
START 
Strategies for Relatives 

 

ಅಧಿವೇಶನ 2: 

ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು 

 

 

 

ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಕೀ 

 

ನೀಲಿ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳು ಪ್ರ ತಿ ವಿಭಾಗವು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು 

ಎಂಬುದನ್ನು  ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಹಳದಿ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿ  ಮಾಹಿತಿ, ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ, ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ಮತುತ  ಚರ್ಚಯಗೆ ಪೆರ ೀರೇಪಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಕತ್ತ ಳೆದ ಬಣಣ  ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಉಲಿ್ ೀಖಗಳನ್ನು  ಬರೆದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. 
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ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕಾಾ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

 

 

 

ಒತ್ತ ಡ ಮತುತ  ಯೀಗಕೆಷ ೀಮದ ಬಗೆೆ  ಪುನರಾವತಿಯಸಿ      ಪು. 4 

ನಡವಳಿಕೆಯ ಉದೆದ ೀಶ          ಪು. 5 

‘ಪ್ರ ಚೀದಕ - ವತ್ಯನೆ - ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ’ ಚಕರ          ಪು. 8 

ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು 2: ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ      ಪು. 16 

ಸಾರಾಂಶ             ಪು. 19 

 

ಪ್ರ ತಿ ಅಧಿವೇಶನಕೆಾ : 

• ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾಯಯತಂತ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ಮತೆತ  ಉಲಿ್ ೀಖಿಸಲು 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

• ವಿಷಯವು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಅಪ್ರ ಸುತ ತ್ವಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಹಂದಿಕೆಯಾಗದಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು  

ತ್ಪಿಪ ಸಿಕೊಳಿಳ . 

• ಕೊನೆಯಲಿಿ  ವೆಾ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ಹಂದಿಸುವಾಗ, ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ಏನದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಅವರು 

ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಳ ದಿದದ ರೆ ಅದನ್ನು  ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ಸತ ರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಿಶೀಲಿಸಿ. 

 

5 ನಮಿಷಗಳು:    ಅಧಿವೇಶನ 1 ನ್ನು  ಮರುಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ: ಒತ್ತ ಡ ಮತುತ  ಯೀಗಕೆಷ ೀಮ. 

• ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆದ ೀವೆ: 

• ಮರೆವು 

• ವತ್ಯನೆ ಮತುತ  ಭಾವನೆಗಳು 

• ಕಾಳಜಿಯು ತ್ರಬಹುದಾದ ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು 

• ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಬಲ 

• ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು 1: ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು 

 

Q. ನಡವಳಿಕೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂಣಯಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತೇ? 

"ನೀವು ಮತೆ್ತ  ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಲು ಇದು ವಿಷಯಗಳ ಪುಟ" 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  

ಓದಬೇಡಿ 



• ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? 

• ಯಾವುದು ಚೆನ್ನು ಗಿ ಹೀಯಿತು? 

• ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಿದ್ದ ೀರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸಿಕಿ್ಕ ತು ಎಂದು ನೀವು ಯೀಚಿಸುತೆ್ೀರಿ? 

• ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲಲ  ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗುತೆ್ದೆ? 

 

 

• ಅವರ ಮೊದಲ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಯ ಅನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಚರ್ಚಯಸಿ. 

ಅವರು ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ್ದದ ರೆ, ಇದ್ೀಗ ಅದನ್ನು  ಪೂಣಯಗೊಳಿಸಲು ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. 

• ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಣ ಅನ್ನು  ನೀಡಿ ಮತೆು  ಅವರಂದ್ಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಓದ್. 

• ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಂದರೆಗಳನ್ನು  ಸಮಸೆ್ಯ -ಪ್ರಿಹರಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 

⎯ "ನನು  ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಲಲ ." 

⎯ "ಲಾಗು ಲ್ಲಲ  ರೆಕಾರ್ಡಣ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲಲ . ನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಯಣನರತ್ವಾಗಿದೆ. ” 

⎯ "ನ್ನನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಣವಾಗಲ್ಲಲಲ ." 

⎯ "ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿವೆ, ಮತೆು  ಏನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಲಲ ." 

• ಅವರಂದ್ಗೆ ಇತೆ್ೀಚಿನ ಸಮಸ್ಯಯ ತ್ಮ ಕ ಘಟನೆಯನ್ನು  ಗುರುತ್ಸಿ ಮತೆು  ಅದನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 

• ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರೆಕಾರ್ಡಣ ಬಳಸಿ ಮಂದುವರಿದ ಅಭ್ಯಯ ಸವನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

 

20 ನಮಿಷಗಳು: ವತ್ಯನೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತಿತ ದೆ? 

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

ನಡೆಯುತೆ್ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಅರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುವುದು, ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು  ಅರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಕೆಲವರು ತ್ಮಮ  ಭ್ಯವನೆಗಳನ್ನು  ಅರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಅರ್ವಾ ತ್ಮಮ ನ್ನು  

ತಾವು ವಯ ಕೆಪಡಿಸಲು ತಂದರೆ ಅನ್ನಭವಿಸುತೆಾರೆ. 

• ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ಬೇಸರದ್ಂದ ಅರ್ವಾ ಚಿಂತ್ತಗಿೀಡಾಗುತೆಾರೆ. 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ವತ್ಣನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರರ್ವಿದೆ, ಇದರರ್ಣ ಅವು ಉದೆದ ೀಶಪೂವಣಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ ಎಂದಲಲ . 

• ಆಗಾಗೆೆ  ಹಲವಾರು ಕಾರರ್ಗಳಿವೆ. ಪರ ತ್ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರರ್ವೇನ್ನ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಏನ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತ್ಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನೆ  ಕಾರಣಗಳು: 

 

⎯ ಮರೆವು. 

⎯ ಸಿವ ೀಕಾರಾಹಯವಾದುದನ್ನು  ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲಿ . 

⎯ ಹತ್ಸಶೆ. 

⎯ ಬೇಸರ ಮತುತ  ಏನನಾು ದರೂ ಮಾಡಲು ಯೀರ್ಚಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಘಟ್ಟಸಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗುತಿತ ಲಿ . 

⎯ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಾಗ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ತಂದರೆ. 



 

ವತ್ಯನೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು  ಅಥಯಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು: 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ 

ಏನ್ನಗುತೆ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಅರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಮತೆು  

ಅದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅ೦ಶ 

Q.ಈಗ ನ್ನವು ಮತೆ್ತ  ವತ್ಣನೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ನೀಡೀರ್ ಮತೆು  ಈ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ರಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸೀರ್. 

ಯಾವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ನೀವು ಕಂದ್ರ ೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತೆ್ೀರಿ? 

Q.ವತ್ಣನೆಯು ದ್ನದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುತೆ್ದೆಯೇ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಏನ್ನ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುತೆ್ದಾದ ರೆ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನರಾಶ್ನಗೊಂಡಿದಾದ ಳೆ, ಭಯಭೀತ್ರಾಗಿದಾದ ರೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಚಂಚಲ ಮತೆು  ಏನ್ನದರೂ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುತೆ್ದಾದ ರೆಯೇ? 

Q.ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನೀವು ಅವಳನ್ನು  / ಅವನನ್ನು  ಮಾಡಲು ಕಳುತೆ್ರುವ ಯಾವುದನ್ನು ದರೂ ತ್ಪ್ಪಪ ಸಲು 

ಪರ ಯತ್ು ಸುತೆ್ದ್ದ ೀರಾ? 

 

ಪ್ರ ಂಪಿ್ಟ  ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: 

• ನಡವಳಿಕೆಯು ಪರ ತ್ದ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಮಯ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  

ಸ್ಯಮಾನಯ ವಾಗಿ ಏನ್ನ ನಡೆಯುತೆ್ದೆ? 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಈ ರಿೀತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುತೆ್ರಬಹುದೇ: 

 

o ನೀವು 

o ಬಾಯಾರಿಕೆ 

o ಬೇಸರ 

o ಚಿಂತ್ತ 

o ಶೌಚಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ 

 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಅವರು ಇನ್ನು  ಮಂದೆ ಏನನ್ನು  ಮಾಡಲು ಸ್ಯಧ್ಯ ವಿಲಲ ದ ಕಾರರ್ ನರಾಶ್ನಗೊಳಳ ಬಹುದೇ? 

• ಯಾರಾದರೂ ಯಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ಲಲ ದ ಕಾರರ್ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಭಯಭೀತ್ರಾಗಬಹುದೇ? 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಯಾವುದನ್ನು ದರೂ ದೂರವಿರಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುತೆ್ದದ ರೆ, ಅವರು ತ್ಪ್ಪಪ ಸಲು 

ಪರ ಯತ್ು ಸುತೆ್ರುವ ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಏನ್ನ: 

 

o ಸ್ಯು ನ 

o ಶೌಚಾಲಯ 



o ಔಷಧಿಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು 

 

ದೈಹಿಕ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳ ಆಲೀಚನೆ 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಲ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಉಂಟುಮಾಡುವ ದೈಹಿಕ 

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

ತ್ಳಿಯಲು ಸ್ಯಧ್ಯ ವಾಗದ್ರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: 

 

ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈದಯ ಕ್ಕೀಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  

ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಪರ ಯತ್ು ಸದ್ರುವುದು ಮಖಯ . 

ಕಾಳಜಿ ಇದದ ರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವೈದಯ ಕ್ಕೀಯ 

ಚಿಕ್ಕತೆ್ತ  ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅವರನ್ನು  

ಪ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಬೇಕು. 

 

1. ವೈದೆ ಕೀಯ ಸಿಿ ತಿಗಳು: ಉದಾ. ಮೂತ್ರ ದ ಸೀಂಕುಗಳು (ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಮೂತ್ರ ವನ್ನು  ಹಾದುಹೀಗುವಾಗ 

ನೀವು ಉರಿಯುವುದು, ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಮೂತ್ರ  ವಿಸಜಿಣಸುವುದು, ಮೊೀಡ ಅರ್ವಾ ವಿಭನು  ವಾಸನೆಯ ಮೂತ್ರ ), 

ಮಲಬದಧ ತ್ತ, ನೀವು ಅರ್ವಾ ಜ್ವ ರ. 

 

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

 

3. ಸಂವೇದನಾ ದೌಬಯಲೆ : ಉದಾ. ಶರ ವರ್ ನಷಿ  ಅರ್ವಾ ದೃಷಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆ  

 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: ಈ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪತೆ್ತಹಚ್ಚಾ ವುದು ಮತೆು  ಚಿಕ್ಕತೆ್ತ  ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮಖಯ , ಆದದ ರಿಂದ 

ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಾಯಣಚಟುವಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಲ  ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿದದ ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು  

ಸಂಪಕ್ಕಣಸಿ. 

ಪ್ರ ಚೀದಕ-ವತ್ಯನೆ-ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ಚಕರ  

ಇನು ಬಬ ರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕಾರರ್ವನ್ನು  ಗುರುತ್ಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜೆ್ಜ  ವತ್ಣನೆಯ ಮೊದಲು ಮತೆು  ನಂತ್ರ 

ಏನ್ನಗುತೆ್ದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಕೊಡುವುದು. 

 



ವತ್ಣನೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳು ಸಂಭವಿಸುತೆ್ವೆ ಮತೆು  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಲ  ಯಾವುದಾದರೂ 

ಆಗಿರಬಹುದು: 

• ಶಬದ  ಅರ್ವಾ ವಯ ಕೆ್ಕಯ ಮೇಲ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತ್ಹ ಘಟನೆ ಅರ್ವಾ ಚಟುವಟ್ಟಕೆ (ಉದಾ. ಸ್ಯು ನ). 

 

• ವಯ ಕೆ್ಕಯ ಮೇಲ್ ದ್ೀಘಣಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಸಾಮಾನೆ  ವಿಷಯಗಳು (ಉದಾ. ದ್ನ, ಋತು 

ಮಾನ ಮತೆು  ದೈಹಿಕ ಅನ್ನರೀಗಯ ದ ಸಮಯ). 

 

• ಪರಿಸರದಲ್ಲಲ ನ ಸುಳಿವುಗಳು, ಯಾರನ್ನು ದರೂ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಅರ್ವಾ ಇನು ಬಬ  ವಯ ಕೆ್ಕಯ 

ಉಪಸಿಿ ತ್ಯನ್ನು  ನೆನಪ್ಪಸಬಹುದು. 

 

 

ವತ್ಯನೆ ಎಂದರೆ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆಾರೇ ಅರ್ವಾ ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆಾರೇ. 

ವತ್ಣನೆಯ ನಂತ್ರ ತ್ಕ್ಷರ್ವೇ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತೆ್ವೆ. 

 

ಅವುಗಳು ನೀವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆ್ೀರಿ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಸುತೆ್ದೆ, ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ವಯ ಕೆ್ಕ  ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆಾನೆ. 

ಬೇರೆ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವತ್ಣನೆಯ ನಂತ್ರ ಏನ್ನಗುತೆ್ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನ್ನವು ಹೇಗೆ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತೆ್ತೀವೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳು-ವತ್ಯನೆ-ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ಇದನ್ನು  ಚಕರ  ಎಂದು ಯೀಚಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ: 

 

 

 



ನೀವು ನಯಂತ್ರ ರ್ ಹಂದ್ರುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳು ಮತೆು  ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆಗಳು. ಕೆಲವೊಮೆಮ , 

ನ್ನವು ಪರ ಚೀದಕಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಯಧ್ಯ ವಿಲಲ . ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಲ , ನೀವು ವತ್ಣನೆಗೆ ಹೇಗೆ 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತೆ್ೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸಿಿ ತ್ಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.. 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲಿಯುವುದು ಮತುತ  

ಏನಾಗುತಿತ ದೆ ಎಂದು ನಣಯಯಿಸುವುದು ಕಷಿ  ಎಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು 

ಹೆಣಗಾಡುತ್ಸತ ರೆ. 

"ಜಾನ್ ತ್ನು  ಸಹೀದರ ಪ್ಪೀಟಗೆಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತ್ನು  

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುತೆಾನೆ 

ಎಂಬುದರ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು  ನೀಡಿ". 

ಉದಾಹರಣೆ: 

ಜಾನ್ ತ್ನು  ಸಹೀದರ ಪ್ಪೀಟರ್ ಜೊತ್ತ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೀದಾಗ, ಅದು ಆಗಾಗೆೆ  ಕಾಯಣನರತ್ವಾಗಿದೆ ಅರ್ವಾ 

ಗದದ ಲದಂತಾಗುತೆ್ದೆ. ಪ್ಪೀಟರ್ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು  ಕಂಡು, ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೀಗಲು 

ಬಯಸುತೆಾನೆ. ಜಾನ್ ಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಯಧ್ಯ ವಾಗದ್ದದ ರೂ, ಅವನ್ನ ಪ್ಪೀಟರ್ ಗೆ ಧೈಯಣ 

ತುಂಬಬಹುದು ಮತೆು  ಶಂತ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ಪೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ತಂದರೆಗಿೀಡಾಗಿದಾದ ನೆ ಮತೆು  

ಜಾನ್ ನಂದ್ಗೆ ಶಪ್ಪಂಗ್ ಮಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಯಧ್ಯ ವಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

 

ಪ್ರ ಚೀದಕ-ವತ್ಯನೆ-ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ಚಕರ ವನ್ನು  ದಾಖಲ್ ಮಾಡುವುದು. 

 

 

ಉದಾಹರಣೆ 

ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು  ನೀಡೀರ್ ಮತೆು  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಾ  ವಿವರವಾಗಿ ಯೀಚಿಸೀರ್: 

ಪರ ತ್ದ್ನ ಬೆಳಿಗೆೆ  8 ಗಂಟೆಗೆ, ಜಿಮ್ ಕ್ಕೀ ಹುಕ್ ನಂದ ಕಾರಿನ ಕ್ಕೀಲ್ಲಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ನು  ಹೆಂಡತ್ ಪ್ಯ ಟ ಗೆ, 

“ನ್ನನ್ನ ಡೆರ ೈವ ಗಾಗಿ ಹರಟ್ಟದೆದ ೀನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತೆಾನೆ. ಪ್ಯ ಟ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು  ಮಂದೆ ಚಾಲನ್ನ ಪರವಾನಗಿ 

ಇಲಲ  ಮತೆು  ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನ್ನಮತ್ ಇಲಲ  ಎಂದು ನೆನಪ್ಪಸುತೆಾರೆ. ಜಿಮ್ "ನೀವು ಏನ್ನ 

ಮಾತ್ನ್ನಡುತೆ್ದ್ದ ೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ಲಲ " ಎಂದು ಕೂಗುತೆಾ  ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತೆಾನೆ ಮತೆು  ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ 

ನಡೆಯುತೆಾರೆ. ಪ್ಯ ಟ ಹೇಳುತೆಾರೆ, “ಸರಿ, ನ್ನವು ಸವಾರಿಗೆ ಹೀಗೊೀರ್ ಆದರೆ ಓಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ”. 

ಪ್ಯ ಟ ಡೆರ ೈವ ಮಾಡಲು ಜಿಮ್ ಅನ್ನಮತ್ಸುತೆಾರೆ. ಪ್ಯ ಟ ತ್ನು ಂದ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದಾದ ರೆ ”. 

“ಇದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಕೆಳಗೆ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿ. ನಡವಳಿಕೆಯ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ 

ಎಂಬುದನ್ನು  ನೀಡಿ ”. 

 

 

 

 

 



 

ದಿನಾಂಕ / 

ವಾರದ ದಿನ 
ಸಮಯ 

ವೆ ಕತ  

(ಗಳು) 

ಪ್ರ ಸುತ ತ್ 

ಪ್ರ ಚೀದಕ ವತ್ಯನೆ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ 

ಪರ ತ್ ದ್ನ 

ಬೆಳಗೆೆ  

ಬೆಳಿಗೆೆ  8 ಪ್ಯ ಟ 

 

 

 

 

ಜಿಮ್ 

ಜಿಮ್ ಕಾರನ್ನು  

ನೀಡುತೆಾನೆ. 

ಕೊಕಿೆ  ಮೇಲ್ಲನ 

ಕ್ಕೀಲ್ಲಗಳು 

 

 

 

 

ಪ್ಯ ಟ ಜಿಮ್ ಗೆ 

ಚಾಲನ್ನ 

ಪರವಾನಗಿ ಇಲಲ  

ಮತೆು  ವಾಹನ 

ಚಲಾಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಮತ್ ಇಲಲ  

ಎಂದು 

ನೆನಪ್ಪಸುತೆಾನೆ 

ಜಿಮ್ ಕ್ಕೀಲ್ಲಗಳನ್ನು  

ತ್ತಗೆದುಕೊಂಡು 

ಅವನ್ನ ಹರಗೆ 

ಹೀಗುತೆ್ದೆದ ೀನೆ 

ಎಂದು ಹೇಳುತೆಾನೆ 

ಜಿಮ್ ಕೂಗುತೆಾ  

ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ 

ನಡೆಯುತೆಾನೆ 

ಪ್ಯ ಟ 

ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದಾದ ಳೆ 

ಮತೆು  ಅವನ್ನ ಓಡಿಸಲು 

ಸ್ಯಧ್ಯ ವಿಲಲ  ಎಂದು 

ನೆನಪ್ಪಸುತೆಾನೆ. 

 

ಪ್ಯ ಟ ಜಿಮ್ ನನ್ನು  

ಡೆರ ೈವ ಗೆ 

ಕರೆದೊಯುಯ ತೆಾಳೆ. 

 

 

 

 

 ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು ಅರ್ಣಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ : 

• ಪ್ಯ ಟ ನ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆಯು ಜಿಮ್ ನ ಕೂಗು ಮತೆು  ಕಾರನ್ನು  ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗುವುದನ್ನು  

ಬಲಪಡಿಸುತೆ್ದೆ 

• ಹುಕ್ ನಲ್ಲಲ  ಕ್ಕೀಲ್ಲಗಳು ಇರದೆ ಇದಾದ ಗ ಸಮಸ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. 

 

 

 



ವೆಾ ಯಾಮ: ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ಗುರುತ್ಸಿದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವತ್ಣನೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೀರ್ (ಪುಟ 6 ನೀಡಿ). ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಮಂದ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿವೆ. 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / ರಾತ್ರ  

ಅಲ್ಲಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಣನೆ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೀವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತ್ು ಸಿದ್ದ ೀರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್ 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / ರಾತ್ರ  

ಅಲ್ಲಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಣನೆ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೀವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತ್ು ಸಿದ್ದ ೀರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳನ್ನು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು: 

1. ಇದು ದ್ನದ ಯಾವ ಸಮಯವಾಗಿತೆು ? 

2. ಪರಿಸರ ಶಂತ್ವಾಗಿದೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಗದದ ಲದದಾದ ಗಿತೆ್ತ ? 

3. ಪರಿಸರ ಕತೆ್ಲ್ವಾಗಿದೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಪರ ಕಾಶಮಾನವಾಗಿತೆ್ತ ? 

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

5. ಏನ್ನಗುತೆ್ದೆ? ಉದಾ. ಸ್ಯು ನ ಮಾಡುವುದು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಊಟ ಮಾಡುವುದು? 

6. ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಆಹಾರ ಅರ್ವಾ ಪ್ನೀಯ, ಕಂಪನ ಅರ್ವಾ ಸೆಬಧ ತ್ತಯಂತ್ಹದನ್ನು  ಬಯಸಿದ್ದ ೀರಾ? 

7. ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಂತ್ತ ಕಾಣುತ್ದದ ರೆ? 

ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು: 

8. ಏನ್ನಗುತೆ್ದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದ ೀರಾ (ಉದಾ. ಸ್ಯು ನ ಮಾಡುವುದು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಮತೆು  

ಊಟ ಮಾಡುವುದು)? 

9. ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಅವರು ಬಯಸಿದದ ನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ (ಉದಾ. ಆಹಾರ ಅರ್ವಾ ಪ್ನೀಯ, 

ಕಂಪನ ಅರ್ವಾ ಸೆಬಧ )? 

10. ನಮಮ  ಒತೆ್ಡದ ಮಟಿ  ಹೆಚಾಾ ಗಿದೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? 

 

ವತ್ಯನೆಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು: 

ನ್ನವು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತ್ನ್ನಡೀರ್: 

ಪ್ರ ಚೀದಕವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ನಮಮ  ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ಪ್ರ ಚೀದಕ ಮತೆು  ನಮಮ  ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

 

ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತೆತ ೀವೆ: 

ಉದಾಹರಣೆ 

 ಇದು ಬೆಳಿಗೆೆ  ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮತೆು  ಸುಸ್ಯನ್ ಎಚಾ ರಗೊಂಡು ಮನೆಯ ಸುತೆ್ಲೂ ನಡೆಯಲು ಪ್ರ ರಂಭಸುತೆಾನೆ. 

ಜೇನ್, ಅವಳ ಮಗಳು ಮಲಗಿದಾದ ಳೆ. ಸುಸ್ಯನ್ ಮನೆಯಾದಯ ಂತ್ ಹೆಜೆ್ಜ  ಹಾಕುತೆಾ  ಜೇನ್ ನನ್ನು  ಎಚಾ ರಗೊಳಿಸುತೆಾನೆ. 

ಜೇನ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದಾದ ಳೆ, ಅವಳು ನ್ನಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಲ  ದ್ೀಘಣ ದ್ನವನ್ನು  ಹಂದ್ದಾದ ಳೆ. ಜೇನ್ ಹೇಳುತೆಾರೆ, 

“ಅಮಮ , ನೀವು ಮತೆ್ತ  ಮಲಗಲು ಹೀಗಬೇಕು, ಅದು ಬೆಳಿಗೆೆ  3 ಗಂಟೆ.” "ನ್ನನ್ನ ನದೆದ  ಮಾಡುತೆ್ಲಲ " ಎಂದು ಸುಸ್ಯನ್ 

ಹೇಳುತೆಾರೆ. ಜೇನ್, "ನ್ನನ್ನ ಇದನ್ನು  ಇನ್ನು  ಮಂದೆ ತ್ತಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ಯಧ್ಯ ವಿಲಲ " ಎಂದು ಕೂಗುತೆಾನೆ. ಸುಸ್ಯನ್ 

ಅಳಲು ಪ್ರ ರಂಭಸುತೆಾನೆ. 

 



ಪರ ಚೀದಕ 

 

ವತ್ಣನೆ 

 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

 

ಸುಸ್ಯನ್ ಮಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 

ಎಚಾ ರಗೊಳುಳ ತೆಾನೆ. 

ಜೇನ್ ಮಲಗಿದಾದ ನೆ. 

 

ಸುಸ್ಯನ್ ಮಲಗಲು 

ಬಯಸುವುದ್ಲಲ , ಅವಳು ನದೆರ  

ಬರುತೆ್ಲಲ  

ಮಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಸ್ಯನ್ 

ಅಲ್ದಾಡುತೆಾನೆ 

ಜೇನ್ ಎಚಾ ರಗೊಳುಳ ತೆಾನೆ. 
ಜೇನ್ ತ್ನು  ಅಮಮ ನನ್ನು  ನದೆರ ಗೆ 

ಹೀಗುವಂತ್ತ ಹೇಳುತೆಾನೆ. 

 

ಜೇನ್ ಕೂಗುತೆಾನೆ. 

ಸುಸ್ಯನ್ ಅಳುತೆಾಳೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅ೦ಶ: 

❖ ಮಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇನ್ ತ್ನು  ಅಮಮ ನನ್ನು  ಅಲ್ದಾಡದಂತ್ತ ನೀಡಿಕೊಳಳ ಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವಳು 

ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? 

 

1. ಟ್ಟ (ಪ್ರ ಚೀದಕ) ಬದಲಾಯಿಸಿ: 

 

❖ ಎಚಾ ರಗೊಳುಳ ವುದು ಹಸದಾಗಿದದ ರೆ, ಮಲಗಲು ತಂದರೆಯಾಗಲು ವೈದಯ ಕ್ಕೀಯ ಕಾರರ್ವಿದೆಯೇ ಎಂದು 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸುಸ್ಯನ್ ವೈದಯ ರಂದ್ಗೆ ಅಪ್ಯಿಂಟೆಮ ಂಟ ಮಾಡಿ (ಉದಾ. ಮೂತ್ರ ದ ಸೀಂಕು, 

ನೀವು). 

ವೈದೆ ಕೀಯ ಸಮಸೆ್ಯ  ಇಲಿದಿದದ ರೆ, ನಂತ್ರ: 

❖ ರಾತ್ರ ಯಲ್ಲಲ  ಸುಸೆ್ಯಗಿರುವ ಸುಸ್ಯನ್ ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಎಚಾ ರವಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸಿ. 

ಅವಳನ್ನು  ಕ್ಕರು ನದೆದ  ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ! 

❖ ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ವಾಯ ಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸುಸ್ಯನ್ ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ (ಉದಾ., ವಾಕ್ಕಂಗ್, ಸಿ್ಯ ೆಚಿಂಗ್). 

❖ ಪರ ತ್ ರಾತ್ರ  ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುವ ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ದ್ನಚರಿಯನ್ನು  ಅಭವೃದ್ಧ ಪಡಿಸಿ. 

❖ ಮಧಾಯ ಹು ದ ನಂತ್ರ ಸುಸ್ಯನ್ ಕೆಫೀನ್ ನೀಡಬೇಡಿ (ಬದಲ್ಲಗೆ ಚಹಾ ಅರ್ವಾ ಕಾಫಯನ್ನು  ಡಿಫಫೀನೇಟೆರ್ಡ 

ಮಾಡಿ). 

 

2. ಆರ್ (ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ) ಬದಲಾಯಿಸಿ: 

 

❖ ಹರಗೆ ಕತೆ್ಲು ಮತೆು  ನದೆರ ಗೆ ಹೀಗುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಸುಸ್ಯನ್ ಅನ್ನು  ನಧಾನವಾಗಿ ನೆನಪ್ಪಸಿ; 

ಅವಳನ್ನು  ಮತೆ್ತ  ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯಿಯ ರಿ; ಹಿತ್ವಾದ ಸಂಗಿೀತ್ವನ್ನು  ನ್ನಡಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಸುಸ್ಯನ್ ವಿಶರ ಂತ್ 

ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಏನ್ನದರೂ ಮಾಡಿ. 

❖ ಶಂತ್ವಾಗಿ ಸಮೀಪ್ಪಸಲು ಮತೆು  ಗುರಿಯತೆ್  ಗಮನಹರಿಸಲು ಜೇನ್ ತ್ನು ನ್ನು  ನೆನಪ್ಪಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು 

(ಸುಸ್ಯನ್ ನದೆರ ಗೆ ಮರಳುವುದು). ಈ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ, ಭ್ಯವನ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುವ ಬದಲು 

ಪರಿಸಿಿ ತ್ಯನ್ನು  ಸಮಸ್ಯಯ -ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವಳು ತ್ನು  ಶಕೆ್ಕಯನ್ನು  ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಲ  ಬಳಸುತೆಾಳೆ. 

 

ಮಂದ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ  ನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಅಭವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುತೆ್ದೆದ ೀವೆ ಎಂದು ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆನಪ್ಪಸಿ 

 

 



ಉದಾಹರಣೆ: 

ವತ್ಯನೆ: ಪುನರಾವತಿಯತ್ ಪ್ರ ಶೆು : 

ಬೆಳಗಿನ ಉಪ್ಹಾರದ ನಂತ್ರ ಜೊೀ ತ್ನು  ಹೆಂಡತ್ ಸ್ಯಯ ಂಡಿಯನ್ನು  "ನೀವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆ್ದ್ದ ೀರಿ?" "ನ್ನನ್ನ ಸವ ಚ್ 

ಗೊಳಿಸುತೆ್ದೆದ ೀನೆ" ಎಂದು ಸ್ಯಯ ಂಡಿ ಹೇಳುತೆಾರೆ. ಐದು ನಮಷಗಳ ನಂತ್ರ, ಜೊೀ ಸ್ಯಯ ಂಡಿಯನ್ನು  ಕಳುತೆಾನೆ, "ನೀವು 

ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆ್ದ್ದ ೀರಿ?" "ಪ್ತ್ತರ ಯನ್ನು  ತೀಳಿಯುತೆ್ದೆದ ೀನೆ" ಎಂದು ಸ್ಯಯ ಂಡಿ ಹೇಳುತೆಾರೆ. ಐದು ನಮಷಗಳ ನಂತ್ರ, 

ಜೊೀ ಕಳುತೆಾನೆ, "ನೀವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆ್ದ್ದ ೀರಿ?" ಸ್ಯಯ ಂಡಿ ಕ್ಕರಿಕ್ಕರಿಗೊಳಳ ಲು ಪ್ರ ರಂಭಸುತೆಾನೆ ಮತೆು  "ನ್ನನ್ನ 

ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆದ ೀನೆ, ನ್ನನ್ನ ಪ್ತ್ತರ ಯನ್ನು  ತೀಳಿಯುತೆ್ದೆದ ೀನೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ಪರ ಶ್ನು  ಕಳುವುದನ್ನು  ನಲ್ಲಲ ಸಿ.”ಐದು 

ನಮಷಗಳ ನಂತ್ರ ಜೊೀ ಕಳುತೆಾನೆ, "ನೀವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆ್ದ್ದ ೀರಿ?" ಸ್ಯಯ ಂಡಿ ನರಾಶ್ನಗೊಂಡಿದಾದ ನೆ ಮತೆು  

ಅಸಹಾಯಕನ್ನಗಿರುತೆಾನೆ. 

ಜೊೀ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಟಿ್ಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀರ್: 

ಮೊದಲು, ಗುರುತ್ಸಿ: ಪರ ಚೀದಕ    ವತ್ಣನೆ      ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

 

ಜೀ ಅವರ ವತ್ಯನೆಯ ಉದೆದ ೀಶವೇನ್ನ? 

 

ಸೆಾ ಂಡಿ ಪ್ರ ಶು ಸುವುದನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಜೀ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಚೀದಿಸದಂತೆ 

ತ್ಡೆಯಲು ಅವಳು ಯಾವ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು? 

 

ಸೆಾ ಂಡಿ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯಿಸಬಹುದು? 

 

"ಈಗ ನ್ನವು ಹಸ ಒತೆ್ಡ ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ಪರ ಯತ್ು ಸಲ್ಲದೆದ ೀವೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ನ್ನವು ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ಕಲ್ಲತ್ದೆದ ೀವೆ. 

ಈ ವಾರ ನ್ನವು ಕಂದ್ರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ. 

• ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರಾಟದ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸೀರ್. ಈ ವಾರ ಇದನ್ನು  ಪರ ಯತ್ು ಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಸಿಕಿ್ಕ ದೆಯೇ? 

• ನೀವು ಅದನ್ನು  ಪರ ತ್ು ಸಿದದ ರೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ೀರಿ? ನೀವು ಅದನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಬಳಸಿದ್ದ ೀರಿ? ನೀವು ಹೇಗೆ 

ಭ್ಯವಿಸಿದ್ದ ೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲ್ ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತು? 

• ನೀವು ಅದನ್ನು  ಪರ ಯತ್ು ಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಪಡೆಯದ್ದದ ರೆ, ಏನ್ನ ಅಡಿಿ ಯಾಗಿದೆ? 

ದಯವಿಟಿು  ಪರ ಯತ್ು ಸಿ ಮತೆು  ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿ. " 

 

10 ನಮಿಷಗಳು:       ಒತ್ತ ಡ ನವಯಹಣೆ 2: 

ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ 

 

ಕಂದ್ರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟವು ಒತೆ್ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿದೆ: 

• ಅದು ನಮಗೆ ವಿಶರ ಂತ್ ನೀಡುತೆ್ದೆ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಉದೆವ ೀಗ ಮತೆು  ಒತೆ್ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

• ನಮಮ  ಬಗೆೆ  ಸಂಕಿ್ಕಪೆವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ, ಮತೆು  ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲ್ 

ಅಲಲ . 

 



 

 

• ಒತೆ್ಡದ ದ್ನದ ನಂತ್ರ ನದೆರ  ಮಾಡಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

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

ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

• ಚೆನ್ನು ಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು  ಮಂದುವರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

 

ವೆಾ ಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ನ್ನವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲ್ ಕಂದ್ರ ೀಕರಿಸಿದ ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದ್ೀಗ ನಮಮ  ಒತೆ್ಡ ಅರ್ವಾ 

ಉದೆವ ೀಗವನ್ನು  ರೇಟ ಮಾಡಿ. 

 

        

 

 

Q.1 ರಿಂದ 5 ರ ಪರ ಮಾರ್ದಲ್ಲಲ , ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗವನ್ನು  ನೀವು ಹೇಗೆ ರೇಟ ಮಾಡುತೆ್ೀರಿ? 

 

"ಈಗ ನ್ನನ್ನ ಕಂದ್ರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟದ ವಾಯ ಯಾಮದ ಮೂಲಕ 

ನಮೊಮ ಂದ್ಗೆ ಮಾತ್ನ್ನಡಲ್ಲದೆದ ೀನೆ ..." 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಜ್ವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗು  

3 = ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

 



ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ: ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸ ಮಾಡಿ: 

"ನಮಮ  ಕುಚಿಣಯಲ್ಲಲ  ನಮಮ ನ್ನು  ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಿ್ಯ ನಕಿೆ  ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನು  

ಪ್ರ ರಂಭಸಬೇಕು ... ಸವ ಲಪ  ಹಿಂದಕಿೆ  ನೆಲ್ಸಿ, ಮತೆು  ಕುಚಿಣ ನಮಮ  ದೇಹವನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲ್ಲ ... 

ಕುಚಿಣಯಲ್ಲಲ  ಮಳುಗಿರುವುದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ, ನಮಮ  ಎಲಾಲ  ಸ್ಯು ಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳಳ ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿ ಮತೆು  

ವಿಶರ ಂತ್ಸಿ… 

ಈಗ, ಆಳವಾದ, ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕೊಳಿಳ , ನಮಮ  ಶವ ಸಕೊೀಶವನ್ನು  ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ... ನಮಮ  

ಎದೆಯಲ್ಲಲ  ಸವ ಲಪ  ಟೆನಿ ನ್ ಕಟಿ ಡವನ್ನು  ನೀವು ಗಮನಸುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳ  ಮತೆು  ನಂತ್ರ 

ಗಾಳಿಯನ್ನು  ನಧಾನವಾಗಿ ಹರಗೆ ಬಿಡಿ, ಹಾಗೆಯೆ ವಿಶರ ಂತ್ ಪಡೆಯಿರಿ ... ನಮಮ  ಕಣುು ಗಳನ್ನು  ಮಚಿಾ  ಮತೆು  

ಮತೆಂದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕೊಳಿಳ , ನೀವು ಉದೆವ ೀಗವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳ , 

ತ್ದನಂತ್ರ ವಿಶರ ಂತ್ ಪಡೆಯಿರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀಗಲ್ಲ ... ಈಗ, ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟವು ಸ್ಯಮಾನಯ  ಮತೆು  

ನೈಸಗಿಣಕ ಲಯಕಿೆ  ಮರಳಲ್ಲ ... 

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

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ. ಪರ ತ್ಯಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗೆೆ  ನಕಟ ಮತೆು  ಎಚಾ ರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಕೊಡಿ ... ಅದನ್ನು  

ವಿೀಕಿ್ಕ ಸಿ ... ಅದನ್ನು  ಗಮನಸಿ ... ನಮಮ  ದೇಹವು ಎಷಿ್ಟ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತೆು  ನೈಸಗಿಣಕವಾಗಿ ಸವ ತಃ ಉಸಿರಾಡುತೆ್ದೆ, 

ಉಚಿತ್ ಮತೆು  ಸುಲಭ, ಒಳಗೆ ಮತೆು  ಹರಗೆ ... 

ಎಲಾಲ  ಸಮಯದಲೂಲ  ನಮಮ  ದೇಹವು ಸವ ತಃ ಉಸಿರಾಡುತೆ್ದೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲ , ನಮಮ  

ದೇಹವು ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತೆ್ದೆ, ಎಲಾಲ  ಸಮಯದಲೂಲ , ನೀವು ನದೆದ  ಮಾಡುತೆ್ರಲ್ಲ ಅರ್ವಾ 

ವಿಶಲವಾಗಿ ಎಚಾ ರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲ ... ನೀವು ಇರುವವರೆಗೆ ಜಿೀವಂತ್, ನೀವು 

ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತೆ್ದ್ದ ೀರಿ ... 

ಮತೆು  ನೀವು ಇದ್ೀಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ ಬಗೆೆ , ನಮಮ  ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟದ ಈ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಸವ ತಃ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ... ಸಿಿ ರವಾದ ಲಯವನ್ನು  ಗಮನಸಿ ... ಗಾಳಿಯು ಬಂದು ಮತೆ್ತ  ಹರಗೆ 

ಹೀಗುತೆ್ದೆ ... [ವಿರಾಮ] 

ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟವು ಸ್ಯವ ಭ್ಯವಿಕ ಮತೆು  ಮಕೆವಾಗಿರಲು ಅನ್ನಮತ್ಸಿ ... ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸದೆ ಮತೆು  

ಹಸೆಕಿೆೀಪ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತ್ು ಸದೆ ... ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟ ನಧಾನವಾಗಿದದ ರೆ ನಧಾನವಾಗಿರಲ್ಲ ... ಅದು ಆಳವಾಗಿದದ ರೆ 

ಅದು ಆಳವಾಗಿರಲ್ಲ ... ನಮಮ ದಾಗಿದದ ರೆ ಉಸಿರಾಟವು ಆಳವಿಲಲ , ಅದು ಆಳವಿಲಲ ದ್ರಲ್ಲ ... ನಮಮ  ದೇಹದ 

ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ಸವ ತಃ ನೀಡಿ ... 

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

ಗಾಳಿಯು ಹರಿಯುತೆ್ದೆ ... ಪರ ತ್ ಇನಹ ಲೇಷನ್ ಮತೆು  ಪರ ತ್ ನಶವ ಸದ ನಡುವೆ ಸವ ಲಪ  ವಿರಾಮವನ್ನು  ಗಮನಸಿ ... 

ನಮಮ  ಎದೆಯು ಸವ ಲಪ  ಹೆಚಾಾ ಗುತೆಾ  ಹೀಗುತೆ್ದೆ ಮತೆು  ಪರ ತ್ಯಂದರಲೂಲ  ಬಿೀಳುತೆ್ದೆ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ ಉಸಿರು ... 

ಗಾಳಿಯು ಹರಿಯುವಾಗ ನಮಮ  ಶವ ಸಕೊೀಶವು ವಿಸೆರಿಸಿದಂತ್ತ ಮತೆು  ಗಾಳಿಯು ಹರಿಯುವಾಗ 

ಸಂಕುಚಿತ್ಗೊಳುಳ ತೆ್ದೆ ... 

ನಮಮ  ಹಟಿೆ ಯು ಏರುತೆ್ರುವುದನ್ನು  ನೀವು ಗಮನಸಬಹುದು ... ಮತೆು  ಬಿೀಳುವಾಗ ... ಪರ ತ್ ಬಾರಿ ನೀವು 

ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಮತೆು  ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ... ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟದ ನೈಸಗಿಣಕ ಉಬಬ ರವಿಳಿತ್ವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ, 

ಗಾಳಿಯು ಬರುತೆ್ದದ ಂತ್ತ ... ಮತೆು  ಮತೆ್ತ  ಹರಿಯುತೆ್ದೆ ... 

ನಮಮ  ಮನಸೆು  ಅಲ್ದಾಡಿದರೆ ಅರ್ವಾ ನಮಮ  ಗಮನವನ್ನು  ಬೇರೆಡೆ ಎಳೆದರೆ, ನಮಮ ನ್ನು  ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತೆು  ನಮಮ  

ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲ್ ಕಂದ್ರ ೀಕರಿಸಿ ... ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ರೆ ಮತೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಕಂದ್ರ ೀಕರಿಸಿ ... ನಮಮ  ಮನಸೆ ನ್ನು  ನಮಮ  

ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲ್ ಕಂದ್ರ ೀಕರಿಸಲು ನಮಮ  ಕೈಲಾದಷಿ್ಟ  ಪರ ಯತ್ು  ಮಾಡಿ ... ಕವಲ ನೀಡುವುದು ಮತೆು  

ಗಮನಸುತೆ್ದೆ ... 

 ಬದಲಾಯಿಸಲು ಏನ್ನ ಇಲಲ , ಹಿಡಿದ್ಡಲು ಏನ್ನ ಇಲಲ , ಏನ್ನ ಇಲಲ  ... ಕವಲ ಅರಿವು ... ನೀಡುವುದು ... 

ಗಮನಸುವುದು ... ಮತೆು  ನಮಮ  ದೇಹವು ಮಕೆ  ಮತೆು  ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ದೆ ... 

ನೈಸಗಿಣಕ ಮತೆು  ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ ... [ದ್ೀಘಣ ವಿರಾಮ] 

 



ಮತೆು  ಈಗ, ನಮಮ  ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ನೀವು ಸವ ತಃ ಗಮನಸುತೆ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, ನೀವು ಸರಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ 

ಸಲಹೆಯನ್ನು  ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರ ರಂಭಸಬಹುದು, ಇದು ನಮಗೆ ಇನು ಷಿ್ಟ  ವಿಶರ ಂತ್ ಮತೆು  ಸೌಕಯಣವನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದ್ದೆ ... 

ಇದ್ೀಗ, ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲ್ ನಮಮ  ಮನಸೆ ನ್ನು  ಕಂದ್ರ ೀಕರಿಸುವಾಗ, ಪರ ತ್ ಬಾರಿ ಎಳೆದುಕೊಳುಳ ವಾಗ ಮತೆು  

ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ  ಉದೆವ ೀಗವನ್ನು  ಹೀಗಲಾಡಿಸುತೆ್ದ್ದ ೀರಿ, ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಆಲೀಚನೆಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಚಿಂತ್ತಗಳನ್ನು  ಬಿಡುತೆ್ರುವಿರಿ, ಹೆಚಿಾ ನದನ್ನು  ಹೀಗಲ್ಲ ಮತೆು  ಹೆಚ್ಚಾ  ಅಸವ ಸಿ ತ್ತ ... ಎಲಲ ವನ್ನು  ಹೀಗಲ್ಲ ... 

ತಾಜಾ, ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಮತೆು  ಆರೀಗಯ ಕರ ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮತೆು  ಭ್ಯವನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಉಸಿರಾಡಲು ನಮಮ ನ್ನು  

ಅನ್ನಮತ್ಸಿ ... ಒಳೆಳ ಯ ಉಸಿರನ್ನು  ಎಳೆದುಕೊಳಿಳ , ಕೆಟಿ  ಉಸಿರನ್ನು  ಹರಹಾಕ್ಕ... ಮತೆು  ಆದರಿಂದ ಪರ ತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಉಸಿರಾಟದ ಚಕರ ದಲ್ಲಲ , ನಮಮ  ದೇಹ ಮತೆು  ಮನಸೆು  ಎರಡೂ ಆಗಲು ನೀವು ಅನ್ನಮತ್ಸಬಹುದು ಮತೆು  

ಅನ್ನಭವಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾ  ಆರಾಮದಾಯಕ, ಹೆಚ್ಚಾ  ಶಂತ್ ಮತೆು  ಹೆಚ್ಚಾ  ನರಾಳ ... 

ನಮಮ  ಉಸಿರಾಟವು ನಮಮ ನ್ನು  ತ್ರುವ ನೈಸಗಿಣಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತೆು  ದೈಹಿಕ ಶುದ್ಧ ೀಕರರ್ವನ್ನು  ಆನಂದ್ಸಿ, ಅದು 

ನಮಮ ನ್ನು  ಆಳವಾದ ಮತೆು  ಆಳವಾದ ವಿಶರ ಂತ್ ಮತೆು  ಸೌಕಯಣದ ಸಿಿ ತ್ಗೆ ಕೊಂಡಯಯ ಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ದೆ ... ಮಾನಸಿಕ ನೆಮಮ ದ್ ಮತೆು  ಈ ಉಸಿರಾಟವು ನಮಗೆ ತ್ರಬಹುದಾದ ಶಂತ್ಯುತ್ತ್ತಯನ್ನು  

ಆನಂದ್ಸಲು ಒಂದು ನಮಷ ತ್ತಗೆದುಕೊಳಿಳ . .. [ದ್ೀಘಣ ವಿರಾಮ] 

ಒಂದು ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಲ , ನೀವು ನಮಮ  ಕಣುು ಗಳನ್ನು  ತ್ತರೆದು ಹೆಚ್ಚಾ  ಸ್ಯಮಾನಯ , ಎಚಾ ರಿಕೆ ಮತೆು  ವಿಶಲವಾದ ಜಾಗೃತ್ 

ಸಿಿ ತ್ಗೆ ಮರಳಲ್ಲದ್ದ ೀರಿ… [ವಿರಾಮ] ಸರಿ, ನೀವು ಸುಂದರವಾದ, ಆಳವಾದ, ಉಲಾಲ ಸಕರ ಮತೆು  ಶಕೆ್ಕಯುತ್ವಾದ 

ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕೆಂದು ನ್ನನ್ನ ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆ. ಈ ವಿಶರ ಂತ್ಯನ್ನು  ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಆರಾಮವಾಗಿ 

ಮತೆು  ನಮಮ  ಕಣುು ಗಳನ್ನು  ತ್ತರೆಯಿರಿ ... ” 

ವೆಾ ಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

ಕಂದ್ರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟದ ನಂತ್ರ ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗ ಮಟಿ ವನ್ನು  ನೀವು ಹೇಗೆ ರೇಟ ಮಾಡುತೆ್ೀರಿ? 

        

Q ಈಗ, ದಯವಿಟಿು  ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗ ಅರ್ವಾ ಒತೆ್ಡದ ಮಟಿ ವನ್ನು  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ ಮಾಡಿ 

 

ಚರ್ಚಯಸಿ: 

ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗದ ಮಟಿ  ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಈ ಅನ್ನಭವವು ನಮಗೆ ಹೇಗಿತೆು ? 

ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನದ್ಣಷಿ  ಸಮಯಗಳ ಬಗೆೆ  ನೀವು ಯೀಚಿಸಬಹುದೇ? 

 

ಈ ವಾರದಲ್ಲಲ  ಪರ ತ್ದ್ನ ಕನಷಠ  ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಫೀಕಸಿ್ಡ  ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಲು 

ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ. ಅವರು ವೆಬ ಸೈಟ ಅನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಮತೆು  ಹಾಗಿದದ ಲ್ಲಲ  

ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ ನೀಡಿ. ಅವರು ವೆಬ ಸೈಟ ಅನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗದ್ದದ ರೆ, ಅವರು ಸಿಡಿಗೆ ಆದಯ ತ್ತ ನೀಡುತೆಾರೆಯೇ? 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಜ್ವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗು  

3 = ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

 



ಸಾರಾಂಶ 

ಇಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆದ ೀವೆ: 

• ನಡವಳಿಕೆಯ ಉದೆದ ೀಶ 

• ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ತ್ಳಿಳ ಹಾಕುವುದು 

• ಪರ ಚೀದಕ-ವತ್ಣನೆ-ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ ಸರಪಳಿ 

• ಒತೆ್ಡ ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ : ಕಂದ್ರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ 

 

 

ಮುಂದಿನ ವಾರ: ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು: 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ ಪರ ಚೀದಕ-ನಡವಳಿಕೆ-ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ ಮಾದರಿಗಳ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪರ ಯತ್ು ಸುವುದು ನಮಗೆ 

ಮಖಯ ವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  ನಯಮತ್ವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಂದರೆಗಳು ಏನೆಂದು 

ಅರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ ಮತೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ್ದದ ರೆ ಹೆಚಿಾ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

 

    ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಾಟ:  

• ಇದು ಸ್ಯಧ್ಯ ವಾದರೆ ಪರ ತ್ ರಾತ್ರ  ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮತೆು  ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಂದ್ಗೆ ಇದನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ 

ಮಾಡಲು ಪರ ಯತ್ು ಸಿ. ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ ಎಂದು ನೀಡಿ. 

 

  ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್: 

• ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ವತ್ಣನೆಗಳ ಮೂರು ಪರ ತ್ತಯ ೀಕ ಕಂತುಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ 

21 ರಲ್ಲಲ ನ ವತ್ಣನೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸಿ.. 

 

 

START: ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್ 

ಅದನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸಕೆಾ  ಇಡುವುದು 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ? 

• ಏನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ  ಅಡಿಿ ಯಾಗಬಹುದು? 

• ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು? 

 

“ನ್ನವು ಚಚಿಣಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  

ಯೀಚಿಸುವಾಗ, ಇಂದ್ನ ಅಧಿವೇಶನದ್ಂದ 

ನೀವು ಬೇರೆಯವರಂದ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು 

ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ ಇದೆಯೇ (ಉದಾ. 

ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯ , ಸ್ಯು ೀಹಿತ್ ಅರ್ವಾ 

ನೆರೆಹರೆಯವರು)”. 



ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್ 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / ರಾತ್ರ  

ಅಲ್ಲಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಣನೆ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೀವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತ್ು ಸಿದ್ದ ೀರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್ 

ದ್ನ 
ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / ರಾತ್ರ  

ಅಲ್ಲಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಣನೆ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ನೀವು ಯಾವ 

ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತ್ು ಸಿದ್ದ ೀರಿ? 

ಏನ್ನಯಿತು? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳು



 


