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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 ಬಣ್ಣ  ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಉಲಿ್ೀಖಗಳನ್ನು  ಬರೆದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. 
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ಈ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು  2008 ರಲಿಿ  ಯೂನವಸಿಯಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಯಾಟ್ಟರ  ಮೂಲದಿಂದ 

(ಡೊಲೊರೆಸ್ ಗಲಿ್ಲಘರ್-ಥಂಪ್ಸ ನ್ ಮತುತ  ಸಹೀದೆ್ ೀಗಿಗಳು, ಸಿ್ಟ್ ೆ ನ್್ಫೀರ್ಡಯ ಯೂನವಸಿಯಟ್ಟ 

ಸೂೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, 2002) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಲೇಖಕರ ರಿೀತಿಯ ಅನ್ನಮತಿಯಂದಿಗೆ. ಇದು 

2018 ರಲಿಿ  ರಚಿಸಲ್ಲದ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರಿಷ್ೂ ೃತ್ ಎರಡನೇ ಆವೃತಿತ ಯಾಗಿದೆ. 

 

ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕಾೂ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

ನೋವು ಮತ್ತು  ಉಲ್ಲ ೋಖಿಸಲು ಇದು ವಿಷಯಗಳ ಪುಟವಾಗಿದೆ  

ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಓದಿ ಆದರೆ ಪೂರ್ತ ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಓದಬೇಡಿ 

 

ನಡವಳಿಕೆಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮರುಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ      ಪು. 4 

ಅನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸಲು ಹಸ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಿಸುವುದು     ಪು .5 

ಆಲೊೀಚನೆಗಳು ಮತುತ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು      ಪು .6 

ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸುವುದು     ಪು .10 

ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್: ಹುಲಿುಗಾವಲು ಮತುತ  ಸಿಿ ರ ೀಮ್       ಪು .15 

ಸ್ಟ್ರಂಶ            ಪು .18 

 

ಪರ ತಿ ಅಧಿವೇಶನಕೆೆ : 

• ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ು ದೆ ಅಥವಾ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯತತಂರ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತು  ಉಲ್ಲ ೋಖಿಸಲು 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

• ವಿಷಯವು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಅಪರ ಸ್ತು ರ್ವಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು  ಬಿಡಿ. 

• ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ  ವಾಾ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿಸ್ತವಾಗ, ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರದಿದದ ರೆ 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಏನದೆ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುು ತ್ಸು ರೆಯೇ ಎೊಂದು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ. 

 

5 ನಮಿಷಗಳು ಅಧಿವೇಶನ 3 ರಲಿಿ  ಮರುಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ: ನಡವಳಿಕೆಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವುದು. 

• ನಾವು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾರ್ನಾಡಿದೆದ ೋವೆ: 

• ವರ್ತನೆಯ ತಂರ್ರ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ತವುದು. 

• ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವುದು. 

• ಒರ್ು ಡವನ್ನು  ನವತಹಿಸ್ತವುದು 3: ಭೌತಿಕ ಗ್ರ ೊಂಡಿೊಂಗ್. 

 

Q. ನಡವಳಿಕೆಯ ದ್ದಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? 

ಅದು ಹೇಗ್ಗ ಆಯಿತ್ತ? 

ಯಾವುದು ಚೆನಾು ಗಿ ಹೋಯಿತ್ತ? 

ನೋವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಿದಿದ ೋರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸಿಕೆ್ರತ್ತ ಎೊಂದು ನೋವು 

ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ೋರಿ? 

• ಭವಿಷಾ ದಲ್ಲಲ  ಯಾವುದು ಸ್ತಲಭವಾಗುರ್ು ದೆ? 

 



ನಡವಳಿಕೆ ದಾಖಲ್ ಪೂರ್ತಗಳಿಸಿದ ಅವರ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಚಚಿತಸಿ. 

ಅವರು ಅದನ್ನು  ಪೂರ್ತಗಳಿಸಿದರೆ:   

• ಪರ ತಿ ಪರ ಚೋದಕ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು  ನೋಡಿ ಮತ್ತು  ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ 

ಚಚಿತಸಲು ಮತ್ತು  ಪರ ತಿಬಿೊಂಬಿಸಲು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸಿ 

• ಸಮಸ್ಯಾ ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ರ್ಡೆಯಲು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು 

ಪರ ಯತಿು ಸ್ತತಿು ದದ  ತಂರ್ರ ಗಳನ್ನು  ನೋಡಿ ಮತ್ತು  ಇದು ಹೇಗ್ಗ ಹೋಯಿತ್ತ ಎೊಂದು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿ 

• ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಾಯತತಂರ್ರ ವನ್ನು  ಪರಿಷೆ ರಿಸಲು ಬಯಸ್ತವರೆ? 

• ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಅಪರ ಸ್ತು ರ್ವಾಗಿದದ ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ನಲತಕಿ್ರ ಸಿ 

 

ಅವರು ಅದನ್ನು  ಪೂರ್ತಗಳಿಸದಿದದ ರೆ, ಇದಿೋಗ ಅದನ್ನು  ಪೂರ್ತಗಳಿಸಲು ಆರೈಕೆದಾರರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. 

ವಾರದ ಬಗೆ್ಗ  ಯೋಚಿಸಲು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿ. ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು  ಸಮಸ್ಯಾ -ಪರಿಹರಿಸಿ ಉದಾ: 

- "ನನು  ಸಂಬಂಧಿಗ್ಗ ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿಲಲ ." 

- "ಲಾಗ್ ದಾಖಲ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲಲ . ನಾನ್ನ ತ್ತೊಂಬಾ ಕಾಯತನರರ್ವಾಗಿದೆದ .” 

-"ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೊಂದು ನನಗ್ಗ ಅಥತವಾಗಲ್ಲಲಲ ." 

- "ನಾನ್ನ ಒಮೆೆ  ಪರ ಯತಿು ಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದು ಅವರನ್ನು  ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿಸಿತ್ತ ಆದದ ರಿೊಂದ ನಾನ್ನ ನಲ್ಲಲ ಸಿದೆ." 

ಅವರೊಂದಿಗ್ಗ ಇತಿು ೋಚಿನ ಸಮಸ್ಯಾ ರೆ್ ಕ ಘಟನೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ, ಉದಾಹರಣೆಯ 

ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವಾ  ಕಾಯತತಂರ್ರ ಗಳನ್ನು  ಚಚಿತಸ್ತವುದು. 

ನಡವಳಿಕೆ ದಾಖಲ್ ಬಳಸಿ ಮುೊಂದುವರಿದ ಅಭಾಾ ಸವನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

 

20 ನಮಿಷ್ಗಳು : ಬದಲ್ಲಯಿಸಲು ಹಸ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಿಸುವುದು 

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಚಿತಸಿದ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಜೊತ್ತಗ್ಗ, ನೋವು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಯಸ್ತವ ಇರ್ರರು ಇರಬಹುದು, ನಮೆ  

ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಲ  ಅಥವಾ ನಮೆ ಲ್ಲಲ  ನೋವು ಭಿನು ವಾಗಿರಲು ಬಯಸ್ತತಿು ೋರಿ. 

ಹಂತ್ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಿಸಿ 
“ನಾವು ಕೊನೆಯ 

ಅಧಿವೇಶನದಂತ್ತಯೇ 

ಹಂರ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸೋರ್ 

ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಯನ್ನು  

ರೂಪಿಸೋರ್. ನಡವಳಿಕೆಯ 

ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು 

ಮುೊಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಲ  ಟ್ರ್ರ ಾ ಕ್ 

ಮಾಡಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 

ಚಚಿತಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ನೋವು ಈಗಾಗಲೇ 

ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ” 

ನಾನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು 

ಬಯಸ್ತವ ಹಸ ನಡವಳಿಕೆ 
 

ನಾನ್ನ ಅದನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು 

ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಬಯಸ್ತವಿರಾ? 

 

ಹಂತ್ ಎರಡು 
ಪ್ರ ಚೀದಕಗಳು ಮತುತ  

ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? 

ಸಂಭಾವಾ  ಪರ ಚೋದಕಗಳು…  

ಸಂಭವನೋಯ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಗಳು…  

ಪರ ಯತಿು ಸಲು ಸಂಭಾವಾ  

ತಂರ್ರ ಗಳು… 
 

 

 

 



"ನಾವು ಈಗ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗ್ಗ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಬಹುದಾದ ವಿಭಿನು  ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು  ಇದರಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ರ್ಗುವ 

ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾರ್ನಾಡಲ್ಲದೆದ ೋವೆ." 

ಆಲೊೀಚನೆಗಳು ಮತುತ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು 

• ಬುದಿಿಮಾೊಂದಾ ತ್ತಯಿೊಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಯಾರನಾು ದರೂ ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದರಿೊಂದ ನೋವು 

ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು  ಒರ್ು ಡಕೆೆ  ಒಳಗಾಗಬಹುದು. 

• ನಮೆ  ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಮತ್ತು  ಅವು ನಮೆ  ಭಾವನೆಗಳಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಸಂಪಕತ 

ಕಲ್ಲಪ ಸ್ತರ್ು ವೆ ಎೊಂಬುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುರ್ು ದೆ. 

• ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಕುರಿತ್ತ ನೋವು ಯೋಚಿಸ್ತವ ರಿೋತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮೆ  ಭಾವನೆಯ ಮೇಲ್ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುರ್ು ದೆ. ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮೆ ನ್ನು  ಕೆಟಿ ದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. 

ಈ ಚಕರ ವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ ಮೊದಲ ಹೆಜೆ್ಜ  ನೋವು ಕಠಿರ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ ದಾದ ಗ ನಮೆ  ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ನಲ್ಲಲ ಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ಕೇೊಂದಿರ ೋಕರಿಸ್ತವುದು. 

ಮುಖಾ  ಅೊಂಶಗಳು :ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ಅಥತಮಾಡಿಕೊಳು ಲು, 

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಮೆ  ಅನಸಿಕೆಗಳನ್ನು  ಚಚಿತಸೋರ್: 

ಉದಾಹರಣೆ: ಲ್ಲಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಡೇವಿಡ್ 

Alzheimer’s ಕಾಯಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪತಿ ಡೇವಿಡೆೆ  ಲ್ಲಡಿಯಾ ಆರೈಕೆ ನೋಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಲ್ಲಡಿಯಾ ಅವರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಪರ ಯತಿು ಸ್ತತಿು ರುವಾಗ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಡೇವಿಡ್ ಕಷಿ ಪಡುತ್ಸು ನೆ. 

ಈ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ , ಲ್ಲಡಿಯಾ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಿೋಗಿವೆ: 

“ಡೇವಿಡ್ ನನು  ಮಾರ್ನ್ನು  ಕೇಳಲು ನರಾಕರಿಸ್ತತ್ಸು ನೆ. ಅವನ್ನ ನನು ನ್ನು  ಉದೆದ ೋಶಪೂವತಕವಾಗಿ ನಲತಕಿ್ರಸ್ತತ್ಸು ನೆ.” 

ಲ್ಲಡಿಯಾ ನಂರ್ರ ನರಾಶೆ ಮತ್ತು  ದುುಃಖವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತ್ಸು ಳೆ. 

"ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಮೆ  ಅಭಿಪ್ರರ ಯವೇನ್ನ?" 

ಮುಖೆ  ಅಂಶ : ಒತ್ತ ಡದ ಸಂದರ್ಯಗಳಲಿಿ  ನಮಮ ಲಿಿರುವ ಸಹಾಯವಿಲಿದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಬದಲ್ಲಯಿಸುವುದು ಎಂದು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದುುಃಖ ಮತುತ  ಹತಾಶೆಯನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

    

ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸುವ ಕರ ಮಗಳು 

• ನಮೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮೂರು ಹಂರ್ಗಳಿವೆ: 

1. ನಮೆ  ಪರ ಸ್ತು ರ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ನಲ್ಲಲ ಸಿ ಮತ್ತು  ಗುರುತಿಸಿ. 

2. ನಮೆ  ಸಹಾಯವಿಲಲ ದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಹಾಯಕವಾದವುಗಳೊಂದಿಗ್ಗ ಸವಾಲು ಮಾಡಿ 

ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

3. ಈಗ ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಅನಸ್ತರ್ು ದೆ ಎೊಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ  ಗಮನ ಕೊಡಿ. 

• ಹಂರ್ 1 ರಿೊಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೋರ್: ನಮೆನ್ನು  ಕೆಟಿ ದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ನಲ್ಲಲ ಸಲು ಮತ್ತು  

ಗುರುತಿಸಲು. 

ಮತು ೊಂದು ,   ಸಮಾಧಾನದ 

ಅನ್ನಭವ  ಕೆಲವೊಮೆೆ  

ಒರ್ು ಡವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವುದು 

ಸರಿಯೆೊಂದು ನಾನ್ನ 

ಕಂಡುಕೊೊಂಡಿದೆದ ೋನೆ. ಅದು 

ಕಾಳಜಿಯ ಭಾಗ ಎೊಂದು ನಾನ್ನ 

ಎೊಂದಿಗೂ ಅರಿತ್ತಕೊೊಂಡಿಲಲ  



• ಆಗಾಗೆ್ಗ  ಇದು ಎಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸ್ತರ್ು ದೆ ಎೊಂದರೆ ನಮೆ  ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಏನಾಗುತಿು ದೆ 

ಎೊಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕತವನ್ನು  ಸಹ ನಾವು ಗಮನಸ್ತವುದಿಲಲ . 

• ಒರ್ು ಡದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ನೋವು ಏನ್ನ ಆಲೋಚಿಸ್ತತಿು ೋರಿ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಗಮನದಲ್ಲಲ ರಿಸಿಕೊಳುು ವುದರ ಮೂಲಕ 

ನಮೆ  ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ನಲ್ಲಲ ಸಲು ಮತ್ತು  ಗುರುತಿಸಲು ಉರ್ು ಮ ಮಾಗತವಾಗಿದೆ. 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಾವು ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಬಳಸ್ತತ್ತು ೋವೆ. 

 

ಚಿಂತ್ನೆಯ ದ್ದಖಲ್ 

ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಯು ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ: 

ಎ.) ಏನಾಗುತಿು ದೆ 

ಬಿ.) ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ನೋವು ಏನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ದಿದ ೋರಿ 

ಸಿ.) ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಅನಸಿತ್ತ 

"ಕೆಳಗಿನ ಲ್ಲಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್" 

 

ಲ್ಲಡಿಯಾ ಅವರ ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಪರ ಸ್ತು ರ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು 

ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ್ತ ಡೇವಿಡ್ 

ಮಾಡುತಿು ಲಲ  

1. ಡೇವಿಡ್ ನನು  ಮಾರ್ನ್ನು  

ಕೇಳಲು ನರಾಕರಿಸ್ತತ್ಸು ನೆ, 

ಅವರಿಗ್ಗ ಸ್ಯಧಾ ವಾದರೂ 

ಸಹ. 

2. 2. ಅವನ್ನ ನನು ನ್ನು  

ಉದೆದ ೋಶಪೂವತಕವಾಗಿ 

ನಲತಕಿ್ರಸ್ತತಿು ದಾದ ನೆ 

ನರಾಶೆ ಮತ್ತು  ದುುಃಖ 

 

  

“ಈಗ ನಮಗ್ಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯೊಂದಿಗ್ಗ ಇದನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸೋರ್. ನಮೆ  ಉದಾಹರಣೆಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂರ್ತಗಳಿಸೋರ್ ” 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೊಂಶಗಳು: ಇತಿು ೋಚಿನ ಒರ್ು ಡದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಲ  ನೋವು ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಲು 

ಇಷಿ ಪಡುತಿು ೋರಿ. 

 



ಏನಾಗುತಿತ ದೆ? ನೀವು ಏನ್ನ 

ಯೀಚಿಸುತಿತ ದಿಾ ೀರಿ? 

ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಸಿತು? 

 
 

ವಾ ಕ್ರು , ಕ್ರರ ಯೆ ಮತ್ತು  ರ್ಮೆ  ಬಗೆ್ಗ  

ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  

ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸಿ 

 

ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಭಾವನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರ 

ನೋಡಲು ಅವರನ್ನು  

ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಿ “ನೋವು ನನಗ್ಗ 

ಸವ ಲಪ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಹೇಳಬಲ್ಲಲ ರಾ?”್

ಮತ್ತು  ನೋವು 

ಅಥತಮಾಡಿಕೊೊಂಡಿದಿದ ೋರಾ 

ಎೊಂದು ಪರಿೋಕಿ್ರ ಸಲು ಅವರಿಗ್ಗ 

ಸ್ಯರಾೊಂಶ. 

 

ಮುಖಾ  ಅೊಂಶಗಳು : ನೋವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸ್ತವ ಯಾರಾದರೂ ಬುದಿಿಮಾೊಂದಾ ತ್ತಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಿಷಯಗಳು ನಮೆ  ನಯಂರ್ರ ರ್ದ ಹರಗಿರುವಾಗ ಕಷಿ ವಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ನೋವು 

ನಯಂತಿರ ಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು  ಸ್ತಧಾರಿಸ್ತವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ.. 

ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದ ನಂರ್ರ ಮುೊಂದಿನ ಹಂರ್ಗಳು: 

1. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಹಾಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗ್ಗ ಸವಾಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  

ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

2. ಯಾವುದೇ ಹಸ ಭಾವನೆಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನ ಕೊಡಿ. 

 

 

ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸುವುದು: 

 

 

 

ನಮೆ  ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಸವಾಲು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವುದು ಕಷಿ , ಆದರೆ ಅಭಾಾ ಸದಿೊಂದ 

ಅದು ಸ್ತಲಭವಾಗುರ್ು ದೆ. "ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲರ್ ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು" ಎೊಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಸ್ಯಮಾನಾ  

ಆಲೋಚನಾ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ ಕೆಲವು ತಂರ್ರ ಗಳು ಇಲ್ಲಲ ವೆ: 

 

1. ಬೇರಬಬ ರ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೋನದಿೊಂದ ಇದನ್ನು  ನೋಡಿ. 

2. ಇರ್ರ ಜನರು ಏನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ತತ್ಸು ರೆ ಎೊಂದು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. 

3. ನೋವು ನಮೆೊೊಂದಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡುತಿು ೋರಿ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

4. ತಿೋಮಾತನಗಳಿಗ್ಗ ಹೋಗದಿರಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

"ನಾವು ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ 

ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ ತಂರ್ರ ಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ಮಾರ್ನಾಡಲ್ಲದೆದ ೋವೆ". 



5. ಆಹಾಲ ದಕರವಾದ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಯೋಚಿಸಲು ನಧತರಿಸಿ. 

 

ಈ ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ಸವಾಲ್ಲನ ತಂರ್ರ ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡೋರ್: 

ಉದ್ದಹರಣೆ: 

ಸ್ಯರಾ 64 ವಷತ ಮತ್ತು  ರ್ನು  90 ವಷತದ ತ್ಸಯಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ತ್ಸು ಳೆ. ಅವಳು ಒಳೆು ಯ ಮಗಳಲಲ  ಎೊಂದು 

ಅವಳು ಭಾವಿಸ್ತತ್ಸು ಳೆ. ಸ್ಯು ೋಹಿರ್ರನ್ನು  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಲು ರ್ನು  ಅಮೆ ನನ್ನು  ಬಿಡುವ ಬಗೆ್ಗ  ಅವಳು ರ್ಪಿಪ ರ್ಸಿ ರೆೊಂದು 

ಭಾವಿಸ್ತತ್ಸು ಳೆ. ಸ್ಯರಾ ಯೋಚಿಸ್ತತ್ಸು ಳೆ, "ನಾನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನು  ತ್ಸಯಿಯೊಂದಿಗ್ಗ ಇರಬೇಕು ಏಕೆೊಂದರೆ ನಾನ್ನ 

ಹರಡುವಾಗ ಅವಳಿಗ್ಗ ಏನಾದರೂ ಆಗುರ್ು ದೆ. ನಾನ್ನ ಚಿಕೆವಳಿದಾದ ಗ ನನು  ಅಮೆ  ನನು ನ್ನು  ನೋಡಿಕೊೊಂಡರು 

ಮತ್ತು  ಈಗ ಅವಳನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದು ನನು  ಕರ್ತವಾ . ಅವಳಿಗ್ಗ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಲ , ನಾನ್ನ ನನು ನ್ನು  

ಎೊಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತವುದಿಲಲ . " 

1. ಅದನ್ನು  ಬೇರೆ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೋನದಿೊಂದ ನೋಡಿ: ನಮೆ  ಬಗೆ್ಗ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವ ಯಾರಾದರೂ ನಮೆೊೊಂದಿಗ್ಗ 

ಮಾರ್ನಾಡುತಿು ರುವಂತ್ತ ನಮೆೊೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡಿ. 

ನಮೆ  ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಲ , ಮನೆಯಿೊಂದ ಹರಗ್ಗ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದದ ಕೆಾ ಗಿ ಸ್ಯರಾ ರ್ನು ನ್ನು  

ದೂಷ್ಟಸ್ತತಿು ದದ ೊಂತ್ತ, ಅವಳು ರ್ನು ನ್ನು  ತ್ಸನೇ ಕೇಳಿಕೊಳು ಬಹುದು: “ನನು  ಒಳೆು ಯ ಸ್ಯು ೋಹಿತ್ತ ಮಾರಿಯಾ ಇದನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ 

ನೋಡುತ್ಸು ರೆ - ಮತ್ತು  ಅವಳು ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ಸು ಳೆ?” ಸ್ಯರಾ ರ್ನು  ಸ್ಯು ೋಹಿತ್ತ (ಯಾರು ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತತ್ಸು ರೆ) 

ರ್ನು  ತ್ಸಯಿಯನ್ನು  ಅಲಾಪ ವಧಿಗ್ಗ ಬಿಡುವ ಬಗೆ್ಗ  ಯೋಚಿಸ್ತತ್ಸು ಳೆ. 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೊಂಶಗಳು: 

• ಸ್ಯರಾಳ ಸ್ಯು ೋಹಿತ್ತ ಮಾರಿಯಾ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ಸು ಳೆoದು ನೋವು ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ೋರಿ? 

  

• ನಮೆ  ಸ್ಯು ೋಹಿರ್ ಇಲ್ಲಲ ದದ ರೆ ಅವರು ನಮಗ್ಗ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ಸು ರೆ? 

 

• ನಮೆ  ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ನಮೆ  ಸ್ಯು ೋಹಿರ್ ಇದದ ರೆ, ನೋವು ಅವರಿಗ್ಗ ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿು ೋರಿ? 

 

 



 

2. ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ  / ಇತ್ರರನ್ನು  ಕೇಳಿ:  ಕೆಲವು ಜನರು ರ್ಮೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ 

ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಶು ಸಲು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 
 

ಇದೇ ರಿೋತಿಯ ಸನು ವೇಶಗಳನ್ನು  ಅವರು ಹೇಗ್ಗ ನಭಾಯಿಸ್ತತ್ಸು ರೆ ಎೊಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಇರ್ರ ಜನರೊಂದಿಗ್ಗ 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಮೂಲಕ "ಒಳೆು ಯ ಮಗಳಲಲ " ಎೊಂಬ ಬಗೆ್ಗ  ಸ್ಯರಾ ರ್ನು  ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  

ಪರ ಶು ಸಬಹುದು.ಸ್ಯರಾ ರ್ನು  ತ್ಸಯಿಯನ್ನು  ರ್ನು  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಪರಿೋಕಿ್ರಸ್ತವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವಳು 

ಹೋದಾಗ ತ್ಸಯಿಗ್ಗ ಬಿಕೆಟಿ್ಟ  ಉೊಂಟ್ರ್ಗುರ್ು ದೆ ಎೊಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು  ಪರಿೋಕಿ್ರ ಸಲು, ರ್ನು  ತ್ಸಯಿಯನ್ನು  

ಅಲಾಪ ವಧಿಗ್ಗ ನಂಬುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಬಿಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.  
 

 
 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೊಂಶಗಳು: 

• ನಮೆ  ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರರ್ರ ದ ಬಗೆ್ಗ  ನೋವು ಮಾರ್ನಾಡಬಹುದಾದ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾದ ರೆಯೇ? 
 

• ನಂಬಲಹತವಾಗಿರಲು ನೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೊಂದು ನೋವು ನಂಬುತಿು ೋರಿ? 
 

• ನಮಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೇ? ನಮೆ  ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು  ಪರಿೋಕಿ್ರ ಸಲು ನೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? 
 

3. ನೀವು ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಿತ ೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ: 

ನಾವು ಆಗಾಗೆ್ಗ  ನಮಗ್ಗ ಅಥವಾ ಇರ್ರರಿಗ್ಗ ಅರಿವಿಲಲ ದೆ ನಕಾರಾರೆ್ ಕ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸ್ತತ್ತು ೋವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ 

“ನಾನ್ನ ಎಲಲ  ಸಮಯದಲೂಲ  ಇರಲು ಸ್ಯಧಾ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ನಾನ್ನ ಸ್ಯಕಷಿ್ಟ  ಒಳೆು ಯವನಲಲ , ನನು  ಸಂಬಂಧಿಗ್ಗ 

ಅವರು ಅಹತವಾದದದ ನ್ನು  ನೋಡುತಿು ಲಲ ”್ಎೊಂದು ಯೋಚಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ. 

ನಾವು ಒೊಂದು ನದಿತಷಿ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ವತಿತಸಬೇಕು, ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕು ಎೊಂದು ನಾವು 

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

 

ಮುಖಾ  ಅೊಂಶಗಳು: 

“ಪರಿಪೂರ್ತವಾಗದಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ” ಮತ್ತು  “ನಾನ್ನ ನನು ನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದು ಸಹ ಮುಖಾ ” 

ಎೊಂದು ಯೋಚಿಸಲು ನಮೆ ನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸ್ತವುದರಿೊಂದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನು  ಬೇರೆ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೋನದಿೊಂದ ನೋಡಲು 

ನಮಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುರ್ು ದೆ. 

 

"ಒಳೆು ಯ ಮಗಳಲಲ " ಎೊಂಬ ರ್ನು  ಲೇಬಲ ನಜವಾಗಿಯೂ ಏನ್ನ ಅರ್ಥತಸಿಕೊಳುು ರ್ು ದೆ ಎೊಂದು ಸ್ಯರಾ ಯೋಚಿಸಲು 

ಪರ ಯತಿು ಸಿದರೆ, ಅವಳು ಅಸ್ಯಧಾ ವನ್ನು  ನರಿೋಕಿ್ರಸ್ತತಿು ರುವುದನ್ನು  ಅವಳು ನೋಡುತಿು ದದ ಳು ಮತ್ತು  ಈ ನರಿೋಕಿೆಯು 

ರ್ನು ನ್ನು  ತ್ಸನ್ನ ವಿಫಲವಾಗುವಂತ್ತ ಮಾಡುರ್ು ದೆ. 

 



ಅವಳು "ನಾನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ಸಯಿಯೊಂದಿಗ್ಗ ಇರಬೇಕು", "ನನು  ತ್ಸಯಿ ನಾನ್ನ ಅಲ್ಲಲಯೇ ಇರುವುದನ್ನು  

ಇಷಿ ಪಡುತ್ಸು ರೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಇರ್ರರೊಂದಿಗ್ಗ ಇರುವುದನ್ನು  ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ವಿರಾಮ 

ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು  ಸವ ಲಪ  ಅನ್ನಭವಿಸಿದರೆ ನಮೆಿ ಬಬ ರಿಗೂ ಒಳೆು ಯದು" 

 

 

 

 

 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೊಂಶಗಳು: 

 

 

• ನೋವು ಎೊಂದಾದರೂ ಈ ರಿೋತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದಿದ ೋರಾ? 

 

 

• ನಮೆ  ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ನೋವು ಬೇರೆ ಹೇಗ್ಗ ಯೋಚಿಸಬಹುದು? ನಮೆ  ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ನೋವು 

ಯೋಚಿಸಲು ಬೇರೆ ಮಾಗತವಿದೆಯೇ? 
 

4. ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಏನೂ ಎಂದು ಯೀಚಿಸದಿರಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ: 

 

ವಿಭಿನು  ಆಯೆೆ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಯೋಚಿಸಲು ನಮೆ ನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿು . ನಮಗ್ಗ ಏನನಾು ದರೂ ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ 

ಮಾಡಲು ಸ್ಯಧಾ ವಾಗದಿದದ ರೆ; ಅದನ್ನು  ಮಾಡಲು ಯೋಗಾ ವಾಗಿಲಲ . 

 

ಎೊಂದಿಗೂ ಹರಗ್ಗ ಹೋಗದಿರಲು ಸ್ಯರಾ ಇರ್ರ ಪಯಾತಯಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ? ಅವಳು ಒಳೆು ಯ ಮಗಳು 

ಅಥವಾ ಒಳೆು ಯ ಮಗಳು ಅಲಲ  ಎೊಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಬೇಕೇ? 

 

5. ಆಹಿಾದಕರವಾದ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಯೀಚಿಸಲು ನರ್ಯರಿಸಿ. 

ಸ್ಯರಾ ತ್ಸನ್ನ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಎಲಾಲ  ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅವಳು ಎಷಿ್ಟ  ನಭಾಯಿಸ್ತತಿು ದಾದ ಳೆ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ತವುದು ಮುಖಾ . 

 



 

 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅೊಂಶಗಳು: 

• ನೋವು ಎೊಂದಾದರೂ ಈ ರಿೋತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದಿದ ೋರಾ? 

• ನಮೆ  ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವ ಬಗೆ್ಗ  ಕೆಲವು ಒಳೆು ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿ 

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

ಭಾವನೆಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಗ್ಗ ಇನ್ನು  ಎರಡು ಅೊಂಕರ್ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲ್ಲದೆದ ೋವೆ: 
 
 

“ಈಗ ನಮೆ  ಸವ ೊಂರ್ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗ್ಗ ಸವಾಲ್ಲನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸೋರ್” 
 

• ಫಾಮತ ಮೂಲಕ ಆರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡಿ ಮತ್ತು  ಅವರು ಪರ ತಿ ಶೋಷ್ಟತಕೆಯನ್ನು  

ಅಥತಮಾಡಿಕೊೊಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ ಎೊಂದು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ. 

• ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯೇ ಎೊಂದು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ. 

• ಕಾಲಪ ನಕ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗ್ಗ ಪ್ಟಿ್ಟ ಗ್ಗಗಳನ್ನು  ತ್ತೊಂಬಲು ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಿ ಮತ್ತು  ಮುೊಂದಿನ 

ವಾರದಲ್ಲಲ  ಅವರು ಆಲೋಚನಾ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಭತಿತ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಯಸ್ತತ್ತು ೋವೆ ಎೊಂದು ಅವರಿಗ್ಗ 

ತಿಳಿಸಿ. 

 
 

ಏನಾಗುತಿು ತ್ತು  
ನೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ದಿದ ೋರಿ? 

ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾತಯ 

ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುರ್ು ದೆ… 

ಈಗ ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಸ್ತರ್ು ದೆ? 



     

 

10 ನಮಿಷ್ಗಳು:    ಒತ್ತ ಡದ ನವಯಹಣೆ 4: 

 

ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್ - Meadow and Stream: 

• ಮಾಗತದಶತ ಚಿರ್ರ ರ್ವು ಒರ್ು ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂರ್ರ ವಾಗಿದುದ  ಅದು ದೈನಂದಿನ 

ಚಿೊಂತ್ತಗಳಿೊಂದ “ಬಿಡುವು ಪಡೆಯಲು” ನಮಗ್ಗ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುರ್ು ದೆ. 

 

"ಈಗ ನಾವು ಹಸ ಒರ್ು ಡ ಕಡಿರ್ ತಂರ್ರ ವನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಲ್ಲದೆದ ೋವೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಗ್ರ ೊಂಡಿೊಂಗ್ 

ಕಲ್ಲತಿದೆದ ೋವೆ. ಈ ವಾರ ನಾವು ಮಾಗತದಶತ ಚಿರ್ರ ರ್- ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಮತ್ತು  ಸಿಿ ರೋಮ ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ 

ಮಾಡುತ್ತು ೋವೆ. 

ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ, ಭೌತಿಕ ಗ್ರ ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಬಗೆ್ಗ  ಯೋಚಿಸೋರ್. ಈ ವಾರ ಇದನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಲು ನಮಗ್ಗ ಅವಕಾಶ 

ಸಿಕೆ್ರದೆಯೇ? 

ನೋವು ಅದನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಿದದ ರೆ, ನೋವು ಅದನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ಕಂಡುಕೊೊಂಡಿದಿದ ೋರಿ? ನೋವು ಅದನ್ನು  ಯಾವಾಗ 

ಬಳಸಿದಿದ ೋರಿ? ನೋವು ಹೇಗ್ಗ ಭಾವಿಸಿದಿದ ೋರಿ ಎೊಂಬುದರ ಮೇಲ್ ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿತ್ತ? 

ನೋವು ಅದನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಪಡೆಯದಿದದ ರೆ, ಏನ್ನ ಅಡಿಿಯಾಯಿತ್ತ? 

ದಯವಿಟಿ್ಟ , ದೈಹಿಕ ಗ್ರ ೊಂಡಿೊಂಗ್ ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಮತ್ತು  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ. " 

 

• ನಮಗ್ಗ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತ್ತ ಶೊಂರ್ವಾದ ಸಿ ಳದಲ್ಲಲ  ಇದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು. 



 

• ಕೆಲವು ಜನರು ಸಂಜ್ಜ ಮಲಗುವ ಮುನು  ಈ ರಿೋತಿಯ ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಬಳಸ್ತತ್ಸು ರೆ. ಮೊದಲು ದಿನದ 

ಇರ್ರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಲ  ಇದನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳುು ವುದು ಉರ್ು ಮ. 

 

• ನೋವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೆಚಿ್ಚ  ಉಪಯುಕು ವಾಗಿರುರ್ು ದೆ.    

 

ವಾಾ ಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒರ್ು ಡದ ರೇಟ್ಟೊಂಗ್: 

ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ, ನಾವು ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟಿ್ಟ  ನಮೆ  ಒರ್ು ಡ ಅಥವಾ ಒರ್ು ಡದ ಮಟಿ ವನ್ನು  

ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 

ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್ ವಾಾ ಯಾಮ.  

 
5 = Terribly tense  

4 = Really tense  

3 = Moderately tense  

2 = Slightly tense  

1 = Not at all tense 

Q.1 ರಿೊಂದ 5 ರ ಪರ ಮಾರ್ದಲ್ಲಲ , ನಮೆ  ಉದೆವ ೋಗವನ್ನು  ನೋವು ಹೇಗ್ಗ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ?_______________ 

 

 

"ಈಗ ನಾನ್ನ ಮಾಗತದಶತ ಚಿರ್ರ ರ್ ವಾಾ ಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಮೆೊೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡಲ್ಲದೆದ ೋನೆ ..." 

 

ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್: ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸ ಮಾಡಿ 

 

ಇದು ಮಾಗತದಶತ ವಿಶರ ೊಂತಿ ಚಿರ್ರ ರ್ ವಾಾ ಯಾಮ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಮೆನ್ನು  ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಿ್ಯನಕೆೆ  

ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಿು . ನಮೆ  ಕುಚಿತಯಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ನೆಲ್ಸಿ. ನಮೆ  ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿಿ  ಮತ್ತು  ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು  

ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳಿು , ಕೆಲವು ಕ್ಷರ್ಗಳವರೆಗ್ಗ ಉಸಿರನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿು , ರ್ದನಂರ್ರ ಅದನ್ನು  ನಧಾನವಾಗಿ ಹರಗ್ಗ ಬಿಡಿ, 

ನೋವು ಹಾಗ್ಗ ವಿಶರ ೊಂತಿ ಪಡೆಯುತಿು ೋರಿ. 
 
 

ಮತ್ತು  ಈಗ ಮತು ೊಂದು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳಿು  ... ಅದನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿು  ... ನಮೆ  ಎದೆಯಲ್ಲಲ  

ಸವ ಲಪ  ಉದೆವ ೋಗವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವವರೆಗ್ಗ ಮತ್ತು  ನಂರ್ರ ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ ... ವಿಶರ ೊಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ... ನಮೆ  

ದೇಹದ ಎಲಾಲ  ಸ್ಯು ಯುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಲು ಅನ್ನಮತಿಸಿ, ನಧಾನವಾಗಿ, ಚಿೊಂದಿ ಗೊಂಬೆಯಂತ್ತ ಮೃದುವಾಗಲು 

ಬಿಡಿ. ನಮೆ  ದೇಹದ ಪರ ತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು  ಹಿರ್ವಾದ ಮತ್ತು  ವಿಶರ ೊಂತಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಮೆ  

ತೋಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ ... ಮತ್ತು  ಕೈಗಳು ... ನಮೆ  ಕುತಿು ಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಭುಜಗಳು ... ನಮೆ  ನೆತಿು  ಮತ್ತು  ನಮೆ  

ಮುಖದಲ್ಲಲ ನ ಎಲಾಲ  ಸ್ಯು ಯುಗಳನ್ನು  ... ಸಡಿಲ್ಲಸಿ. 

 

ಮತ್ತು  ನೋವು ಅಲ್ಲಲ  ಸದಿದ ಲಲ ದೆ ವಿಶರ ೊಂತಿ ಪಡೆಯುತಿು ರುವಾಗ, ಮುಕು ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಮವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, 

ನಮೆ  ಎದೆಯ ಸ್ಯು ಯುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮತ್ತು  ನರಾಳವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ... ರ್ದನಂರ್ರ ನಮೆ  

ಹಟಿ್ಟ  ಮತ್ತು  ನಮೆ  ಬೆನ್ನು  ... ನಮೆ  ಮೇಲ್ಲನ ಬೆನು ನ ಮತ್ತು  ಕೆಳ ಬೆನು ನ ... ನಮೆ  ಸೊಂಟ ಮತ್ತು  ಕಾಲುಗಳು 

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



ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ನಮೆೊೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡುರ್ು ಲೇ ಇರುವಾಗ, ಈ ವಿಶರ ೊಂತಿ ಅಲ್ಗಳು ನಮೆ  ದೇಹದಾದಾ ೊಂರ್ 

ಹರಡುವುದನ್ನು  ಮುೊಂದುವರಿಸಬಹುದು ... ಪರ ತಿಯೊಂದು ಕೊೋಶದಲೂಲ  ಆಳವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಳು ಬಹುದು ... 

ಆದರೆ ಇದಿೋಗ ನೋವು ಎಷಿ್ ೋ ನರಾಳವಾಗಿದದ ರೂ, ಇನು ಷಿ್ಟ  ಆಳವಾಗಿ ನರಾಳರಾಗಲು ಸ್ಯಧಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಆದರೂ 

ಎಚಿ ರವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು  ನನು  ಧವ ನಯ ಅರಿವಿವಿರಲ್ಲ. ಈಗ, ... ನಮೆ  ಗಮನವು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಅಲ್ದಾಡುತಿು ದದ ರೂ, 

ಅದನ್ನು  ನಾನ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಹರಟ್ಟರುವ ಚಿರ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ ಹಿೊಂತಿರುಗಿ. 

ಬಹಳ ದೊಡಿ  ಬಾಗಿಲು ತ್ತರೆಯುವ ಬಗೆ್ಗ  ನೋವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳಿು … ಬಾಗಿಲು ತ್ತರೆದಂತ್ತ, ನೋವು ಬೇರೆ ಸಿ ಳಕೆೆ  

ಸ್ಯಗಿಸಲಪ ಡುತಿು ೋರಿ. ನೋವು ಹುಲುಲ ಗಾವಲ್ಲನ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ಲಡುತಿು ೋರ , ಅದು ಶೊಂತಿಯುರ್ ಹುಲುಲ ಗಾವಲು, ಮತ್ತು  

ಹುಲುಲ ಗಾವಲ್ಲನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದು ಒೊಂದು ಸರ್ು  ಅೊಂಕುಡೊಂಕಾದ ಹಳೆ ಮತ್ತು  ಹಳೆಯ 

ಪರ ತಿಯೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಲ  ಎರ್ು ರದ, ನೆರಳಿನ ಮರಗಳು ... 

ಈಗ ನೋವೇ ಚಿತಿರ ಸಿ, ಇದಿೋಗ, ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಿು  ... ಈ ಹಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಉದದ ಕೆ್ಕ . ನೋವು ಮರಗಳ ಒೊಂದು 

ಕಾೊಂಡದ ವಿರುದಿ  ಕುಳಿತ್ತ ವಿಶರ ೊಂತಿ ಪಡೆಯುತಿು ೋರಿ ... ಮಸ್ತಕಾದ ನೋಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು  ಬಿಳಿ ಮೊೋಡಗಳನ್ನು  

ಗಮನಸಿ, .... ಸೂಯತನ ಉಷು ತ್ತಯನ್ನು  ಆಹಾಲ ದಕರ ಕ್ರರರ್ಗಳು ಹಳೆಯುತಿು ರುವುದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ, ... ಅದು 

ಪರ ತಿಫಲ್ಲಸ್ತರ್ು ದೆ ಹರಿಯುವ ನೋರು ... ಇದು ಸ್ತೊಂದರವಾದ, ಆಹಾಲ ದಕರ, ಶೊಂತಿಯುರ್ ದಿನ ... ತ್ತೊಂಬಾ 

ಬೆಚಿ ಗಿರುವುದಿಲಲ  ಅಥವಾ ರ್ರ್ು ಗಿಲಲ  ... ಗಾಳಿಯು ತ್ಸಜಾ ಮತ್ತು  ಸವ ಚ್ is ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಹಕೆ್ರ ಗಳ ಚಿಲ್ಲಪಿಲ್ಲ 

ಶಬದ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಮಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ ... ನೋರಿನ ಶಬದ  , ಅದು ಹಳೆಯ ಉದದ ಕೆ್ಕ  ಹರಿಯುತಿು ದದ ೊಂತ್ತ ... ಇದು ಇಲ್ಲಲ  

ತ್ತೊಂಬಾ ಶೊಂತಿಯುರ್ವಾಗಿದೆ ... ತ್ತೊಂಬಾ ಶೊಂರ್ ಮತ್ತು  ನೆಮೆ ದಿ ... ನಮೆ  ಸ್ತರ್ು ಲೂ ನೋಡಿ ... ಎಲಲ ವನ್ನು  

ತ್ತಗ್ಗದುಕೊೊಂಡು ... ಈ ಸಿ ಳದ ಸರಳ ಸೊಂದಯತವನ್ನು  ಆನಂದಿಸಿ ... ” [ದಿೋಘತ ವಿರಾಮ] 

ಮತ್ತು  ಈಗ ಹಳೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಹತಿು ರದಿೊಂದ ನೋಡಿ ... ಸಪ ಷಿ ವಾದ, ತಂಪ್ರದ ನೋರನ್ನು  ಹರಿಯುವಾಗ 

ಗಮನಸಿ ... ನೋರು ಎಲ್ಲಲ ೊಂದ ಬರುರ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಎಲ್ಲಲ ಗ್ಗ ಹೋಗುರ್ು ದೆ ಎೊಂದು ಆಶಿಯತ ಪಡುತ್ಸು ರೆ ... ನಂರ್ರ, ನೋವು 

ಅಪಿಾ ಿ ರೋಮು ಲ್ಲಲ  ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡಿ  ಎಲ್ಯನ್ನು  ಗಮನಸಬಹುದು, ನೋರಿನ ಮೇಲ್ ತೇಲುರ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ನಮೆ  ಕಣ್ಣು ಗಳು ಈ ಎಲ್ಯನ್ನು  ನೋವು ಕುಳಿತಿರುವ ಸಿ ಳಕೆೆ  ಹತಿು ರವಾಗುತಿು ದದ ೊಂತ್ತ ಗಮನಸ್ತತಿು ವೆ ... ರ್ದನಂರ್ರ, 

ಎಲ್ ನಮೆ  ಮುೊಂದೆ ಇದೆ ... ಈಗ ನೋವು ಈ ಎಲ್ಲಗ್ಗ ವಗಾತವಣೆಯಾಗುತಿು ರುವಿರಿ ನಮೆ  ಎಲಾಲ  ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು  

ನಮೆ  ಎಲಾಲ  ಅಸವ ಸಿ ತ್ತಗಳು ... 

 

"ಈಗ ನಾನ್ನ ಮಾಗತದಶತ ಚಿರ್ರ ರ್ ವಾಾ ಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಮೆೊೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡಲ್ಲದೆದ ೋನೆ ..." 
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ನಮೆ  ಎಲಾಲ  ಕಾಳಜಿಗಳು, ನಮೆ  ಎಲಾಲ  ಚಿೊಂತ್ತಗಳನ್ನು  ಎಲ್ಲಗ್ಗ ವಗಾತಯಿಸಲಾಗುರ್ು ದೆ .... ಮತ್ತು  ಆದದ ರಿೊಂದ ಎಲ್ 

ಮುೊಂದುವರಿಯುರ್ು ದೆ, ಹಳೆಯ ಕೆಳಗ್ಗ ತೇಲುರ್ು ದೆ, ತೇಲುರ್ು ದೆ, ಎಲ್ ನಮೆ  ಎಲಾಲ  ಅಸವ ಸಿ ತ್ತಗಳನ್ನು  ಒಯುಾ ರ್ು ದೆ, 

... ನಮೆ  ಎಲಾಲ  ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು  ಚಿೊಂತ್ತ . ಬಹಳ ಸಮಯ ...” [ದಿೋಘತ ವಿರಾಮ] 

ಆಳವಾದ ವಿಶರ ೊಂತಿಯ ಈ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ನಮೆ  ದೇಹದ ಎಲಾಲ  ಭಾಗಗಳು ಸ್ಯಮರಸಾ ದಿೊಂದ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಆರೋಗಾ ಕರವಾಗಿ ಕಾಯತನವತಹಿಸ್ತತಿು ವೆ ... ಯೋಗಕಿೆೋಮದ ಆಳವಾದ ಪರ ಜೆ್ಜ ಯು ನಮೆ  ಮನಸಾ ನ್ನು  

ತ್ತೊಂಬುರ್ು ದೆ ... ಆರೋಗಾ ಕರ ಶಕ್ರು  ಮತ್ತು  ಚೈರ್ನಾ ದ ಭಾವನೆ ನಮೆ  ದೇಹವನ್ನು  ತ್ತೊಂಬುರ್ು ದೆ ... ಮತ್ತು  ನೋವು 

ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಶರ ೊಂತಿ ಸಿ ಳವನ್ನು  ಬಿಡಲು ರ್ಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತತಿು ರುವಾಗ, ನೋವು ಈ ವಾಾ ಯಾಮ ಮತ್ತು  

ಅೊಂರ್ಹುದೇ ವಾಾ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ಸ್ತಲಭವಾಗುರ್ು ದೆ ಎೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊೊಂಡು ಈ 

ಅನೇಕ ಆಹಾಲ ದಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ನಮೆೊೊಂದಿಗ್ಗ ಹಿೊಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನಮೆ  

ಮನಸ್ತಾ  ... ಈ ಸಕಾರಾರೆ್ ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಲು ... 

ಮತ್ತು  ಈಗ ನಾನ್ನ 3 ರಿೊಂದ 1 ರವರೆಗ್ಗ ಹಿೊಂದಕೆೆ  ಎಣಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶರ ೊಂತಿಯಿೊಂದ ನಧಾನವಾಗಿ ನಮೆನ್ನು  

ಮರಳಿ ರ್ರುತ್ತು ೋನೆ. ನಾನ್ನ 1 ಕೆೆ  ಬಂದಾಗ, ನೋವು ಎಚಿ ರವಾಗಿರುತಿು ೋರಿ, ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಆಗುತಿು ೋರಿ ಮತ್ತು  

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

“1,” ನೋವು ಕಣ್ಣು  ತ್ತರೆದು ನಮೆ  ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು  ನೋವು ಇರುವ ಕೊೋಣೆಗ್ಗ ಹಿೊಂತಿರುಗಿಸ್ತತಿು ೋರಿ. 

ವೆಾಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 



ಮಾಗತದಶತ ಚಿರ್ರ ರ್ ನಂರ್ರ ನಮೆ  ಉದೆವ ೋಗ ಮಟಿ ವನ್ನು  ನೋವು ಹೇಗ್ಗ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ? 

        

 

Q ಈಗ, ದಯವಿಟಿ್ಟ  ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗ ಅಥವಾ ಒತ್ತ ಡದ ಮಟಿ ವನ್ನು  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 

 

ಚಚಿಯಸಿ: 

ನಮೆ  ಉದೆವ ೋಗದ ಮಟಿ  ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಈ ಅನ್ನಭವವು ನಮಗ್ಗ ಹೇಗಿತ್ತು ? 

ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನದಿತಷಿ  ಸಮಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನೋವು ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? 

 

ಈ ವಾರದಲ್ಲಲ  ಪರ ತಿದಿನ ಕನಷಠ  ಒೊಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಫೋಕಸಿ್ಡ  ಉಸಿರಾಟವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲು 

ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದೇ ಎೊಂದು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ತು  ಹಾಗಿದದ ಲ್ಲಲ  

ಅವರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೊಂಕ್ ನೋಡಿ. ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗದಿದದ ರೆ, ಅವರು ಸಿಡಿಗ್ಗ ಆದಾ ತ್ತ ನೋಡುತ್ಸು ರೆಯೇ? 

 

ಸ್ಟ್ರಂಶ 

 

ಇಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆಾ ೀವೆ: 

• ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ನವತಹಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವುದು 

• ನಾವು ಹೇಗ್ಗ ಭಾವಿಸ್ತತ್ತು ೋವೆ ಎೊಂಬುದಕೆೆ  ಸಹಾಯವಿಲಲ ದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗ್ಗ ಕೊಡುಗ್ಗ ನೋಡುರ್ು ವೆ 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ದಾಖಲ್ಲಸ್ತವುದು ಹೇಗ್ಗ 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ತಂರ್ರ ಗಳು 

• ಒರ್ು ಡ ಕಡಿರ್ ತಂರ್ರ : ಮಾಗತದಶತ ಚಿರ್ರ ರ್ - ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಮತ್ತು  ಸಿಿ ರೋಮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿವ ಗು  

3 = ಮಧಾ ಮ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

 

“ನಾವು ಚಚಿತಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ  

ಯೋಚಿಸ್ತವಾಗ, ಇೊಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಿೊಂದ 

ನೋವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು 

ಬಯಸ್ತವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ (ಉದಾ. 

ಕುಟ್ಟೊಂಬ ಸದಸಾ , ಸ್ಯು ೋಹಿರ್ ಅಥವಾ 

ನೆರೆಹರೆಯವರು)”. 



 

ಮುಂದಿನ ವಾರ: ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು: 

 

ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್ - ಹುಲಿುಗಾವಲು ಮತುತ  ಸಿಿ ರ ೀಮ್: 

 

ದಿನಕೊ  ಒಮೆಮಯಾದರೂ ಇದನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ ಮತುತ  ಅದು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ಎಂಬುದನ್ನು  ಗಮನಸಿ. 

 

    ಚಿಂತ್ನೆಯ ದ್ದಖಲ್: 

• ಪುಟ 20 ರಲ್ಲಲ ನ ಚಿೊಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಮೂರು ಪರ ತ್ತಾ ೋಕವಾಗಿ ಪೂರ್ತಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ 

ಮುೊಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಲ  ಸಂದಭತಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲಲ ದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಲು 

ಮತ್ತು  ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. 

 

  ವತ್ಯನೆಯ ದ್ದಖಲ್: 

• ನಮೆ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ವರ್ತನೆಯ ಮೂರು ಪರ ತ್ತಾ ೋಕ ಕಂತ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ 22 ರಲ್ಲಲ ನ ವರ್ತನೆಯ 

ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂರ್ತಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಮತ್ತು  ನಾವು 5 ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಲ  ಚಚಿತಸಿದ ಹಸ ಅಥವಾ 

ಪರಿಷೆ ೃರ್ ತಂರ್ರ ವನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

 

 

 

 

START: ವತ್ಯನೆಯ ದ್ದಖಲ್ 

ಅದನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸಕೊ  ಇಡುವುದು 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಮಗ್ಗ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ? 

• ಏನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ  ಅಡಿಿಯಾಗಬಹುದು? 

• ಯಾವುದು ಸ್ತಲಭವಾಗಬಹುದು? 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೆೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಜನರಿಗ್ಗ ಸಮಯ ನೋಡಿ. ಮುಕು  ಪರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಕೇಳಿ ಮತ್ತು  

ಸಂಭವನೋಯ ಕಾರರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಯೋಚಿಸಿ. ಜನರು ಕಷಿ ಪಡುತಿು ದದ ರೆ ತ್ಸತೆ್ಸಲ್ಲಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ನೋಡುತ್ಸು ರೆ 

ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಅವರಿಗ್ಗ ಸರಿಹೊಂದುರ್ು ವೆಯೇ ಎೊಂದು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ. ಕಾಯತತಂರ್ರ ಗಳು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳು ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಚಿಂತ್ನೆಯ ದ್ದಖಲ್: 

ಏನಾಗುತಿು ತ್ತು  
ನೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ದಿದ ೋರಿ? 
ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾತಯ 

ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುರ್ು ದೆ… 

ಈಗ ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಸ್ತರ್ು ದೆ? 



     

 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಚಿಂತ್ನೆಯ ದ್ದಖಲ್: 

ಏನಾಗುತಿು ತ್ತು  
ನೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ದಿದ ೋರಿ? 
ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾತಯ 

ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುರ್ು ದೆ… 

ಈಗ ನಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಸ್ತರ್ು ದೆ? 



     



ವತ್ಯನೆಯ ದ್ದಖಲ್ 

ದಿನ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  / 

ಮಧಾಾ ಹು  / ರಾತಿರ  

ಅಲ್ಲಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೋದಕ ವರ್ತನೆ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ನೋವು ಯಾವ 

ತಂರ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಯನೆಯ ದ್ದಖಲ್ 

ದಿನ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  / 

ಮಧಾಾ ಹು  / ರಾತಿರ  

ಅಲ್ಲಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 
ಪರ ಚೋದಕ ವರ್ತನೆ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ 

ನೋವು ಯಾವ 

ತಂರ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳು



 


