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ಅಧಿವೇಶನ 1 ನ್ನು  ಮರುಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ: ಒತ್ತ ಡ ಮತ್ತತ  ಯೀಗಕೆಷ ೀಮ. 

• ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದ ೀವೆ: 

• ಮರೆವು 

• ವತ್ಿನೆ ಮತ್ತತ  ಭಾವನೆಗಳು 

• ಕಾಳಜಿಯು ತ್ರಬಹುದಾದ ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸುವುದು 

• ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಬಲ 

• ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸುವುದು 1: ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು 

 

Q. ನಡವಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತೇ? 

• ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? 

• ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಹೋಯಿತು? 

• ನೋವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನಾ  ಗಮನಸಿದ್ದ ೋರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸಿಕಿ್ಕತು ಎಂದು ನೋವು ಯೋಚಿಸುತ್ತ ೋರಿ? 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತ ದೆ? 

 

 

ವತ್ಿನೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುರ್ತತ ದ್? 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವು ಏಕೆ 

ನಡೆಯುತ್ತ ವೆ ಎಂಬುದನ್ನಾ  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುವುದು, ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನಾ  ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನಾ  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಕೆಲವರು ತ್ಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನಾ  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಅರ್ವಾ ತ್ಮಮ ನ್ನಾ  

ತಾವು ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಲು ತಂದರೆ ಅನ್ನಭವಿಸುತಾತ ರೆ. 

• ನೋವು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ಬೇಸರದ್ಂದ ಅರ್ವಾ ಚಿಂತೆಗಿೋಡಾಗುತಾತ ರೆ. 



 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ವತ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಅವು ಉದೆದ ೋಶಪೂವಥಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ ಎಂದಲಿ . 

• ಆಗಾಗೆೆ  ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರ ತ್ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನ್ನ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಏನ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತ್ಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಯ  ಕಾರಣಗಳು: 

 

⎯ ಮರೆವು. 

⎯ ಸಿವ ೀಕಾರಾರ್ಿವಾದುದನ್ನು  ಇನ್ನು  ಮುಂದ್ ರ್ತಳಿಯುವುದಿಲಲ . 

⎯ ರ್ತಾಶೆ. 

⎯ ಬೇಸರ ಮತ್ತತ  ಏನನಾು ದರೂ ಮಾಡಲು ಯೀಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುರ್ತತ ಲಲ . 

⎯ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಾಗ ಸಂವರ್ನ ಮಾಡುವ ತಂದರೆ. 

 

ವತ್ಿನೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು  ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು: 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ 

ಏನ್ನಗುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದನ್ನಾ  ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನಾ  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಮತುತ  

ಅದನ್ನಾ  ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅ೦ಶ 

Q.ಈಗ ನ್ನವು ಮತೆತ  ವತ್ಥನೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾ  ನೋಡೋಣ ಮತುತ  ಈ ಪ್ರ ಶ್ನಾ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸೋಣ. 

ಯಾವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನಾ  ನೋವು ಕಂದ್ರ ೋಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತ ೋರಿ? 

Q.ವತ್ಥನೆಯು ದ್ನದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತ್ತ ದೆಯೇ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಏನ್ನ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುತ್ತ ದಾದ ರೆ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನರಾಶ್ನಗಂಡಿದಾದ ಳೆ, ಭಯಭೋತ್ರಾಗಿದಾದ ರೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಚಂಚಲ ಮತುತ  ಏನ್ನದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುತ್ತ ದಾದ ರೆಯೇ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನೋವು ಅವಳನ್ನಾ  / ಅವನನ್ನಾ  ಮಾಡಲು ಕಳುತ್ತ ರುವ ಯಾವುದನ್ನಾ ದರೂ ತ್ಪ್ಪಪ ಸಲು 

ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುತ್ತ ದ್ದ ೋರಾ? 

 

ಪ್ರ ಂಪಿ್ಟ  ಒಳಗಂಡಿರಬಹುದು: 



• ನಡವಳಿಕೆಯು ಪ್ರ ತ್ದ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಮಯ? ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಏನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ? 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಈ ರಿೋತ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನಾ  ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುತ್ತ ರಬಹುದೇ: 

 

o ನೋವು 

o ಬಾಯಾರಿಕೆ 

o ಬೇಸರ 

o ಚಿಂತೆ 

o ಶೌಚಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ 

 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಅವರು ಇನ್ನಾ  ಮಂದೆ ಏನನ್ನಾ  ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿದ ಕಾರಣ ನರಾಶ್ನಗಳಳ ಬಹುದೇ? 

• ಯಾರಾದರೂ ಯಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ಲಿದ ಕಾರಣ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಭಯಭೋತ್ರಾಗಬಹುದೇ? 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಯಾವುದನ್ನಾ ದರೂ ದೂರವಿರಿಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುತ್ತ ದದ ರೆ, ಅವರು ತ್ಪ್ಪಪ ಸಲು 

ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುತ್ತ ರುವ ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಏನ್ನ: 

 

o ಸಾಾ ನ 

o ಶೌಚಾಲಯ 

o ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು 

 

ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಆಲೀಚನೆ 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನಾ  ಉಂಟುಮಾಡುವ ದೈಹಿಕ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಅರ್ವಾ ತ್ಪ್ಪ ೋನ್ನ ಎಂದು 

ತ್ಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ್ರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನಾ  ಒಳಗಂಡಿರಬಹುದು: 

 

 

1. ವೈದಯ ಕೀಯ ಸಿಿ ರ್ತಗಳು: ಉದಾ. ಮೂತ್ರ ದ ಸೋಂಕುಗಳು (ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂತ್ರ ವನ್ನಾ  ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ 

ನೋವು ಉರಿಯುವುದು, ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಮೂತ್ರ  ವಿಸರ್ಜಥಸುವುದು, ಮೊೋಡ ಅರ್ವಾ ವಿಭನಾ  ವಾಸನೆಯ ಮೂತ್ರ ), 

ಮಲಬದಧ ತೆ, ನೋವು ಅರ್ವಾ ಜ್ವ ರ. 

 

2. ಔಷಧಿಯ ಅಡಡ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಸ ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನಾ  ಹಂದ್ದಾದ ರೆಯೇ? 

 

3. ಸಂವೇದನಾ ದೌಬಿಲಯ : ಉದಾ. ಶರ ವಣ ನಷಿ್  ಅರ್ವಾ ದೃಷಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆ  

 

 



ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: ಈ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನಾ  ಪ್ತೆತ ಹಚ್ಚಾ ವುದು ಮತುತ  ಚಿಕ್ಕತೆೆ  ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಮಖಯ , ಆದದ ರಿಂದ 

ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಾಯಥಚಟುವಟ್ಟಕೆಯಲಿ್ಲ  ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿದದ ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನಾ  

ಸಂಪ್ಕ್ಕಥಸಿ. 

ಪ್ರ ಚೀದಕ-ವತ್ಿನೆ-ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆ ಚಕರ  

ಇನಾ ಬಬ ರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕಾರಣವನ್ನಾ  ಗುರುತ್ಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜೆ್ಜ  ವತ್ಥನೆಯ ಮೊದಲು ಮತುತ  ನಂತ್ರ 

ಏನ್ನಗುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಕೊಡುವುದು. 

 

ವತ್ಥನೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತ ವೆ ಮತುತ  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ 

ಆಗಿರಬಹುದು: 

• ಶಬದ  ಅರ್ವಾ ವಯ ಕ್ಕತ ಯ ಮೇಲ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತ್ಹ ಘಟನೆ ಅರ್ವಾ ಚಟುವಟ್ಟಕೆ (ಉದಾ. ಸಾಾ ನ). 

 

• ವಯ ಕ್ಕತ ಯ ಮೇಲೆ ದ್ೋಘಥಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುವ ಸಾಮಾನಯ  ವಿಷಯಗಳು (ಉದಾ. ದ್ನ, ಋತು 

ಮಾನ ಮತುತ  ದೈಹಿಕ ಅನ್ನರೋಗಯ ದ ಸಮಯ). 

 

• ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲನ ಸುಳಿವುಗಳು, ಯಾರನ್ನಾ ದರೂ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನಾ  ಅರ್ವಾ ಇನಾ ಬಬ  ವಯ ಕ್ಕತ ಯ 

ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ಯನ್ನಾ  ನೆನಪ್ಪಸಬಹುದು. 

 

 

ವತ್ಿನೆ ಎಂದರೆ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಾತ ರೇ ಅರ್ವಾ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಾತ ರೇ. 

ವತ್ಥನೆಯ ನಂತ್ರ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತ ವೆ. 

 

ಅವುಗಳು ನೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ೋರಿ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಸುತ್ತ ದೆ, ನೋವು ಕಾಳರ್ಜ ವಹಿಸುವ ವಯ ಕ್ಕತ  ಏನ್ನ ಮಾಡುತಾತ ನೆ. 

ಬೇರೆ ರಿೋತ್ಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವತ್ಥನೆಯ ನಂತ್ರ ಏನ್ನಗುತ್ತ ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನ್ನವು ಹೇಗೆ ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತೆತ ೋವೆ ಎಂಬುದನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳು-ವತ್ಿನೆ-ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆ ಇದನ್ನಾ  ಚಕರ  ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ: 

 



 

 

ನೋವು ನಯಂತ್ರ ಣ ಹಂದ್ರುವ ಏಕೈಕ ವಿಷ್ಯಗಳು ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳು ಮತುತ  ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆಗಳು. ಕೆಲವೊಮೆಮ , 

ನ್ನವು ಪ್ರ ಚೋದಕಗಳನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ . ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ನೋವು ವತ್ಥನೆಗೆ ಹೇಗೆ 

ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತ್ತ ೋರಿ ಎಂಬುದನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ಯನ್ನಾ  ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.. 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಸ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತತ  

ಏನಾಗುರ್ತತ ದ್ ಎಂದು ನಿಣಿಯಿಸುವುದು ಕಷಿ  ಎಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು 

ಹೆಣಗಾಡುತಾತ ರೆ. 

ಉದಾರ್ರಣೆ: 

ಜಾನ್ ತ್ನಾ  ಸಹೋದರ ಪ್ಪೋಟರ್ ಜೊತೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅದು ಆಗಾಗೆೆ  ಕಾಯಥನರತ್ವಾಗಿದೆ ಅರ್ವಾ 

ಗದದ ಲದಂತಾಗುತ್ತ ದೆ. ಪ್ಪೋಟರ್ ಈ ಗಂದಲವನ್ನಾ  ಕಂಡು, ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು 

ಬಯಸುತಾತ ನೆ. ಜಾನ್್ಗೆ ಪ್ರಿಸರವನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ್ದದ ರೂ, ಅವನ್ನ ಪ್ಪೋಟರ್್ಗೆ ಧೈಯಥ 

ತುಂಬಬಹುದು ಮತುತ  ಶಂತ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ಪೋಟರ್ ಕಡಿಮೆ ತಂದರೆಗಿೋಡಾಗಿದಾದ ನೆ ಮತುತ  

ಜಾನ್್ನಂದ್ಗೆ ಶಪ್ಪಂಗ್ ಮಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಚೀದಕ-ವತ್ಿನೆ-ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆ ಚಕರ ವನ್ನು  ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದು. 

 

ಉದಾರ್ರಣೆ 

ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾ  ನೋಡೋಣ ಮತುತ  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಾ  ವಿವರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋಣ: 

ಪ್ರ ತ್ದ್ನ ಬೆಳಿಗೆೆ  8 ಗಂಟೆಗೆ, ರ್ಜಮ್ ಕ್ಕೋ ಹುಕ್ ನಂದ ಕಾರಿನ ಕ್ಕೋಲ್ಲಗಳನ್ನಾ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ನಾ  ಹೆಂಡತ್ ಪ್ಯ ಟ್ಗೆ, 

“ನ್ನನ್ನ ಡೆರ ೈವ್ಗಾಗಿ ಹರಟ್ಟದೆದ ೋನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾತ ನೆ. ಪ್ಯ ಟ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಾ  ಮಂದೆ ಚಾಲನ್ನ ಪ್ರವಾನಗಿ 

ಇಲಿ  ಮತುತ  ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನ್ನಮತ್ ಇಲಿ  ಎಂದು ನೆನಪ್ಪಸುತಾತ ರೆ. ರ್ಜಮ್ "ನೋವು ಏನ್ನ 

ಮಾತ್ನ್ನಡುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ಲಿ " ಎಂದು ಕೂಗುತಾತ  ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತಾತ ನೆ ಮತುತ  ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ 

ನಡೆಯುತಾತ ರೆ. ಪ್ಯ ಟ ಹೇಳುತಾತ ರೆ,್“ಸರಿ, ನ್ನವು ಸವಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆದರೆ ಓಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ”. 

ಪ್ಯ ಟ ಡೆರ ೈವ ಮಾಡಲು ರ್ಜಮ್ ಅನ್ನಮತ್ಸುತಾತ ರೆ. ಪ್ಯ ಟ ತ್ನಾ ಂದ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡಿದಾದ ರೆ ”. 

 



ದಿನಾಂಕ / 

ವಾರದ ದಿನ 
ಸಮಯ 

ವಯ ಕತ  

(ಗಳು) 

ಪ್ರ ಸುತ ತ್ 

ಪ್ರ ಚೀದಕ ವತ್ಿನೆ ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆ 

ಪ್ರ ತ್ ದ್ನ 

ಬೆಳಗೆೆ  

ಬೆಳಿಗೆೆ  8 ಪ್ಯ ಟ 

 

 

 

 

ರ್ಜಮ್ 

ರ್ಜಮ್ ಕಾರನ್ನಾ  

ನೋಡುತಾತ ನೆ. 

ಕೊಕಿೆ  ಮೇಲ್ಲನ 

ಕ್ಕೋಲ್ಲಗಳು 

 

 

 

 

ಪ್ಯ ಟ ರ್ಜಮ್್ಗೆ 

ಚಾಲನ್ನ 

ಪ್ರವಾನಗಿ ಇಲಿ  

ಮತುತ  ವಾಹನ 

ಚಲಾಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಮತ್ ಇಲಿ  

ಎಂದು 

ನೆನಪ್ಪಸುತಾತ ನೆ 

ರ್ಜಮ್ ಕ್ಕೋಲ್ಲಗಳನ್ನಾ  

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಅವನ್ನ ಹರಗೆ 

ಹೋಗುತ್ತ ದೆದ ೋನೆ 

ಎಂದು ಹೇಳುತಾತ ನೆ 

ರ್ಜಮ್ ಕೂಗುತಾತ  

ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ 

ನಡೆಯುತಾತ ನೆ 

ಪ್ಯ ಟ 

ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡಿದಾದ ಳೆ 

ಮತುತ  ಅವನ್ನ ಓಡಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ  ಎಂದು 

ನೆನಪ್ಪಸುತಾತ ನೆ. 

 

ಪ್ಯ ಟ ರ್ಜಮ್್ನನ್ನಾ  

ಡೆರ ೈವ್ಗೆ 

ಕರೆದೊಯುಯ ತಾತ ಳೆ. 

 

 

 

 

 

 



ವಾಯ ಯಾಮ: ನೋವು ಈ ಮೊದಲು ಗುರುತ್ಸಿದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನಾ  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವತ್ಥನೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾ  ಈಗ ಪೂಣಥಗಳಿಸೋಣ (ಪುಟ 6 ನೋಡಿ). ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಮಂದ್ನ ಪುಟದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಪ್ರ ಶ್ನಾ ಗಳಿವೆ. 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹಾ  / ರಾತ್ರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪ್ರ ಚೋದಕ ವತ್ಥನೆ ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೋವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನಾ  

ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸಿದ್ದ ೋರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಿನೆಯ ದಾಖಲೆ 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹಾ  / ರಾತ್ರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪ್ರ ಚೋದಕ ವತ್ಥನೆ ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೋವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನಾ  

ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸಿದ್ದ ೋರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳನ್ನು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು: 

1. ಇದು ದ್ನದ ಯಾವ ಸಮಯವಾಗಿತುತ ? 

2. ಪ್ರಿಸರ ಶಂತ್ವಾಗಿದೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಗದದ ಲದದಾದ ಗಿತೆತ ? 

3. ಪ್ರಿಸರ ಕತ್ತ ಲೆವಾಗಿದೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಪ್ರ ಕಾಶಮಾನವಾಗಿತೆತ ? 

4. ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಒಬಬ ನೇ? ಇಲಿದ್ದದ ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದದ ರು? 

5. ಏನ್ನಗುತ್ತ ದೆ? ಉದಾ. ಸಾಾ ನ ಮಾಡುವುದು, ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನಾ  ನೋಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಊಟ ಮಾಡುವುದು? 

6. ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಆಹಾರ ಅರ್ವಾ ಪ್ನೋಯ, ಕಂಪ್ನ ಅರ್ವಾ ಸತ ಬಧ ತೆಯಂತ್ಹದನ್ನಾ  ಬಯಸಿದ್ದ ೋರಾ? 

7. ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ದದ ರೆ? 

ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು: 

8. ಏನ್ನಗುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ನೋವು ನಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ೋರಾ (ಉದಾ. ಸಾಾ ನ ಮಾಡುವುದು, ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನಾ  ನೋಡುವುದು ಮತುತ  

ಊಟ ಮಾಡುವುದು)? 

9. ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಅವರು ಬಯಸಿದದ ನ್ನಾ  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ (ಉದಾ. ಆಹಾರ ಅರ್ವಾ ಪ್ನೋಯ, 

ಕಂಪ್ನ ಅರ್ವಾ ಸತ ಬಧ )? 

10. ನಮಮ  ಒತ್ತ ಡದ ಮಟಿ  ಹೆಚಾಾ ಗಿದೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? 

 

ವತ್ಿನೆಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು: 

ನ್ನವು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನಾ  ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತ್ನ್ನಡೋಣ: 

ಪ್ರ ಚೀದಕವನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ನಮಮ  ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆಗಳನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ಪ್ರ ಚೀದಕ ಮತುತ  ನಮಮ  ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆಗಳನ್ನಾ  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

 

ನಾವು ಉದಾರ್ರಣೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತ್ತ ೀವೆ: 

ಉದಾರ್ರಣೆ 

 ಇದು ಬೆಳಿಗೆೆ  ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮತುತ  ಸುಸಾನ್ ಎಚಾ ರಗಂಡು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಲೂ ನಡೆಯಲು ಪ್ರ ರಂಭಸುತಾತ ನೆ. 

ಜೇನ್, ಅವಳ ಮಗಳು ಮಲಗಿದಾದ ಳೆ. ಸುಸಾನ್ ಮನೆಯಾದಯ ಂತ್ ಹೆಜೆ್ಜ  ಹಾಕುತಾತ  ಜೇನ್್ನನ್ನಾ  ಎಚಾ ರಗಳಿಸುತಾತ ನೆ. 

ಜೇನ್ ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡಿದಾದ ಳೆ, ಅವಳು ನ್ನಳೆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  ದ್ೋಘಥ ದ್ನವನ್ನಾ  ಹಂದ್ದಾದ ಳೆ. ಜೇನ್ ಹೇಳುತಾತ ರೆ, 

“ಅಮಮ , ನೋವು ಮತೆತ  ಮಲಗಲು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಬೆಳಿಗೆೆ  3 ಗಂಟೆ.”್"ನ್ನನ್ನ ನದೆದ  ಮಾಡುತ್ತ ಲಿ " ಎಂದು ಸುಸಾನ್ 

ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ಜೇನ್, "ನ್ನನ್ನ ಇದನ್ನಾ  ಇನ್ನಾ  ಮಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ " ಎಂದು ಕೂಗುತಾತ ನೆ. ಸುಸಾನ್ 

ಅಳಲು ಪ್ರ ರಂಭಸುತಾತ ನೆ. 

 



ಪ್ರ ಚೋದಕ 

 

ವತ್ಥನೆ 

 

ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

 

ಸುಸಾನ್ ಮಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 

ಎಚಾ ರಗಳುಳ ತಾತ ನೆ. 

ಜೇನ್ ಮಲಗಿದಾದ ನೆ. 

 

ಸುಸಾನ್ ಮಲಗಲು 

ಬಯಸುವುದ್ಲಿ , ಅವಳು ನದೆರ  

ಬರುತ್ತ ಲಿ  

ಮಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಸಾನ್ 

ಅಲೆದಾಡುತಾತ ನೆ 

ಜೇನ್ ಎಚಾ ರಗಳುಳ ತಾತ ನೆ. 
ಜೇನ್ ತ್ನಾ  ಅಮಮ ನನ್ನಾ  ನದೆರ ಗೆ 

ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳುತಾತ ನೆ. 

 

ಜೇನ್ ಕೂಗುತಾತ ನೆ. 

ಸುಸಾನ್ ಅಳುತಾತ ಳೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅ೦ಶ: 

❖ ಮಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇನ್ ತ್ನಾ  ಅಮಮ ನನ್ನಾ  ಅಲೆದಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ ಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವಳು 

ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? 

 

1. ಟಿ (ಪ್ರ ಚೀದಕ) ಬದಲಾಯಿಸಿ: 

 

❖ ಎಚಾ ರಗಳುಳ ವುದು ಹಸದಾಗಿದದ ರೆ, ಮಲಗಲು ತಂದರೆಯಾಗಲು ವೈದಯ ಕ್ಕೋಯ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂದು 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸುಸಾನ್ ವೈದಯ ರಂದ್ಗೆ ಅಪ್ಯಿಂಟೆಮ ಂಟ ಮಾಡಿ (ಉದಾ. ಮೂತ್ರ ದ ಸೋಂಕು, 

ನೋವು). 

ವೈದಯ ಕೀಯ ಸಮಸ್ಯಯ  ಇಲಲ ದಿದದ ರೆ, ನಂತ್ರ: 

❖ ರಾತ್ರ ಯಲಿ್ಲ  ಸುಸಾತ ಗಿರುವ ಸುಸಾನ್ ಹಗಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಎಚಾ ರವಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನಾ  ಯೋರ್ಜಸಿ. 

ಅವಳನ್ನಾ  ಕ್ಕರು ನದೆದ  ಮಾಡಲು ಬಡಬೇಡಿ! 

❖ ಹಗಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸುಸಾನ್ ಅವರನ್ನಾ  ಪ್ರ ೋತೆಾ ಹಿಸಿ (ಉದಾ., ವಾಕ್ಕಂಗ್, ಸಿ್ಯ ೆಚಿಂಗ್). 

❖ ಪ್ರ ತ್ ರಾತ್ರ  ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ದ್ನಚರಿಯನ್ನಾ  ಅಭವೃದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿ. 

❖ ಮಧಾಯ ಹಾ ದ ನಂತ್ರ ಸುಸಾನ್ ಕೆಫೋನ್ ನೋಡಬೇಡಿ (ಬದಲ್ಲಗೆ ಚಹಾ ಅರ್ವಾ ಕಾಫಯನ್ನಾ  ಡಿಫಫೋನೇಟೆಡ್ 

ಮಾಡಿ). 

 

2. ಆರ್ (ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯೆ) ಬದಲಾಯಿಸಿ: 

 

❖ ಹರಗೆ ಕತ್ತ ಲು ಮತುತ  ನದೆರ ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಸುಸಾನ್ ಅನ್ನಾ  ನಧಾನವಾಗಿ ನೆನಪ್ಪಸಿ; 

ಅವಳನ್ನಾ  ಮತೆತ  ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯಿಯ ರಿ; ಹಿತ್ವಾದ ಸಂಗಿೋತ್ವನ್ನಾ  ನ್ನಡಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಸುಸಾನ್ ವಿಶರ ಂತ್ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಏನ್ನದರೂ ಮಾಡಿ. 

❖ ಶಂತ್ವಾಗಿ ಸಮೋಪ್ಪಸಲು ಮತುತ  ಗುರಿಯತ್ತ  ಗಮನಹರಿಸಲು ಜೇನ್ ತ್ನಾ ನ್ನಾ  ನೆನಪ್ಪಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು 

(ಸುಸಾನ್ ನದೆರ ಗೆ ಮರಳುವುದು). ಈ ರಿೋತ್ಯಾಗಿ, ಭಾವನ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುವ ಬದಲು 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ಯನ್ನಾ  ಸಮಸ್ಯಯ -ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಅವಳು ತ್ನಾ  ಶಕ್ಕತ ಯನ್ನಾ  ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ ರಿೋತ್ಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುತಾತ ಳೆ. 

 

 

 

 



ಉದಾರ್ರಣೆ: 

ವತ್ಿನೆ: ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಪ್ರ ಶೆು : 

ಬೆಳಗಿನ ಉಪ್ಹಾರದ ನಂತ್ರ ಜೊೋ ತ್ನಾ  ಹೆಂಡತ್ ಸಾಯ ಂಡಿಯನ್ನಾ  "ನೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ?" "ನ್ನನ್ನ ಸವ ಚ್ 

ಗಳಿಸುತ್ತ ದೆದ ೋನೆ" ಎಂದು ಸಾಯ ಂಡಿ ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ಐದು ನಮಷ್ಗಳ ನಂತ್ರ, ಜೊೋ ಸಾಯ ಂಡಿಯನ್ನಾ  ಕಳುತಾತ ನೆ, "ನೋವು 

ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ?" "ಪ್ತೆರ ಯನ್ನಾ  ತೋಳಿಯುತ್ತ ದೆದ ೋನೆ" ಎಂದು ಸಾಯ ಂಡಿ ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ಐದು ನಮಷ್ಗಳ ನಂತ್ರ, 

ಜೊೋ ಕಳುತಾತ ನೆ, "ನೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ?" ಸಾಯ ಂಡಿ ಕ್ಕರಿಕ್ಕರಿಗಳಳ ಲು ಪ್ರ ರಂಭಸುತಾತ ನೆ ಮತುತ  "ನ್ನನ್ನ 

ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆದ ೋನೆ, ನ್ನನ್ನ ಪ್ತೆರ ಯನ್ನಾ  ತೋಳಿಯುತ್ತ ದೆದ ೋನೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ಪ್ರ ಶ್ನಾ  ಕಳುವುದನ್ನಾ  ನಲಿ್ಲಸಿ.”ಐದು 

ನಮಷ್ಗಳ ನಂತ್ರ ಜೊೋ ಕಳುತಾತ ನೆ, "ನೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ?" ಸಾಯ ಂಡಿ ನರಾಶ್ನಗಂಡಿದಾದ ನೆ ಮತುತ  

ಅಸಹಾಯಕನ್ನಗಿರುತಾತ ನೆ. 

ಜೊೋ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾ  ಬಳಸಿ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಟಿ್ಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ: 

ಮೊದಲು, ಗುರುತ್ಸಿ: ಪ್ರ ಚೋದಕ    ವತ್ಥನೆ      ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

 

ಜೀ ಅವರ ವತ್ಿನೆಯ ಉದ್ದ ೀಶವೇನ್ನ? 

 

ಸಾಯ ಂಡಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಸುವುದನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಜೀ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಚೀದಿಸದಂತ್ 

ತ್ಡೆಯಲು ಅವಳು ಯಾವ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು? 

 

ಸಾಯ ಂಡಿ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಪ್ರ ರ್ತಕರ ಯಿಸಬಹುದು? 

 

 

                                       ಒತ್ತ ಡ ನಿವಿರ್ಣೆ 2: 

ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ 

 

ಕಂದ್ರ ೋಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟವು ಒತ್ತ ಡವನ್ನಾ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿದೆ: 

• ಅದು ನಮಗೆ ವಿಶರ ಂತ್ ನೋಡುತ್ತ ದೆ, ಕಾಳರ್ಜಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಉದೆವ ೋಗ ಮತುತ  ಒತ್ತ ಡವನ್ನಾ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

• ನಮಮ  ಬಗೆೆ  ಸಂಕಿ್ಕಪ್ತ ವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ, ಮತುತ  ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ 

ಅಲಿ . 

 



 

 

• ಒತ್ತ ಡದ ದ್ನದ ನಂತ್ರ ನದೆರ  ಮಾಡಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

• ಕಂದ್ರ ೋಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಗಥವಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ವಿಶರ ಂತ್ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

• ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಕಾಳರ್ಜ ವಹಿಸುವುದನ್ನಾ  ಮಂದುವರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 

ವಾಯ ಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟಿಂಗ್ 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ನ್ನವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಂದ್ರ ೋಕರಿಸಿದ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದ್ೋಗ ನಮಮ  ಒತ್ತ ಡ ಅರ್ವಾ 

ಉದೆವ ೋಗವನ್ನಾ  ರೇಟ ಮಾಡಿ. 

 

        

 

 

Q.1 ರಿಂದ 5 ರ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ , ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗವನ್ನಾ  ನೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ ಮಾಡುತ್ತ ೋರಿ? 

 

 

 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗಾ ತೆ 

4 = ನಜ್ವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗಾ  

3 = ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ವ ಗಾ ತೆ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದ್ವ ಗಾ ತೆ 

 



ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ: ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ: 

"ನಮಮ  ಕುಚಿಥಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ ನ್ನಾ  ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಿಾನಕಿೆ  ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ನೋವು ಈ ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನಾ  

ಪ್ರ ರಂಭಸಬೇಕು ... ಸವ ಲಪ  ಹಿಂದಕಿೆ  ನೆಲೆಸಿ, ಮತುತ  ಕುಚಿಥ ನಮಮ  ದೇಹವನ್ನಾ  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲ್ಲ ... 

ಕುಚಿಥಯಲಿ್ಲ  ಮಳುಗಿರುವುದನ್ನಾ  ಅನ್ನಭವಿಸಿ, ನಮಮ  ಎಲಿಾ  ಸಾಾ ಯುಗಳು ಸಡಿಲಗಳಳ ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿ ಮತುತ  

ವಿಶರ ಂತ್ಸಿ… 

ಈಗ, ಆಳವಾದ, ಸಿಗಾ ಲ್ ಉಸಿರನ್ನಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ , ನಮಮ  ಶವ ಸಕೊೋಶವನ್ನಾ  ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಸಿ ... ನಮಮ  

ಎದೆಯಲಿ್ಲ  ಸವ ಲಪ  ಟೆನಿನ್ ಕಟಿ ಡವನ್ನಾ  ನೋವು ಗಮನಸುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನಾ  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳ  ಮತುತ  ನಂತ್ರ 

ಗಾಳಿಯನ್ನಾ  ನಧಾನವಾಗಿ ಹರಗೆ ಬಡಿ, ಹಾಗೆಯೆ ವಿಶರ ಂತ್ ಪ್ಡೆಯಿರಿ ... ನಮಮ  ಕಣುು ಗಳನ್ನಾ  ಮಚಿಾ  ಮತುತ  

ಮತತ ಂದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ , ನೋವು ಉದೆವ ೋಗವನ್ನಾ  ಅನ್ನಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನಾ  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳ , 

ತ್ದನಂತ್ರ ವಿಶರ ಂತ್ ಪ್ಡೆಯಿರಿ, ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ... ಈಗ, ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟವು ಸಾಮಾನಯ  ಮತುತ  

ನೈಸಗಿಥಕ ಲಯಕಿೆ  ಮರಳಲ್ಲ ... 

ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟದ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಮನಸೆ ನ್ನಾ  ಕಂದ್ರ ೋಕರಿಸಲು ಪ್ರ ರಂಭಸಿ ... ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟದ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ 

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ. ಪ್ರ ತ್ಯಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗೆೆ  ನಕಟ ಮತುತ  ಎಚಾ ರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಕೊಡಿ ... ಅದನ್ನಾ  

ವಿೋಕಿ್ಕ ಸಿ ... ಅದನ್ನಾ  ಗಮನಸಿ ... ನಮಮ  ದೇಹವು ಎಷಿ್ಟ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತುತ  ನೈಸಗಿಥಕವಾಗಿ ಸವ ತಃ ಉಸಿರಾಡುತ್ತ ದೆ, 

ಉಚಿತ್ ಮತುತ  ಸುಲಭ, ಒಳಗೆ ಮತುತ  ಹರಗೆ ... 

ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ನಮಮ  ದೇಹವು ಸವ ತಃ ಉಸಿರಾಡುತ್ತ ದೆ, ನೋವು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲಿ , ನಮಮ  

ದೇಹವು ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತ ದೆ, ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ , ನೋವು ನದೆದ  ಮಾಡುತ್ತ ರಲ್ಲ ಅರ್ವಾ 

ವಿಶಲವಾಗಿ ಎಚಾ ರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲ ... ನೋವು ಇರುವವರೆಗೆ ರ್ಜೋವಂತ್, ನೋವು 

ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ ... 

ಮತುತ  ನೋವು ಇದ್ೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ ಬಗೆೆ , ನಮಮ  ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟದ ಈ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಸವ ತಃ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ... ಸಿಿ ರವಾದ ಲಯವನ್ನಾ  ಗಮನಸಿ ... ಗಾಳಿಯು ಬಂದು ಮತೆತ  ಹರಗೆ 

ಹೋಗುತ್ತ ದೆ ... [ವಿರಾಮ] 

ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟವು ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಮತುತ  ಮಕತ ವಾಗಿರಲು ಅನ್ನಮತ್ಸಿ ... ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸದೆ ಮತುತ  

ಹಸತ ಕಿೆೋಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸದೆ ... ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟ ನಧಾನವಾಗಿದದ ರೆ ನಧಾನವಾಗಿರಲ್ಲ ... ಅದು ಆಳವಾಗಿದದ ರೆ 

ಅದು ಆಳವಾಗಿರಲ್ಲ ... ನಮಮ ದಾಗಿದದ ರೆ ಉಸಿರಾಟವು ಆಳವಿಲಿ , ಅದು ಆಳವಿಲಿದ್ರಲ್ಲ ... ನಮಮ  ದೇಹದ 

ಉಸಿರಾಟವನ್ನಾ  ಸವ ತಃ ನೋಡಿ ... 

ನಮಮ  ಮೂಗಿನ ಹಳೆಳ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ತಂಪ್ದ ಗಾಳಿಯ ಬಗೆೆ  ಎಚಾ ರವಿರಲ್ಲ ... ತ್ದನಂತ್ರ ಬೆಚಾ ಗಿನ 

ಗಾಳಿಯು ಹರಿಯುತ್ತ ದೆ ... ಪ್ರ ತ್ ಇನಹ ಲೇಷ್ನ್ ಮತುತ  ಪ್ರ ತ್ ನಶವ ಸದ ನಡುವೆ ಸವ ಲಪ  ವಿರಾಮವನ್ನಾ  ಗಮನಸಿ ... 

ನಮಮ  ಎದೆಯು ಸವ ಲಪ  ಹೆಚಾಾ ಗುತಾತ  ಹೋಗುತ್ತ ದೆ ಮತುತ  ಪ್ರ ತ್ಯಂದರಲಿೂ  ಬೋಳುತ್ತ ದೆ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ ಉಸಿರು ... 

ಗಾಳಿಯು ಹರಿಯುವಾಗ ನಮಮ  ಶವ ಸಕೊೋಶವು ವಿಸತ ರಿಸಿದಂತೆ ಮತುತ  ಗಾಳಿಯು ಹರಿಯುವಾಗ 

ಸಂಕುಚಿತ್ಗಳುಳ ತ್ತ ದೆ ... 

ನಮಮ  ಹಟಿೆಯು ಏರುತ್ತ ರುವುದನ್ನಾ  ನೋವು ಗಮನಸಬಹುದು ... ಮತುತ  ಬೋಳುವಾಗ ... ಪ್ರ ತ್ ಬಾರಿ ನೋವು 

ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಮತುತ  ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ... ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟದ ನೈಸಗಿಥಕ ಉಬಬ ರವಿಳಿತ್ವನ್ನಾ  ಅನ್ನಭವಿಸಿ, 

ಗಾಳಿಯು ಬರುತ್ತ ದದ ಂತೆ ... ಮತುತ  ಮತೆತ  ಹರಿಯುತ್ತ ದೆ ... 

ನಮಮ  ಮನಸೆು  ಅಲೆದಾಡಿದರೆ ಅರ್ವಾ ನಮಮ  ಗಮನವನ್ನಾ  ಬೇರೆಡೆ ಎಳೆದರೆ, ನಮಮ ನ್ನಾ  ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತುತ  ನಮಮ  

ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಂದ್ರ ೋಕರಿಸಿ ... ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ರೆ ಮತೆತ  ಮತೆತ  ಕಂದ್ರ ೋಕರಿಸಿ ... ನಮಮ  ಮನಸೆ ನ್ನಾ  ನಮಮ  

ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಂದ್ರ ೋಕರಿಸಲು ನಮಮ  ಕೈಲಾದಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಯತ್ಾ  ಮಾಡಿ ... ಕವಲ ನೋಡುವುದು ಮತುತ  

ಗಮನಸುತ್ತ ದೆ ... 

 ಬದಲಾಯಿಸಲು ಏನ್ನ ಇಲಿ , ಹಿಡಿದ್ಡಲು ಏನ್ನ ಇಲಿ , ಏನ್ನ ಇಲಿ  ... ಕವಲ ಅರಿವು ... ನೋಡುವುದು ... 

ಗಮನಸುವುದು ... ಮತುತ  ನಮಮ  ದೇಹವು ಮಕತ  ಮತುತ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ ... 

ನೈಸಗಿಥಕ ಮತುತ  ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ ... [ದ್ೋಘಥ ವಿರಾಮ] 

 



ಮತುತ  ಈಗ, ನಮಮ  ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನಾ  ನೋವು ಸವ ತಃ ಗಮನಸುತ್ತ ಲೇ ಇರುವಾಗ, ನೋವು ಸರಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ 

ಸಲಹೆಯನ್ನಾ  ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರ ರಂಭಸಬಹುದು, ಇದು ನಮಗೆ ಇನಾ ಷಿ್ಟ  ವಿಶರ ಂತ್ ಮತುತ  ಸೌಕಯಥವನ್ನಾ  

ಅನ್ನಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನಾ  ಹಂದ್ದೆ ... 

ಇದ್ೋಗ, ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಮಮ  ಮನಸೆನ್ನಾ  ಕಂದ್ರ ೋಕರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರ ತ್ ಬಾರಿ ಎಳೆದುಕೊಳುಳ ವಾಗ ಮತುತ  

ಉಸಿರು ಬಡುವಾಗ, ನೋವು ಅನಗತ್ಯ  ಉದೆವ ೋಗವನ್ನಾ  ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ, ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಚಿಂತೆಗಳನ್ನಾ  ಬಡುತ್ತ ರುವಿರಿ, ಹೆಚಿಾ ನದನ್ನಾ  ಹೋಗಲ್ಲ ಮತುತ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಅಸವ ಸಿ ತೆ ... ಎಲಿವನ್ನಾ  ಹೋಗಲ್ಲ ... 

ತಾಜಾ, ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಮತುತ  ಆರೋಗಯ ಕರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತುತ  ಭಾವನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಉಸಿರಾಡಲು ನಮಮ ನ್ನಾ  

ಅನ್ನಮತ್ಸಿ ... ಒಳೆಳ ಯ ಉಸಿರನ್ನಾ  ಎಳೆದುಕೊಳಿಳ , ಕೆಟಿ  ಉಸಿರನ್ನಾ  ಹರಹಾಕ್ಕ... ಮತುತ  ಆದರಿಂದ ಪ್ರ ತ್ ಸಂಪೂಣಥ 

ಉಸಿರಾಟದ ಚಕರ ದಲಿ್ಲ , ನಮಮ  ದೇಹ ಮತುತ  ಮನಸೆು  ಎರಡೂ ಆಗಲು ನೋವು ಅನ್ನಮತ್ಸಬಹುದು ಮತುತ  

ಅನ್ನಭವಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾ  ಆರಾಮದಾಯಕ, ಹೆಚ್ಚಾ  ಶಂತ್ ಮತುತ  ಹೆಚ್ಚಾ  ನರಾಳ ... 

ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟವು ನಮಮ ನ್ನಾ  ತ್ರುವ ನೈಸಗಿಥಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತುತ  ದೈಹಿಕ ಶುದ್ಧ ೋಕರಣವನ್ನಾ  ಆನಂದ್ಸಿ, ಅದು 

ನಮಮ ನ್ನಾ  ಆಳವಾದ ಮತುತ  ಆಳವಾದ ವಿಶರ ಂತ್ ಮತುತ  ಸೌಕಯಥದ ಸಿಿ ತ್ಗೆ ಕೊಂಡಯಯ ಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ ... ಮಾನಸಿಕ ನೆಮಮ ದ್ ಮತುತ  ಈ ಉಸಿರಾಟವು ನಮಗೆ ತ್ರಬಹುದಾದ ಶಂತ್ಯುತ್ತೆಯನ್ನಾ  

ಆನಂದ್ಸಲು ಒಂದು ನಮಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ . .. [ದ್ೋಘಥ ವಿರಾಮ] 

ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ , ನೋವು ನಮಮ  ಕಣುು ಗಳನ್ನಾ  ತೆರೆದು ಹೆಚ್ಚಾ  ಸಾಮಾನಯ , ಎಚಾ ರಿಕೆ ಮತುತ  ವಿಶಲವಾದ ಜಾಗೃತ್ 

ಸಿಿ ತ್ಗೆ ಮರಳಲ್ಲದ್ದ ೋರಿ… [ವಿರಾಮ] ಸರಿ, ನೋವು ಸುಂದರವಾದ, ಆಳವಾದ, ಉಲಿಾಸಕರ ಮತುತ  ಶಕ್ಕತ ಯುತ್ವಾದ 

ಉಸಿರಾಟವನ್ನಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕೆಂದು ನ್ನನ್ನ ಬಯಸುತೆತ ೋನೆ. ಈ ವಿಶರ ಂತ್ಯನ್ನಾ  ಕೊನೆಗಳಿಸಲು ಆರಾಮವಾಗಿ 

ಮತುತ  ನಮಮ  ಕಣುು ಗಳನ್ನಾ  ತೆರೆಯಿರಿ ...್” 

ವಾಯ ಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟಿಂಗ್ 

ಕಂದ್ರ ೋಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟದ ನಂತ್ರ ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗ ಮಟಿ ವನ್ನಾ  ನೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ ಮಾಡುತ್ತ ೋರಿ? 

        

Q ಈಗ, ದಯವಿಟಿು  ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗ ಅರ್ವಾ ಒತ್ತ ಡದ ಮಟಿ ವನ್ನಾ  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ ಮಾಡಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗಾ ತೆ 

4 = ನಜ್ವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗಾ  

3 = ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ವ ಗಾ ತೆ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದ್ವ ಗಾ ತೆ 

 



ಸಾರಾಂಶ 

ಇಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದ ೀವೆ: 

• ನಡವಳಿಕೆಯ ಉದೆದ ೋಶ 

• ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನಾ  ತ್ಳಿಳ ಹಾಕುವುದು 

• ಪ್ರ ಚೋದಕ-ವತ್ಥನೆ-ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ ಸರಪ್ಳಿ 

• ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ : ಕಂದ್ರ ೋಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ 

 

 

ಮುಂದಿನ ವಾರ: ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು: 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ಚೋದಕ-ನಡವಳಿಕೆ-ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ ಮಾದರಿಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾ  ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸುವುದು ನಮಗೆ 

ಮಖಯ ವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನಾ  ನಯಮತ್ವಾಗಿ ರೆಕಾಡ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಂದರೆಗಳು ಏನೆಂದು 

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಮತುತ  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ್ದದ ರೆ ಹೆಚಿಾ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನಾ  

ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 

    ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ:  

• ಇದು ಸಾಧ್ಯ ವಾದರೆ ಪ್ರ ತ್ ರಾತ್ರ  ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮತುತ  ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಂದ್ಗೆ ಇದನ್ನಾ  ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸಿ. ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. 

 

  ವತ್ಿನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

• ನೋವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ವತ್ಥನೆಗಳ ಮೂರು ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕ ಕಂತುಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ 

21 ರಲಿ್ಲನ ವತ್ಥನೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾ  ಪೂಣಥಗಳಿಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸಿ.. 

 

 

START: ವತ್ಿನೆಯ ದಾಖಲೆ 

ಅದನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸಕೆಾ  ಇಡುವುದು 

• ಇದನ್ನಾ  ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ? 

• ಏನ್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಡಿಿಯಾಗಬಹುದು? 

• ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು? 

 



ವತ್ಿನೆಯ ದಾಖಲೆ 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹಾ  / ರಾತ್ರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪ್ರ ಚೋದಕ ವತ್ಥನೆ ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೋವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನಾ  

ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸಿದ್ದ ೋರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಿನೆಯ ದಾಖಲೆ 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹಾ  / ರಾತ್ರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪ್ರ ಚೋದಕ ವತ್ಥನೆ ಪ್ರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೋವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನಾ  

ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಸಿದ್ದ ೋರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳ



 


