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ಈ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು  2008 ರಲಿಿ  ಯೂನಿವಸಿಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಯಾಟಿಿ  ಮೂಲದಿಂದ 

(ಡೊಲೊರೆಸ್ ಗಲಿ್ಲಘರ್-ಥಿಂಪ್ಸ ನ್ ಮತ್ತು  ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು, ಸ್ಟ್ಯ ಯ ನ್್ಫೀರ್ಡಿ ಯೂನಿವಸಿಿಟಿ 

ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, 2002) ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಲೇಖಕರ ರೀತಿಯ ಅನ್ನಮತಿಯಿಂದಗೆ. ಇದು 

2018 ರಲಿಿ  ರಚಿಸಲ್ಲದ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರಷ್ೂ ೃತ ಎರಡನೇ ಆವೃತಿು ಯಾಗಿದೆ. 

 

ಇಿಂದನ ಅಧಿವೇಶನಕಾೂ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

 

ನಡವಳಿಕೆಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮರುಸೃಷ್ಟಯ ಸಿ      ಪು. 4 

ಅನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸಲು ಹಸ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಸುವುದು     ಪು .5 

ಆಲೊೀಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸುವುದು      ಪು .6 

ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸುವುದು     ಪು .10 

ಒತು ಡ ಕಡಿತ: ಹುಲಿುಗಾವಲು ಮತ್ತು  ಸಿಯ ಿ ೀಮ್       ಪು .15 

ಸ್ಟ್ರಿಂಶ            ಪು .18 

 

 

ಅಧಿವೇಶನ 3 ರಲಿಿ  ಮರುಸೃಷ್ಟಯ ಸಿ: ನಡವಳಿಕೆಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವುದು. 

• ನಾವು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾರ್ನಾಡಿದ್ದ ೋವೆ: 

• ವರ್ತನೆಯ ತಂರ್ರ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದು. 

• ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. 

• ಒರ್ು ಡವನ್ನು  ನಿವತಹಿಸುವುದು 3: ಭೌತಿಕ ಗ್ರ ೌಂಡಿೌಂಗ್. 

 

Q. ನಡವಳಿಕೆಯ ದ್ದಖಲೆಯನ್ನು  ಪೂರ್ಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? 

ಅದು ಹೇಗ್ಗ ಆಯಿತ್ತ? 

ಯಾವುದು ಚೆನಾು ಗಿ ಹೋಯಿತ್ತ? 

ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದ್ಧದ ೋರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸಿಕಿ್ರತ್ತ ಎೌಂದು ನಿೋವು 

ಯೋಚಿಸುತಿು ೋರಿ? 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗುರ್ು ದ್? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಬದಲ್ಲಯಿಸಲು ಹಸ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಸುವುದು 

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಚಿತಸಿದ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ, ನಿೋವು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಯಸುವ ಇರ್ರರು ಇರಬಹುದು, ನಿಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಭಿನು ವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತಿು ೋರಿ. 

ಹಂತ ಒಿಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಸಿ 

ನಾನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ 

ಹಸ ನಡವಳಿಕೆ 
 

ನಾನ್ನ ಅದನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು 

ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಬಯಸುವಿರಾ? 

 

ಹಂತ ಎರಡು 
ಪಿ್ಚೀದಕಗಳು ಮತ್ತು  

ಪಿ್ ತಿಕಿಯೆಗಳು ಯಾವುವು? 

ಸಂಭಾವಯ  ಪರ ಚೋದಕಗಳು…  

ಸಂಭವನಿೋಯ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಗಳು…  

ಪರ ಯತಿು ಸಲು ಸಂಭಾವಯ  

ತಂರ್ರ ಗಳು… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಆಲೊೀಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸುವುದು 

• ಬುದಿ್ಧಮಾೌಂದಯ ತೆಯಿೌಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಯಾರನಾು ದರೂ ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದರಿೌಂದ ನಿೋವು 

ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು  ಒರ್ು ಡಕಿೆ  ಒಳಗಾಗಬಹುದು. 

• ನಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಮತ್ತು  ಅವು ನಮಮ  ಭಾವನೆಗಳಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಸಂಪಕತ 

ಕಲಿ್ಲ ಸುರ್ು ವೆ ಎೌಂಬುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುರ್ು ದ್. 

• ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಕುರಿತ್ತ ನಿೋವು ಯೋಚಿಸುವ ರಿೋತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಮ  ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುರ್ು ದ್. ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕೆಟ್ಟ ದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. 

ಈ ಚಕರ ವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜೆ್ಜ  ನಿೋವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲದಾದ ಗ ನಿಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು  ಕೌಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸುವುದು. 

ಮುಖ್ಯ  ಅೌಂಶಗಳು :ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ಅಥತಮಾಡಿಕೊಳು ಲು, 

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮಮ  ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು  ಚಚಿತಸೋಣ: 

ಉದಾಹರಣೆ: ಲ್ಲಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಡೇವಿಡ್ 

Alzheimer’s ಕಾಯಿಲೆ ಹೌಂದ್ಧರುವ ಪತಿ ಡೇವಿಡೆ್ಗ  ಲ್ಲಡಿಯಾ ಆರೈಕೆ ನಿೋಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಲ್ಲಡಿಯಾ ಅವರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಪರ ಯತಿು ಸುತಿು ರುವಾಗ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಡೇವಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತು ನೆ. 

ಈ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲ , ಲ್ಲಡಿಯಾ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಿೋಗಿವೆ: 

“ಡೇವಿಡ್ ನನು  ಮಾರ್ನ್ನು  ಕಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತು ನೆ. ಅವನ್ನ ನನು ನ್ನು  ಉದ್ದ ೋಶಪೂವತಕವಾಗಿ ನಿಲತಕಿ್ರಸುತ್ತು ನೆ.” 

ಲ್ಲಡಿಯಾ ನಂರ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು  ದುುಃಖ್ವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತು ಳೆ. 

ಮುಖಯ  ಅಿಂಶ : ಒತು ಡದ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿಿ  ನಮಮ ಲಿಿರುವ ಸಹಾಯವಿಲಿದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಬದಲ್ಲಯಿಸುವುದು ಎಿಂದು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದುುಃಖ ಮತ್ತು  ಹತಾಶೆಯನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸುವ ಕಿಮಗಳು 

• ನಿಮಮ  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮೂರು ಹಂರ್ಗಳಿವೆ: 

1. ನಿಮಮ  ಪರ ಸುು ರ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಮತ್ತು  ಗುರುತಿಸಿ. 

2. ನಿಮಮ  ಸಹಾಯವಿಲಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಹಾಯಕವಾದವುಗಳೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಸವಾಲು ಮಾಡಿ 

ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

3. ಈಗ ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಅನಿಸುರ್ು ದ್ ಎೌಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ  ಗಮನ ಕೊಡಿ. 

• ಹಂರ್ 1 ರಿೌಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೋಣ: ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕೆಟ್ಟ ದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  

ಗುರುತಿಸಲು. 

• ಆಗಾಗೆ್ಗ  ಇದು ಎಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುರ್ು ದ್ ಎೌಂದರೆ ನಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಏನಾಗುತಿು ದ್ 

ಎೌಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕತವನ್ನು  ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದ್ಧಲಿ . 

• ಒರ್ು ಡದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಏನ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿು ೋರಿ ಎೌಂಬುದನ್ನು  ಗಮನದಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಳುು ವುದರ ಮೂಲಕ 

ನಿಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ಗುರುತಿಸಲು ಉರ್ು ಮ ಮಾಗತವಾಗಿದ್. 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಾವು ಚಿೌಂರ್ನೆಯ ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನು  ಬಳಸುತೆು ೋವೆ. 

 

ಚಿಿಂತನೆಯ ದ್ದಖಲೆ 

ಚಿೌಂರ್ನೆಯ ದಾಖ್ಲೆಯು ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು  ಹೌಂದ್ಧದ್: 

ಎ.) ಏನಾಗುತಿು ದ್ 

ಬ.) ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಏನ್ನ ಯೋಚಿಸುತಿು ದ್ಧದ ೋರಿ 

ಸಿ.) ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಅನಿಸಿತ್ತ 

 

ಲ್ಲಡಿಯಾ ಅವರ ಚಿೌಂರ್ನೆಯ ದಾಖ್ಲೆ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಪರ ಸುು ರ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು 

ನಾನ್ನ ಕಳಿದಂತೆ ಡೇವಿಡ್ 

ಮಾಡುತಿು ಲಿ  

1. ಡೇವಿಡ್ ನನು  ಮಾರ್ನ್ನು  

ಕಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತು ನೆ, 

ಅವರಿಗ್ಗ ಸಾಧಯ ವಾದರೂ 

ಸಹ. 

2. 2. ಅವನ್ನ ನನು ನ್ನು  

ಉದ್ದ ೋಶಪೂವತಕವಾಗಿ 

ನಿಲತಕಿ್ರಸುತಿು ದಾದ ನೆ 

ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು  ದುುಃಖ್ 

 

  



ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೌಂಶಗಳು: ಇತಿು ೋಚಿನ ಒರ್ು ಡದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಹೇಳಿ, ಅಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಲು 

ಇಷ್ಟ ಪಡುತಿು ೋರಿ. 

 

ಏನಾಗುತಿು ದೆ? ನಿೀವು ಏನ್ನ 

ಯೀಚಿಸುತಿು ದಾ ೀರ? 

ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತ? 

   

 

ಮುಖ್ಯ  ಅೌಂಶಗಳು : ನಿೋವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಬುದಿ್ಧಮಾೌಂದಯ ತೆಯನ್ನು  ಹೌಂದ್ಧರುವಾಗ ಮತ್ತು  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಿಷ್ಯಗಳು ನಿಮಮ  ನಿಯಂರ್ರ ಣದ ಹರಗಿರುವಾಗ ಕಷ್ಟ ವಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ನಿೋವು 

ನಿಯಂತಿರ ಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳಿವೆ.. 

ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದ ನಂರ್ರ ಮುೌಂದ್ಧನ ಹಂರ್ಗಳು: 

1. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಹಾಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಸವಾಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  

ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

2. ಯಾವುದೇ ಹಸ ಭಾವನೆಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನ ಕೊಡಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸುವುದು: 

 

 

 

ನಿಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಸವಾಲು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ , ಆದರೆ ಅಭಾಯ ಸದ್ಧೌಂದ 

ಅದು ಸುಲಭವಾಗುರ್ು ದ್. "ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲರ್ ಚಿೌಂರ್ನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು" ಎೌಂದು ಕರೆಯಲಿ ಡುವ ಸಾಮಾನಯ  

ಆಲೋಚನಾ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲವು ತಂರ್ರ ಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ: 

 

1. ಬೇರೊಬಬ ರ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೋನದ್ಧೌಂದ ಇದನ್ನು  ನೋಡಿ. 

2. ಇರ್ರ ಜನರು ಏನ್ನ ಯೋಚಿಸುತ್ತು ರೆ ಎೌಂದು ಕಳಿ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಗಯಿರಿ. 

3. ನಿೋವು ನಿಮೊಮ ೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡುತಿು ೋರಿ ಎೌಂಬುದನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

4. ತಿೋಮಾತನಗಳಿಗ್ಗ ಹೋಗದ್ಧರಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

5. ಆಹಿಾದಕರವಾದ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಯೋಚಿಸಲು ನಿಧತರಿಸಿ. 

 

ಈ ಚಿೌಂರ್ನೆಯ ಸವಾಲ್ಲನ ತಂರ್ರ ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ: 

ಉದ್ದಹರಣೆ: 

ಸಾರಾ 64 ವಷ್ತ ಮತ್ತು  ರ್ನು  90 ವಷ್ತದ ತ್ತಯಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ತ್ತು ಳೆ. ಅವಳು ಒಳೆು ಯ ಮಗಳಲಿ  ಎೌಂದು 

ಅವಳು ಭಾವಿಸುತ್ತು ಳೆ. ಸ್ು ೋಹಿರ್ರನ್ನು  ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರ್ನು  ಅಮಮ ನನ್ನು  ಬಡುವ ಬಗೆ್ಗ  ಅವಳು ರ್ಪಿ್ಪ ರ್ಸಿ ರೆೌಂದು 

ಭಾವಿಸುತ್ತು ಳೆ. ಸಾರಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತು ಳೆ, "ನಾನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನು  ತ್ತಯಿಯೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಇರಬೇಕು ಏಕೆೌಂದರೆ ನಾನ್ನ 

ಹರಡುವಾಗ ಅವಳಿಗ್ಗ ಏನಾದರೂ ಆಗುರ್ು ದ್. ನಾನ್ನ ಚಿಕಿವಳಿದಾದ ಗ ನನು  ಅಮಮ  ನನು ನ್ನು  ನೋಡಿಕೊೌಂಡರು 

ಮತ್ತು  ಈಗ ಅವಳನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದು ನನು  ಕರ್ತವಯ . ಅವಳಿಗ್ಗ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ್ಲ , ನಾನ್ನ ನನು ನ್ನು  

ಎೌಂದ್ಧಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದ್ಧಲಿ . " 

1. ಅದನ್ನು  ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೋನದ್ಧೌಂದ ನೋಡಿ: ನಿಮಮ  ಬಗೆ್ಗ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮೊಮ ೌಂದ್ಧಗ್ಗ 

ಮಾರ್ನಾಡುತಿು ರುವಂತೆ ನಿಮೊಮ ೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡಿ. 

ನಮಮ  ಉದಾಹರಣೆಯಲಿ್ಲ , ಮನೆಯಿೌಂದ ಹರಗ್ಗ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದದ ಕಿಾ ಗಿ ಸಾರಾ ರ್ನು ನ್ನು  

ದೂಷ್ಟಸುತಿು ದದ ೌಂತೆ, ಅವಳು ರ್ನು ನ್ನು  ತ್ತನೇ ಕಳಿಕೊಳು ಬಹುದು: “ನನು  ಒಳೆು ಯ ಸ್ು ೋಹಿತೆ ಮಾರಿಯಾ ಇದನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ 

ನೋಡುತ್ತು ರೆ - ಮತ್ತು  ಅವಳು ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ತು ಳೆ?” ಸಾರಾ ರ್ನು  ಸ್ು ೋಹಿತೆ (ಯಾರು ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತು ರೆ) 

ರ್ನು  ತ್ತಯಿಯನ್ನು  ಅಲಿಾ ವಧಿಗ್ಗ ಬಡುವ ಬಗೆ್ಗ  ಯೋಚಿಸುತ್ತು ಳೆ. 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೌಂಶಗಳು: 

• ಸಾರಾಳ ಸ್ು ೋಹಿತೆ ಮಾರಿಯಾ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ತು ಳೆoದು ನಿೋವು ಯೋಚಿಸುತಿು ೋರಿ? 

  



• ನಿಮಮ  ಸ್ು ೋಹಿರ್ ಇಲಿ್ಲದದ ರೆ ಅವರು ನಿಮಗ್ಗ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ತು ರೆ? 

 

• ನಿಮಮ  ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ಸ್ು ೋಹಿರ್ ಇದದ ರೆ, ನಿೋವು ಅವರಿಗ್ಗ ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿು ೋರಿ? 

 

 

 

2. ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕಳಿಿ  / ಇತರರನ್ನು  ಕೇಳಿ:  ಕೆಲವು ಜನರು ರ್ಮಮ  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ 

ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಶ್ನು ಸಲು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡ್ಗಯುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್. 
 

ಇದೇ ರಿೋತಿಯ ಸನಿು ವೇಶಗಳನ್ನು  ಅವರು ಹೇಗ್ಗ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತು ರೆ ಎೌಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಇರ್ರ ಜನರೊೌಂದ್ಧಗ್ಗ 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಮೂಲಕ "ಒಳೆು ಯ ಮಗಳಲಿ " ಎೌಂಬ ಬಗೆ್ಗ  ಸಾರಾ ರ್ನು  ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  

ಪರ ಶ್ನು ಸಬಹುದು.ಸಾರಾ ರ್ನು  ತ್ತಯಿಯನ್ನು  ರ್ನು  ನಂಬಕೆಯನ್ನು  ಪರಿೋಕಿ್ರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವಳು 

ಹೋದಾಗ ತ್ತಯಿಗ್ಗ ಬಕಿಟ್ಟಟ  ಉೌಂಟಾಗುರ್ು ದ್ ಎೌಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು  ಪರಿೋಕಿ್ರ ಸಲು, ರ್ನು  ತ್ತಯಿಯನ್ನು  

ಅಲಿಾ ವಧಿಗ್ಗ ನಂಬುವ ಯಾರೊೌಂದ್ಧಗಾದರೂ ಬಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.  
 

 
 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೌಂಶಗಳು: 

• ನಿಮಮ  ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರರ್ರ ದ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೋವು ಮಾರ್ನಾಡಬಹುದಾದ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾದ ರೆಯೇ? 
 

• ನಂಬಲಹತವಾಗಿರಲು ನಿೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೌಂದು ನಿೋವು ನಂಬುತಿು ೋರಿ? 
 

• ನಿಮಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ಯೇ? ನಿಮಮ  ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು  ಪರಿೋಕಿ್ರ ಸಲು ನಿೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? 
 

 



 

3. ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಿಂದಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರ ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ: 

ನಾವು ಆಗಾಗೆ್ಗ  ನಮಗ್ಗ ಅಥವಾ ಇರ್ರರಿಗ್ಗ ಅರಿವಿಲಿದ್ ನಕಾರಾರ್ಮ ಕ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುತೆು ೋವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ 

“ನಾನ್ನ ಎಲಿ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಇರಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದ್ಧದದ ರೆ, ನಾನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಒಳೆು ಯವನಲಿ , ನನು  ಸಂಬಂಧಿಗ್ಗ 

ಅವರು ಅಹತವಾದದದ ನ್ನು  ನಿೋಡುತಿು ಲಿ ”್ಎೌಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ. 

ನಾವು ಒೌಂದು ನಿದ್ಧತಷ್ಟ  ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ವತಿತಸಬೇಕು, ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕು ಎೌಂದು ನಾವು 

ನಂಬಬಹುದು. "ನಾನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು / ನಾನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ..." 

 

ಮುಖ್ಯ  ಅೌಂಶಗಳು: 

“ಪರಿಪೂಣತವಾಗದ್ಧರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್” ಮತ್ತು  “ನಾನ್ನ ನನು ನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ” 

ಎೌಂದು ಯೋಚಿಸಲು ನಿಮಮ ನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸುವುದರಿೌಂದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನು  ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೋನದ್ಧೌಂದ ನೋಡಲು 

ನಿಮಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುರ್ು ದ್. 

 

"ಒಳೆು ಯ ಮಗಳಲಿ " ಎೌಂಬ ರ್ನು  ಲೇಬಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನ್ನ ಅರ್ಥತಸಿಕೊಳುು ರ್ು ದ್ ಎೌಂದು ಸಾರಾ ಯೋಚಿಸಲು 

ಪರ ಯತಿು ಸಿದರೆ, ಅವಳು ಅಸಾಧಯ ವನ್ನು  ನಿರಿೋಕಿ್ರಸುತಿು ರುವುದನ್ನು  ಅವಳು ನೋಡುತಿು ದದ ಳು ಮತ್ತು  ಈ ನಿರಿೋಕಿೆಯು 

ರ್ನು ನ್ನು  ತ್ತನ್ನ ವಿಫಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುರ್ು ದ್. 

 

ಅವಳು "ನಾನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ತಯಿಯೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಇರಬೇಕು", "ನನು  ತ್ತಯಿ ನಾನ್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದನ್ನು  

ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತು ರೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಇರ್ರರೊೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಇರುವುದನ್ನು  ಆನಂದ್ಧಸಬಹುದು, ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ವಿರಾಮ 

ಪಡ್ಗದರೆ ಮತ್ತು  ಸವ ಲಿ  ಅನ್ನಭವಿಸಿದರೆ ನಮಿಮ ಬಬ ರಿಗೂ ಒಳೆು ಯದು" 

 

 

 

 

 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೌಂಶಗಳು: 

 

 

• ನಿೋವು ಎೌಂದಾದರೂ ಈ ರಿೋತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೌಂದ್ಧದ್ಧದ ೋರಾ? 

 

 

• ನಿಮಮ  ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೋವು ಬೇರೆ ಹೇಗ್ಗ ಯೋಚಿಸಬಹುದು? ನಿಮಮ  ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೋವು 

ಯೋಚಿಸಲು ಬೇರೆ ಮಾಗತವಿದ್ಯೇ? 
 



4. ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಏನೂ ಎಿಂದು ಯೀಚಿಸದರಲು ಪಿ್ಯತಿು ಸಿ: 

 

ವಿಭಿನು  ಆಯಿೆ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಯೋಚಿಸಲು ನಿಮಮ ನ್ನು  ನೆನಪ್ಪಸಿಕೊಳಿು . ನಿಮಗ್ಗ ಏನನಾು ದರೂ ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ 

ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದ್ಧದದ ರೆ; ಅದನ್ನು  ಮಾಡಲು ಯೋಗಯ ವಾಗಿಲಿ . 

 

ಎೌಂದ್ಧಗೂ ಹರಗ್ಗ ಹೋಗದ್ಧರಲು ಸಾರಾ ಇರ್ರ ಪಯಾತಯಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ? ಅವಳು ಒಳೆು ಯ ಮಗಳು 

ಅಥವಾ ಒಳೆು ಯ ಮಗಳು ಅಲಿ  ಎೌಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಬೇಕ? 

 

5. ಆಹಿಾದಕರವಾದ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಯೀಚಿಸಲು ನಿರ್ಿರಸಿ. 

ಸಾರಾ ತ್ತನ್ನ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಎಲಿಾ  ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅವಳು ಎಷ್ಟಟ  ನಿಭಾಯಿಸುತಿು ದಾದ ಳೆ 

ಎೌಂಬುದನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ . 

 

 

 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೌಂಶಗಳು: 

• ನಿೋವು ಎೌಂದಾದರೂ ಈ ರಿೋತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೌಂದ್ಧದ್ಧದ ೋರಾ? 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವ ಬಗೆ್ಗ  ಕೆಲವು ಒಳೆು ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿ 

• ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಸವಾಲ್ಲನ ಮತ್ತು  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ಹಸ 

ಭಾವನೆಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಚಿೌಂರ್ನೆಯ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಗ ಇನ್ನು  ಎರಡು ಅೌಂಕಣಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲ್ಲದ್ದ ೋವೆ: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಏನಾಗುತಿು ತ್ತು  
ನಿೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸುತಿು ದ್ಧದ ೋರಿ? 

ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾತಯ 

ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುರ್ು ದ್… 

ಈಗ ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸುರ್ು ದ್? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              ಒತು ಡದ ನಿವಿಹಣೆ 4: 

 

ಮಾಗಿದರ್ಶಿ ಚಿತಿರ್ - Meadow and Stream: 

• ಮಾಗತದಶ್ನತ ಚಿರ್ರ ಣವು ಒರ್ು ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂರ್ರ ವಾಗಿದುದ  ಅದು ದೈನಂದ್ಧನ 

ಚಿೌಂತೆಗಳಿೌಂದ “ಬಡುವು ಪಡ್ಗಯಲು” ನಿಮಗ್ಗ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುರ್ು ದ್. 

• ನಿಮಗ್ಗ ತೌಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಶೌಂರ್ವಾದ ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು. 

 

• ಕೆಲವು ಜನರು ಸಂಜ್ಜ ಮಲಗುವ ಮುನು  ಈ ರಿೋತಿಯ ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನು  ಬಳಸುತ್ತು ರೆ. ಮೊದಲು ದ್ಧನದ 

ಇರ್ರ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳುು ವುದು ಉರ್ು ಮ. 

 

• ನಿೋವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೆಚಿ್ಚ  ಉಪಯುಕು ವಾಗಿರುರ್ು ದ್.    

 

ವಾಯ ಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒರ್ು ಡದ ರೇಟಿೌಂಗ್: 

ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ, ನಾವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟಟ  ನಿಮಮ  ಒರ್ು ಡ ಅಥವಾ ಒರ್ು ಡದ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  

ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 

 

 

ಮಾಗಿದರ್ಶಿ ಚಿತಿರ್ ವಾಯ ಯಾಮ.  

 
5 = Terribly tense  

4 = Really tense  

3 = Moderately tense  

2 = Slightly tense  

1 = Not at all tense 

Q.1 ರಿೌಂದ 5 ರ ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ , ನಿಮಮ  ಉದ್ವ ೋಗವನ್ನು  ನಿೋವು ಹೇಗ್ಗ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ?_______________ 

 

 

 

 

 

 



 

ಮಾಗಿದರ್ಶಿ ಚಿತಿರ್: ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 

ಇದು ಮಾಗತದಶ್ನತ ವಿಶರ ೌಂತಿ ಚಿರ್ರ ಣ ವಾಯ ಯಾಮ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮಮ ನ್ನು  ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಿಾನಕಿೆ  

ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಿು . ನಿಮಮ  ಕುಚಿತಯಲಿ್ಲ  ಮತೆು  ನೆಲೆಸಿ. ನಿಮಮ  ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿಿ  ಮತ್ತು  ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು  

ತೆಗ್ಗದುಕೊಳಿು , ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗ್ಗ ಉಸಿರನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿು , ರ್ದನಂರ್ರ ಅದನ್ನು  ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಗ್ಗ ಬಡಿ, 

ನಿೋವು ಹಾಗ್ಗ ವಿಶರ ೌಂತಿ ಪಡ್ಗಯುತಿು ೋರಿ. 
 
 

ಮತ್ತು  ಈಗ ಮತು ೌಂದು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು  ತೆಗ್ಗದುಕೊಳಿು  ... ಅದನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿು  ... ನಿಮಮ  ಎದ್ಯಲಿ್ಲ  

ಸವ ಲಿ  ಉದ್ವ ೋಗವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುವವರೆಗ್ಗ ಮತ್ತು  ನಂರ್ರ ಹೋಗಲು ಬಡಿ ... ವಿಶರ ೌಂತಿ ಪಡ್ಗಯಿರಿ ... ನಿಮಮ  

ದೇಹದ ಎಲಿಾ  ಸಾು ಯುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಲು ಅನ್ನಮತಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಚಿೌಂದ್ಧ ಗೌಂಬೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಲು 

ಬಡಿ. ನಿಮಮ  ದೇಹದ ಪರ ತಿಯೌಂದು ಭಾಗವನ್ನು  ಹಿರ್ವಾದ ಮತ್ತು  ವಿಶರ ೌಂತಿ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ  

ತೋಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ... ಮತ್ತು  ಕೈಗಳು ... ನಿಮಮ  ಕುತಿು ಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಭುಜಗಳು ... ನಿಮಮ  ನೆತಿು  ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  

ಮುಖ್ದಲಿ್ಲನ ಎಲಿಾ  ಸಾು ಯುಗಳನ್ನು  ... ಸಡಿಲ್ಲಸಿ. 

 

ಮತ್ತು  ನಿೋವು ಅಲಿ್ಲ  ಸದ್ಧದ ಲಿದ್ ವಿಶರ ೌಂತಿ ಪಡ್ಗಯುತಿು ರುವಾಗ, ಮುಕು ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಮವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, 

ನಿಮಮ  ಎದ್ಯ ಸಾು ಯುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮತ್ತು  ನಿರಾಳವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ... ರ್ದನಂರ್ರ ನಿಮಮ  

ಹಟ್ಟಟ  ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಬೆನ್ನು  ... ನಿಮಮ  ಮೇಲ್ಲನ ಬೆನಿು ನ ಮತ್ತು  ಕೆಳ ಬೆನಿು ನ ... ನಿಮಮ  ಸೌಂಟ್ ಮತ್ತು  ಕಾಲುಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪ್ರದದ ಕೆಳಗ್ಗ ನಿಮಮ  ಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶರ ೌಂತಿಯನ್ನು  ಹರಿಯಲು ಅನ್ನಮತಿಸಿ ... 
 

ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ನಿಮೊಮ ೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡುರ್ು ಲೇ ಇರುವಾಗ, ಈ ವಿಶರ ೌಂತಿ ಅಲೆಗಳು ನಿಮಮ  ದೇಹದಾದಯ ೌಂರ್ 

ಹರಡುವುದನ್ನು  ಮುೌಂದುವರಿಸಬಹುದು ... ಪರ ತಿಯೌಂದು ಕೊೋಶದಲಿೂ  ಆಳವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಳು ಬಹುದು ... 

ಆದರೆ ಇದ್ಧೋಗ ನಿೋವು ಎಷ್ಟ ೋ ನಿರಾಳವಾಗಿದದ ರೂ, ಇನು ಷ್ಟಟ  ಆಳವಾಗಿ ನಿರಾಳರಾಗಲು ಸಾಧಯ ವಿದ್ ಮತ್ತು  ಆದರೂ 

ಎಚಿ ರವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು  ನನು  ಧವ ನಿಯ ಅರಿವಿವಿರಲ್ಲ. ಈಗ, ... ನಿಮಮ  ಗಮನವು ಕಾಲಕಾಲಕಿೆ  ಅಲೆದಾಡುತಿು ದದ ರೂ, 

ಅದನ್ನು  ನಾನ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಹರಟಿರುವ ಚಿರ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ ಹಿೌಂತಿರುಗಿ. 

ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೋವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳಿು … ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ, ನಿೋವು ಬೇರೆ ಸಿ ಳಕಿೆ  

ಸಾಗಿಸಲಿ ಡುತಿು ೋರಿ. ನಿೋವು ಹುಲಿುಗಾವಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಲಡುತಿು ೋರ , ಅದು ಶೌಂತಿಯುರ್ ಹುಲಿುಗಾವಲು, ಮತ್ತು  

ಹುಲಿುಗಾವಲ್ಲನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದು ಒೌಂದು ಸಣು  ಅೌಂಕುಡೌಂಕಾದ ಹಳೆ ಮತ್ತು  ಹಳೆಯ 

ಪರ ತಿಯೌಂದು ಬದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಎರ್ು ರದ, ನೆರಳಿನ ಮರಗಳು ... 

ಈಗ ನಿೋವೇ ಚಿತಿರ ಸಿ, ಇದ್ಧೋಗ, ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಿು  ... ಈ ಹಳೆಯ ದಂಡ್ಗಯ ಉದದ ಕಿ್ಕ . ನಿೋವು ಮರಗಳ ಒೌಂದು 

ಕಾೌಂಡದ ವಿರುದಿ  ಕುಳಿತ್ತ ವಿಶರ ೌಂತಿ ಪಡ್ಗಯುತಿು ೋರಿ ... ಮಸುಕಾದ ನಿೋಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು  ಬಳಿ ಮೊೋಡಗಳನ್ನು  

ಗಮನಿಸಿ, .... ಸೂಯತನ ಉಷ್ು ತೆಯನ್ನು  ಆಹಿಾದಕರ ಕ್ರರಣಗಳು ಹಳೆಯುತಿು ರುವುದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ, ... ಅದು 

ಪರ ತಿಫಲ್ಲಸುರ್ು ದ್ ಹರಿಯುವ ನಿೋರು ... ಇದು ಸುೌಂದರವಾದ, ಆಹಿಾದಕರ, ಶೌಂತಿಯುರ್ ದ್ಧನ ... ತ್ತೌಂಬಾ 

ಬೆಚಿ ಗಿರುವುದ್ಧಲಿ  ಅಥವಾ ರ್ಣು ಗಿಲಿ  ... ಗಾಳಿಯು ತ್ತಜಾ ಮತ್ತು  ಸವ ಚ್ is ವಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಹಕಿ್ರ ಗಳ ಚಿಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲ 

ಶಬದ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮಗ್ಗ ತಿಳಿದ್ಧದ್ ... ನಿೋರಿನ ಶಬದ  , ಅದು ಹಳೆಯ ಉದದ ಕಿ್ಕ  ಹರಿಯುತಿು ದದ ೌಂತೆ ... ಇದು ಇಲಿ್ಲ  

ತ್ತೌಂಬಾ ಶೌಂತಿಯುರ್ವಾಗಿದ್ ... ತ್ತೌಂಬಾ ಶೌಂರ್ ಮತ್ತು  ನೆಮಮ ದ್ಧ ... ನಿಮಮ  ಸುರ್ು ಲೂ ನೋಡಿ ... ಎಲಿವನ್ನು  

ತೆಗ್ಗದುಕೊೌಂಡು ... ಈ ಸಿ ಳದ ಸರಳ ಸೌಂದಯತವನ್ನು  ಆನಂದ್ಧಸಿ ... ” [ದ್ಧೋರ್ತ ವಿರಾಮ] 

ಮತ್ತು  ಈಗ ಹಳೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಹತಿು ರದ್ಧೌಂದ ನೋಡಿ ... ಸಿ ಷ್ಟ ವಾದ, ತಂಪ್ರದ ನಿೋರನ್ನು  ಹರಿಯುವಾಗ 

ಗಮನಿಸಿ ... ನಿೋರು ಎಲಿ್ಲೌಂದ ಬರುರ್ು ದ್ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಲಗ್ಗ ಹೋಗುರ್ು ದ್ ಎೌಂದು ಆಶಿಯತ ಪಡುತ್ತು ರೆ ... ನಂರ್ರ, ನಿೋವು 

ಅಪ್ಪಟ ಟ ರೋಮು ಲಿ್ಲ  ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಎಲೆಯನ್ನು  ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಿೋರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುರ್ು ದ್ ಮತ್ತು  

ನಿಮಮ  ಕಣ್ಣು ಗಳು ಈ ಎಲೆಯನ್ನು  ನಿೋವು ಕುಳಿತಿರುವ ಸಿ ಳಕಿೆ  ಹತಿು ರವಾಗುತಿು ದದ ೌಂತೆ ಗಮನಿಸುತಿು ವೆ ... ರ್ದನಂರ್ರ, 

ಎಲೆ ನಿಮಮ  ಮುೌಂದ್ ಇದ್ ... ಈಗ ನಿೋವು ಈ ಎಲ್ಲಗ್ಗ ವಗಾತವಣೆಯಾಗುತಿು ರುವಿರಿ ನಿಮಮ  ಎಲಿಾ  ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಮಮ  ಎಲಿಾ  ಅಸವ ಸಿ ತೆಗಳು ... 

 

"ಈಗ ನಾನ್ನ ಮಾಗತದಶ್ನತ ಚಿರ್ರ ಣ ವಾಯ ಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮೊಮ ೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡಲ್ಲದ್ದ ೋನೆ ..." 
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ನಿಮಮ  ಎಲಿಾ  ಕಾಳಜಿಗಳು, ನಿಮಮ  ಎಲಿಾ  ಚಿೌಂತೆಗಳನ್ನು  ಎಲ್ಲಗ್ಗ ವಗಾತಯಿಸಲಾಗುರ್ು ದ್ .... ಮತ್ತು  ಆದದ ರಿೌಂದ ಎಲೆ 

ಮುೌಂದುವರಿಯುರ್ು ದ್, ಹಳೆಯ ಕೆಳಗ್ಗ ತೇಲುರ್ು ದ್, ತೇಲುರ್ು ದ್, ಎಲೆ ನಿಮಮ  ಎಲಿಾ  ಅಸವ ಸಿ ತೆಗಳನ್ನು  ಒಯುಯ ರ್ು ದ್, 

... ನಿಮಮ  ಎಲಿಾ  ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು  ಚಿೌಂತೆ . ಬಹಳ ಸಮಯ ...” [ದ್ಧೋರ್ತ ವಿರಾಮ] 

ಆಳವಾದ ವಿಶರ ೌಂತಿಯ ಈ ಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ದೇಹದ ಎಲಿಾ  ಭಾಗಗಳು ಸಾಮರಸಯ ದ್ಧೌಂದ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಆರೊೋಗಯ ಕರವಾಗಿ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸುತಿು ವೆ ... ಯೋಗಕಿೆೋಮದ ಆಳವಾದ ಪರ ಜೆ್ಜ ಯು ನಿಮಮ  ಮನಸಟ ನ್ನು  

ತ್ತೌಂಬುರ್ು ದ್ ... ಆರೊೋಗಯ ಕರ ಶಕ್ರು  ಮತ್ತು  ಚೈರ್ನಯ ದ ಭಾವನೆ ನಿಮಮ  ದೇಹವನ್ನು  ತ್ತೌಂಬುರ್ು ದ್ ... ಮತ್ತು  ನಿೋವು 

ಅೌಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ್ ವಿಶರ ೌಂತಿ ಸಿ ಳವನ್ನು  ಬಡಲು ರ್ಯಾರಿ ನಡ್ಗಸುತಿು ರುವಾಗ, ನಿೋವು ಈ ವಾಯ ಯಾಮ ಮತ್ತು  

ಅೌಂರ್ಹುದೇ ವಾಯ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗುರ್ು ದ್ ಎೌಂದು ತಿಳಿದುಕೊೌಂಡು ಈ 

ಅನೇಕ ಆಹಿಾದಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ನಿಮೊಮ ೌಂದ್ಧಗ್ಗ ಹಿೌಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮಮ  

ಮನಸುಟ  ... ಈ ಸಕಾರಾರ್ಮ ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಲು ... 

ಮತ್ತು  ಈಗ ನಾನ್ನ 3 ರಿೌಂದ 1 ರವರೆಗ್ಗ ಹಿೌಂದಕಿೆ  ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶರ ೌಂತಿಯಿೌಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮಮ ನ್ನು  

ಮರಳಿ ರ್ರುತೆು ೋನೆ. ನಾನ್ನ 1 ಕಿೆ  ಬಂದಾಗ, ನಿೋವು ಎಚಿ ರವಾಗಿರುತಿು ೋರಿ, ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಆಗುತಿು ೋರಿ ಮತ್ತು  

ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತಿು ೋರಿ. ಸರಿ: “3,” ಹೆಚಿ್ಚ  ಎಚಿ ರಿಕೆ; “2,” ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಮತ್ತು  ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆ; ಮತ್ತು  

“1,” ನಿೋವು ಕಣ್ಣು  ತೆರೆದು ನಿಮಮ  ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು  ನಿೋವು ಇರುವ ಕೊೋಣೆಗ್ಗ ಹಿೌಂತಿರುಗಿಸುತಿು ೋರಿ. 

ವಾಯಯಾಮದ ನಂತರ ಒತು ಡದ ರೇಟಿಿಂಗ್ 

ಮಾಗತದಶ್ನತ ಚಿರ್ರ ಣ ನಂರ್ರ ನಿಮಮ  ಉದ್ವ ೋಗ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ನಿೋವು ಹೇಗ್ಗ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ? 

        

 

Q ಈಗ, ದಯವಿಟ್ಟಯ  ನಿಮಮ  ಉದೆವ ೀಗ ಅಥವಾ ಒತು ಡದ ಮಟಯ ವನ್ನು  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 

 

 

 

ಸ್ಟ್ರಿಂಶ 

 

ಇಿಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದೆಾ ೀವೆ: 

• ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ನಿವತಹಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪ್ಪಸುವುದು ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

• ನಾವು ಹೇಗ್ಗ ಭಾವಿಸುತೆು ೋವೆ ಎೌಂಬುದಕಿೆ  ಸಹಾಯವಿಲಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗ್ಗ ಕೊಡುಗ್ಗ ನಿೋಡುರ್ು ವೆ 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವುದು ಹೇಗ್ಗ 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ತಂರ್ರ ಗಳು 

• ಒರ್ು ಡ ಕಡಿರ್ ತಂರ್ರ : ಮಾಗತದಶ್ನತ ಚಿರ್ರ ಣ - ಹುಲಿುಗಾವಲು ಮತ್ತು  ಸಿಟ ರೋಮ 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ಧವ ಗು ತೆ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಧವ ಗು  

3 = ಮಧಯ ಮ ಉದ್ಧವ ಗು ತೆ 

2 = ಸವ ಲಿ  ಉದ್ಧವ ಗು ತೆ 

 



ಮುಿಂದನ ವಾರ: ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು: 

 

ಮಾಗಿದರ್ಶಿ ಚಿತಿರ್ - ಹುಲಿುಗಾವಲು ಮತ್ತು  ಸಿಯ ಿ ೀಮ್: 

 

ದನಕೊ  ಒಮೆಮಯಾದರೂ ಇದನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಪಿ್ಯತಿು ಸಿ ಮತ್ತು  ಅದು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಗುತು ದೆ 

ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ. 

 

    ಚಿಿಂತನೆಯ ದ್ದಖಲೆ: 

• ಪುಟ್ 20 ರಲಿ್ಲನ ಚಿೌಂರ್ನೆಯ ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನು  ಮೂರು ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಪೂಣತಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ 

ಮುೌಂದ್ಧನ ವಾರದಲಿ್ಲ  ಸಂದಭತಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಲು 

ಮತ್ತು  ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಮರೆಯದ್ಧರಿ. 

 

  ವತಿನೆಯ ದ್ದಖಲೆ: 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ವರ್ತನೆಯ ಮೂರು ಪರ ತೆಯ ೋಕ ಕಂತ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ 22 ರಲಿ್ಲನ ವರ್ತನೆಯ 

ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನು  ಪೂಣತಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಮತ್ತು  ನಾವು 5 ನೇ ಪುಟ್ದಲಿ್ಲ  ಚಚಿತಸಿದ ಹಸ ಅಥವಾ 

ಪರಿಷಿ್ ೃರ್ ತಂರ್ರ ವನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

 

 

 

 

START: ವತಿನೆಯ ದ್ದಖಲೆ 

ಅದನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸಕೊ  ಇಡುವುದು 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಿಮಗ್ಗ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದ್? 

• ಏನ್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಡಿಡಯಾಗಬಹುದು? 

• ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು? 

 

 

 

 

 

 



ಚಿಿಂತನೆಯ ದ್ದಖಲೆ: 

ಏನಾಗುತಿು ತ್ತು  
ನಿೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸುತಿು ದ್ಧದ ೋರಿ? 
ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾತಯ 

ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುರ್ು ದ್… 

ಈಗ ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸುರ್ು ದ್? 

     

 



ಹೆಚ್ಚು ವರ ಚಿಿಂತನೆಯ ದ್ದಖಲೆ: 

ಏನಾಗುತಿು ತ್ತು  
ನಿೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸುತಿು ದ್ಧದ ೋರಿ? 
ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾತಯ 

ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುರ್ು ದ್… 

ಈಗ ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸುರ್ು ದ್? 

     



ವತಿನೆಯ ದ್ದಖಲೆ 

ದ್ಧನ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / ರಾತಿರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೋದಕ ವರ್ತನೆ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ನಿೋವು ಯಾವ 

ತಂರ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತಿು ಸಿದ್ಧದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಹೆಚ್ಚು ವರ ವತಿನೆಯ ದ್ದಖಲೆ 

ದ್ಧನ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / ರಾತಿರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೋದಕ ವರ್ತನೆ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ನಿೋವು ಯಾವ 

ತಂರ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತಿು ಸಿದ್ಧದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು



 


