಟಟ  ಇದ್ನ್ನು  ಬಳಸಿ. ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ ಮತ್ತು  

ನ್ನದಿಗಷಟ ವಾಗಿರಿ. 

 

 



Day  Mornin

g/After

noon/N

ight  

Who was 

there?  

Trigger  Behavio

ur  

Reaction  What strategy 

did you try?  

What 

happened?  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

10 ನಮಿಷಗಳು- ಕಾಳಜಿಯು ತ್ರುವ ಒತಿ್ಡವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು. 

 

ಕ್ಕಳಜಿಯು ತರಬಹುದಾದ್ ಒತು ಡವನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ನ್ನವಗಹಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಈಗ 

ಹೋಗಲ್ಲದೆದ ೋವೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವವರು ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತ್ತು ರೆ. 

 

• ಒತು ಡವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು  ಭಾವನಾತಮ ಕ ಒತು ಡವಾಗಿದೆ. 

• ಬುದಿಧಮಾುಂದ್ಯ ತೆಯಿುಂದ್ ಬಳಲುತಿು ರುವವರನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳಿುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಭಾವನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಬರಿದಾಗಬಹುದು 

• ಕ್ಕಲ್ಲನಂತರದ್ಲ್ಲಾ , ಒತು ಡವು ನ್ನಮಮ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಯೋಗಕಿ್ಕೋಮದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ನ್ನಮಮ  ನ್ನದೆರ ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತು ದೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ತಪಿಪ ಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಾ ವಾದ್ರೂ, ನ್ನಮಮ  

ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನ್ನೋವು ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿಬಹುದು. 

 

ಸಾಮಾನೆ  ಒತಿ್ಡದ ಪ್ರ ತ್ತಕರ ಯೆಗಳು ಭಾವನೆಯನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿವೆ: 

 



 

 ಈ ಕ್ಕಲವು ಭಾವನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ನ್ನೋವು ಮಾತನಾಡಿದಿದ ೋರಿ."ನ್ನೋವು 

ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆಯೇ?" 

 

 

 

 

 

 

ಮುಖೆ  ಅಂಶ: 

ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಸುತಿ್ಲೂ ಇದಾದ ಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ದ ಮತಿು  ಮನೆಯಲಿಿ  ಮಾಡಲು 

ಸುಲರ್ವಾದ ಕ್ಲವು ಹಸ ಕೌಶಲೆ  ಮತಿು  ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನಾವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತಿೆೀವೆ. 

 

• ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಾ , ನಾವು ಇತಿು ೋಚಿನ ಘಟ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸಲ್ಲದೆದ ೋವೆ. ಕಷಟ ದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ  

ನ್ನೋವು ಎಷ್ಟಟ  ಒತು ಡವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತಿು ೋರಿ ಮತ್ತು  ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಎುಂಬುದ್ನ್ನು  

ಗಮನ್ನಸ್ತವುದು ಮಖ್ಯ . 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

 

ನ್ನಮಮ  ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ನ್ನಮಮ  ಕ್ಕಳಜಿಯ ಪ್ರತರ ದ್ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸಿ, ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಾ  ನ್ನಮಮ  ಒತು ಡದ್ 

ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಾ  ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ? 

 

1…್ 2…್ 3…್ 4…್ 5…್ 6…್ 7…್ 8…್ 9…್ 10…್ 

                       ಒತು ಡವಿಲಾ                           ಮಧಯ ಮ ಒತು ಡ                          ಬಹಳ ಒತು ಡ                      

 

 

 

• ಇತಿು ೋಚಿನ ಒತು ಡದ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸಿ. ಅದು ಏನ್ನ ಎುಂದು ನ್ನೋವು ನನಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ? 

 

 

“ಇತರ ಒತು ಡದ್ ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳು: 

• ನ್ನಮಮ  ಸಾು ಯುಗಳನ್ನು  ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹದ್ಮಾಡುವುದು 

• ಬೆವರು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗಯ ದ್ ಭಾವನೆ 

• ನ್ನಮಮ  ಹೃದ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುತಿು ದೆ 

ಸಹಾಯಕ / ಸಹಾಯವಿಲಾ ದ್ ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವರು 

ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ, ಪ್ರರ ುಂಪ್ಟಟ  ಮಾಡಿ: 

ಸಹಾಯಕ: 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು 

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ 

ನ್ನಮಮ  ಸಮಯವನ್ನು  ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿ 

/ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ನ್ನೋಡಿ 

ವಾಯ ಯಾಮ 

ಕುಟುಂಬ / ಸ್ಯು ೋಹಿತರುಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ವುದು. 

ತಮಾಷೆಯ ಭಾಗವನ್ನು  ನೋಡಲು ನ್ನಮಮ ನ್ನು  

ಅನ್ನಮತಿಸ್ತತು ದೆ 

ಧಾಮಿಗಕ ಅಭಾಯ ಸ ಅಥವಾ ಧಾಯ ನ 

ನೆರವಾಗದವು: 



 

 

 

• ನಮಗೆ ಏನ್ನ ಅನಸಿತು? 

• ನೀವು ಏನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ? 

• ಏನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತಿು  ಏನ್ನ             

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲಿ ? 

    

ಮುಖೆ  ಅಂಶ: 

ಒತು ಡವು ಆನಂದ್ವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಲು ಮತ್ತು  ಆದಿರ ುಂದ್ ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಜಿೋವನದ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  

ಕಠಿಣಗಳಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತು ದೆ. 

ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ತು ಯು ಒತು ಡದ್ಲ್ಲಾ ದಾದ ಗ, ದೇಹವು ಅಡಿರ ನಾಲ್ಲನ ಎುಂಬ ಹಾಮೊೋಗನ ಅನ್ನು  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಒತು ಡವು ಬೆವರುವುದು, ಉಸಿರಾಟ್, ವಾಕರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವೇಗವಾಗಿ ಹೃದ್ಯ ಬಡಿತಕೆ್ಕ  ಕ್ಕರಣವಾಗುವುದ್ನ್ನು  ಇದು 

ವಿವರಿಸ್ತತು ದೆ. 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಬಲ: 

 

• ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ನಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮತಿು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  

ಚಚಿಯಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒತಿ್ಡವನ್ನು  ನವಾರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾರನಾು ದರೂ 

ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವುದರಿಂದ ಸೆು ೀಹಿತ್ರು ಮತಿು  ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು 

ಕಷಿ ವಾಗುತಿ್ದೆ. 

• ನೀವು ನೀಡಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರುವ ವೆ ಕಿಯು ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು 

ಹಿಂಜರಿಯುತಿ್ತದದ ರೆ ಆರೈಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷಿ ಕರವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

• ಈ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲಿಿ , ನಾವು ಸಥ ಳಿೀಯ ಬಂಬಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸುತಿೆೀವೆ, ಅಲಿಿ  ನೀವು 

ಇದೇ ರಿೀತ್ತಯ ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಇತ್ರರನ್ನು  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು. 

• ಮತಿು  ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ಸೆು ೀಹಿತ್ರು ಮತಿು  ಕುಟುಂಬ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತ್ತಳಿಸುವುದು, 

ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ವಿರಾಮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಕೊೋಪ್ಗುಂಡು ಅದ್ನ್ನು  ಇತರರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯು 

 ವುದು 

ಹರಗೆ ಹೋಗ ದಿರುವುದು 

ಕುಡಿಯುವುದು / ಧೂಮಪ್ರನ / ನ್ನೋವು 

ಬಯಸ್ತವುದ್ಕೆ್ತುಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಖ್ಚ್ಚಗ ಮಾಡುವುದು 

 

"ಕುಟುಂಬದಿುಂದ್ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಕಳುವುದು ಸಹ 

ಸಂಕ್ತೋಣಗವಾಗಬಹುದು ಎುಂದು ನಾವು ಕ್ಕಳಜಿ 

ವಹಿಸ್ತವವರುಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ರಿುಂದ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, 

ಆದ್ರೆ ನಂತರದ್ ಸ್ಯಷನ್ಗಳಲ್ಲಾ  ನಾವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ  

ಇದ್ಕೆ್ಕ  ಹಿುಂತಿರುಗುತೆು ೋವೆ” 



 

ನ್ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆುಂಬಲವಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯ್ಕ? ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆುಂದು ನ್ನೋವು 

ಭಾವಿಸ್ತವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇ? 

 

 

ಮುಖೆ  ಅಂಶ: 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಯಾರನಾು ದ್ರೂ ನೋಡಿಕೊಳಿುವುದು ಏಕ್ಕುಂಗಿ ಅನ್ನಭವವಾಗಬೇಕ್ಕಗಿಲಾ . ನ್ನಮಗೆ 

ಸಹಾಯ ಬೇಕ್ಕದಾಗ ಸ್ಯು ೋಹಿತರು ಮತ್ತು  ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ  ತಿಳಿಸ್ತವುದು ಸರಿಯೇ, ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ವಿರಾಮ. 

 

 

 

“ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಾ  ಒತು ಡವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ನಯಂತರ ಣವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವುದು 

ಎರಡನ್ನು  ಕಲ್ಲಯಲು ನಾವು ನ್ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲದೆದ ೋವೆ,“್ನ್ನೋವು ಒತು ಡಕೆೊಳಗಾದಾಗ ವಿಶ್ರ ುಂತಿ ಪ್ಡೆಯಿರಿ 

”ಎುಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಾ ಲಾ , ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನ್ನಮಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ನ್ನೋಡಲು ನಾವು 

ಪ್ರ ಯತಿು ಸ್ತತೆು ೋವೆ. ಕ್ಕಲವು ತಂತರ ಗಳು ನ್ನಮಗಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಇತರವುಗಳು ನ್ನಮಗೆ ಸರಿಹುಂದುವುದಿಲಾ . 

ನಾವು ಈಗ ‘ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು…’್ಎುಂಬ ಈ ತಂತರ ಗಳಲ್ಲಾ  ಒುಂದ್ನ್ನು  ಪ್ರ ಯತಿು ಸಲ್ಲದೆದ ೋವೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ನಮಿಷಗಳು                      ಒತಿ್ಡದ ನವಯಹಣೆ-1 

ಉಸಿರಾಟದ ಸ೦ಕೇತ್ಗಳು 

 



• ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರಾಟ್ವು ಸರಳವಾದ್ ಒತು ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತರ ವಾಗಿದುದ , 

ನ್ನೋವು ಒತು ಡದ್ ಸಂದ್ಭಗಗಳನ್ನು  ನ್ನಭಾಯಿಸ್ತವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 

• ನ್ನೋವು ಅದ್ನ್ನು  ಎಲ್ಲಾ  ಬೇಕ್ಕದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ  ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು  

ಅದು ತವ ರಿತವಾಗಿರುತು ದೆ. 

• ನ್ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಈ ವಾಯ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತಿು ಸ್ತವುದ್ನ್ನು  ಆನಂದಿಸಬಹುದು. 

 

 

ನಾವು ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರಾಟ್ವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲು ದ್ಯವಿಟಟ  ನ್ನಮಮ  

ಒತು ಡ ಅಥವಾ ಒತು ಡದ್ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ”. 

 

ವೆಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತಿ್ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದಿವ ಗು ತೆ 

4 = ನ್ನಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿವ ಗು  

3 = ಮಧಯ ಮ ಉದಿವ ಗು ತೆ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದಿವ ಗು ತೆ 

         1 = ಯಾವುದೇ ಉದಿವ ಗು ತೆ ಇಲಾ  

 

 

 

 

 

Q. 1 ರಿುಂದ್ 5 ರ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಾ , ನ್ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗವನ್ನು  ನ್ನೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ? 

 

 

“ಈಗ ನಾವು ಒಟಿಟ ಗೆ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡೋಣ. ನ್ನಮಮ  ಕುಚಿಗಯಲ್ಲಾ  ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತ ನನು  ಮನು ಡೆ ಅನ್ನಸರಿಸಿ…. 

”ಕ್ಕಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಓದಿ ನಂತರ ಪುನರಾವತಿಗಸಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು: ಅಭೆಾ ಸ ಅಧಿವೇಶನ-01 



 

1. ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ  

2. ನಮಮ  ಭುಜ ಮತಿು  ತೀಳುಗಳನ್ನು  

ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ, ಕ್ಲವು ಸೆಕ್ಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು  

ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳ  

3. ಈಗ, ಉಸಿರನ್ನು  ಬಿಡಿ ಮತಿುನೀವೇ ಶಂತ್ವಾಗಿ. 

4. ನಮಮ  ದವಡೆ, ಭುಜಗಳು ಮತಿು  ತೀಳುಗಳು 

ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮತಿು  ಕುಂಟುತಿ್ತ  ಹೀಗಲು 

ಅನ್ನಮತ್ತಸಿ 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ವೆಾಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಒತಿ್ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

 

ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರಾಟದ ನಂತ್ರ ನಮಮ  ಒತಿ್ಡದ 

ಮಟಿ ವನ್ನು  ನೀವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿ್ತೀರಿ? 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದಿವ ಗು ತೆ 

4 = ನ್ನಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿವ ಗು  

3 = ಮಧಯ ಮ ಉದಿವ ಗು ತೆ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದಿವ ಗು ತೆ 

1 = ಯಾವುದೇ ಉದಿವ ಗು ತೆ ಇಲಾ  

 

 

 

 

 

Q. ಈಗ, ದ್ಯವಿಟಟ  ನ್ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗ ಅಥವಾ ಒತು ಡದ್ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  1 ರಿುಂದ್ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 

 

 

ಚಚಿಗಸಿ: 

o ನ್ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗದ್ ಮಟ್ಟ  ಬದ್ಲ್ಲಗಿದೆಯೇ? 

o ಈ ಅನ್ನಭವವು ನ್ನಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ? 

o ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ನ್ನದಿಗಷಟ  ಸಮಯಗಳ ಬಗೆೆ  ನ್ನೋವು ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? 

 

 

 

 

 

 



ಸಾರಾಂಶ: 

 

ಇಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆದ ೀವೆ: 

o ಮರೆವು. 

o ವತಗನೆ ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳು 

o ಕ್ಕಳಜಿಯು ತರುವ ಒತು ಡವನ್ನು  ನ್ನವಗಹಿಸ್ತವುದು 

o ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆುಂಬಲ 

o ಒತು ಡವನ್ನು  ನ್ನವಗಹಿಸ್ತವುದು: ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು 

 

 

“ವಿಶರ ಂತ್ತ ವೆಾಯಾಮವು ಮನಸಾ ನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಲಗುವ ಮುನು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ದೆ” 

 

10 ನಮಿಷಗಳು   ಮುಂದಿನ ವಾರಕೆ್ - ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು 

 

"ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಾ  ನಾವು ಪ್ರ ಯತಿು ಸ್ತತಿು ರುವ ವಯ ವಸಿಾಪ್ಕ ಒತು ಡ ವಾಯ ಯಾಮಗಳ ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲಾ ದೆ. 

ನ್ನಮಮ  ಸಾಮ ಟ್ಗ ಫೋನ ಅಥವಾ ಟಾಯ ಬೆಾ ಟ್್ನಲ್ಲಾ  ವಿಶ್ರ ುಂತಿ ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನು  ಕಳಲು ನ್ನೋವು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ನ್ನೋವು 

ಫೈಲ್್ಗಳನ್ನು  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು” 

 

• ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು: 

ಇದ್ನ್ನು  ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಒತು ಡದ್ ಸಂದ್ಭಗಗಳಲ್ಲಾ  ಬಳಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ. ಇದು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆಯೇ  ಎುಂದು ನೋಡಿ. 

 

ನ್ನಮಮ  ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಾ  ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ನ್ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಯ ವಸಿಾಪ್ಕ ಒತು ಡ ವಾಯ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ನ್ನೋವು 

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ  ಕಳಬಹುದು: https://soundcloud.com/user-971142120/sets/start-relaxation-

tracks 

 

ನ್ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಧಿವೇಶನದ್ತು  ಹಿುಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪುಟ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಫಾರ್್ಗನ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಪ್ರ ತಿ 

ಇದೆ…” 

ನಡವಳಿಕ್ಕಯ ದಾಖ್ಲೆ ರೂಪ್ದ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು  ಅವರು ಕ್ಕಯಗವನ್ನು  

ಅಥಗಮಾಡಿಕೊುಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ ಎುಂದು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ. 

 

ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ನ್ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಕಳಜಿ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು  ಬರೆಯಲು ದ್ಯವಿಟಟ  ಪುಟ್ 20 ರಲ್ಲಾ ನ 

ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿ. ದ್ಯವಿಟಟ , ಇದ್ನ್ನು  ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬಳಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ. 

 

START ಅದ್ನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು 

 

• ಇದ್ಕೆ್ಕ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡಿಿ ಇದೆಯ್ಕ 

• ಅದ್ನ್ನು  ಸ್ತಲಭಗಳಿಸ್ತವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇ? 

 

 

 

 

 

“ನಾವು ಚಚಿಗಸಿದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  

ಯೋಚಿಸ್ತವಾಗ, ಇುಂದಿನ 

ಅಧಿವೇಶನದಿುಂದ್ ನ್ನೋವು 

ಬೇರೆಯವರುಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿಲು 

ಬಯಸ್ತವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ 

(ಉದಾ. ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಸಯ , ಸ್ಯು ೋಹಿತ ಅಥವಾ 

ನೆರೆಹರೆಯವರು)”. 

https://soundcloud.com/user-971142120/sets/start-relaxation-tracks
https://soundcloud.com/user-971142120/sets/start-relaxation-tracks


 

ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್ 

 

Day  Mornin

g/After

noon/N

ight  

Who was 

there?  

Trigger  Behavio

ur  

Reaction  What strategy 

did you try?  

What 

happened?  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳು: 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


