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ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

 

ನಡವಳಿಕೆಯ ಕ್ಕಯಯತಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೀಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಪುನರಾವರ್ತಯಸಿ  ಪು.4 

ನಿಮಮ ನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವುದು      ಪು.5 

ಸಮರ್ಯನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುವುದು       ಪು.10 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಯಾರಂದಿಗಾದರೂ ಸಂವಹನ      ಪು.12 

ಒತ್ು ಡ ಕಡಿತ್: ಧ್ಯಯ ನ           ಪು.15 

ಸಾರಾಂಶ            ಪು.18 

 

 

 

ಅಧಿವೇಶನ 4ನ್ನು  ಪುನರಾವರ್ತಯಸಿ: ವತ್ಯನೆಯ ತಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೀಚನೆಗಳು. 

ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದ ೀವೆ: 

• ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಸ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಿಸುವುದು. 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. 

• ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ನಿವವಹಿಸುವುದು 4: ಮಾಗವದರ್ಶವ ಚಿತ್ರ ಣ - ಹುಲುು ಗಾವಲು ಮತ್ತತ  ಸ್್ಟ ರೋಮ್ 

 

Q. ಆಲೀಚನೆ ಮತ್ತು  ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಪೂರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕ್ಕಶವಿದ್ಯೇ? 

ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ? 

ಯಾವುದು ಚೆನ್ನು ಗಿ ಹೊೋಯಿತ್ತ? 

ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಗಮನಿಸ್ಟದ್ದ ೋರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸ್ಟಕಿ್ಕ ತ್ತ ಎಂದು ನಿೋವು 

ಯೋಚಿಸುತ್ತ ೋರಿ? 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  ಯಾವುದು 

ಸುಲಭವಾಗುತ್ತ ದೆ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ನಿಮಮ ನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವುದು. 

• ನ್ನವೆಲು ರೂ ವಿಭಿನು  ರಿೋತ್ಯಲ್ಲು  ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತ ೋವೆ. ಇಂದು, ನ್ನವು ವಿಭಿನು  ಸಮಯಗಳಲ್ಲು  

ಅಥವಾ ವಿಭಿನು  ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲು  ಬಳಸುವ ಮೂರು ಶೈಲ್ಲಯ ಸಂವಹನಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನ್ನಡಲ್ಲದೆದ ೋವೆ. 

• ನ್ನವು ಇವುಗಳನ್ನು  ಹಿೋಗೆ ಕರೆಯುತ್ತ ೋವೆ: 

 

ನಿಷ್ಕ್ಿ ರಯ ಸಂವಹನ 

 

        ಆಕರ ಮಣಕಾರಿ ಸಂವಹನ 

 

ಸಮಥವ ಸಂವಹನ 

 

 

 

ನಿಷ್ಕ್ಿ ರಯ ಸಂವಹನ 

• ನಿಷ್ಕ್ಿ ರಯ ಸಂವಹನ ಸಂಘಷ್ವ ಮತ್ತತ  ವಾದಗಳನ್ನು  ತ್ಪಿ್ಪ ಸುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತತ  

ಬಂಬಲವಿಲು ದ ಭಾವನೆಯನ್ನು  ನಿೋಡುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಇತ್ರ ಜನರ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ನಿಮಮ  ಸವ ಂತ್ಕಿ್ಕ ಂತ್ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇಡುವುದನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ನಾನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಕಲ್ಲ. ನನನ ಭಾವನೆಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು 
ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಮ್ುಖ್ಯವಲ್ಲ 



ಉದಾಹರಣೆ: ನಿಷ್ಕ್ಾ ರ ಯ ಸಂವಹನ 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಪತ್ಯನ್ನು  ಸಬ್ರರ ನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳುು ತ್ತತ ಳೆ. ಅವಳು ವಾರಕಿೊ ಮೆಮ  

ವಾಯ ಯಾಮ ತ್ರಗತ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪತ್ ತ್ನು  ಸಹೊೋದರ ಡೇನಿಯಲ್ ಜೊತ್ ಇರಲು ವಯ ವಸೆ್ಯ  

ಮಾಡಿದ್ದದ ಳೆ. ತ್ರಗತ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು, ಡೇನಿಯಲ್ ತ್ನು  ಮನಸಸ ನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ಟದ್ದದ ನೆ 

ಮತ್ತತ  ಅವಳ ಗಂಡನನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳು ಲು ಬಯಸುವುದ್ಲು  ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತತ ನೆ. 

"ಅದು ಸರಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲು ಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕಾಗಿಲು " ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಬ್ರರ ನ್ನ 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತ್ತತ ಳೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಈ ರಿೀರ್ತಯ ಅನ್ನಭವದ ನಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು? ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ನ? 

“ಸಂಕಿ್ಕಪತ ವಾಗಿ, ನಿಷ್ಕ್ಿ ರಯ ಸಂವಹನವು ಒಳಗಂಡಿರಬಹುದು: 

• ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸ್ಟ ಮಾತ್ನ್ನಡುವುದು, ಇತ್ರರು ನಿಮಮ ನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗಿ 

ನಿಲವಕಿ್ಕ ಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ. 

• ನಿಮಮ  ಸವ ಂತ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಮರೆಮಾಡುವುದು. 

• ಇತ್ರ ಜನರ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ನಿಮಮ  ಸವ ಂತ್ಕಿ್ಕ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇಡುವುದು. 

ಇತ್ರರನ್ನು  ಸಂತೋಷ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತತ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲು  ಸಂಘಷ್ವವನ್ನು  ತ್ಪಿ್ಪ ಸುವುದು 

  

       ಆಕರ ಮರ್ಕ್ಕರಿ ಸಂವಹನ 

 

ಆಕರ ಮರ್ಕ್ಕರಿ ಸಂವಹನ ಸಂಘರ್ಯ ಮತ್ತು  ಕೀಪಕೆಾ  ಕ್ಕರರ್ವಾಗುತ್ು ದ್. ಇದು ಸಂದೇಶವನ್ನು  

ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉದಾಹರಣೆ: ಆಕರ ಮರ್ಕ್ಕರಿ ಸಂವಹನ 

ತ್ನು  ಗಂಡನನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳು ದ್ರಲು ಡೇನಿಯಲ್ ನಿಧಾವರಕಿೆ  ಸಬ್ರರ ನ್ನ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತ್ತತ , “ನ್ನನ್ನ 

ಅನ್ನರೋಗಯ ದ್ಂದ ಬಳಲುತ್ತ ದೆದ ೋನೆ ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ನನು  ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸದ್ದದ ರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ದೆದ ೋನೆ. ನಿೋವು ಅವನನ್ನು  

ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದ್ದಗಿ ಭರವಸ್ಯ ನಿೋಡಿದ್ದ ೋರಿ, ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ಇಷ್್ ಪಡುತ್ತ ೋರೋ ಇಲು ವೋ ಎಂದು ನ್ನನ್ನ ಆ 

ಭರವಸ್ಯಯನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಟಕೊಳುು ತ್ತ ೋನೆ! 

• ಇದು ನನು  ಅನಿಸಿಕೆ: ನಿೀವು ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಯೀಚಿಸುವುದು 

ತ್ಪುು  

• ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕ್ಕಗಿರುವುದು; ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕರುವುದು 

ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ . 

• ಇದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ು ದ್; ನಿಮಮ  ಭ್ಯವನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ಕ್ಕಳಜಿ ಇಲ್ಲ . 



 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ಡೇನಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸಬಹುದು? 

• ಈ ರಿೋತ್ಯ ಅನ್ನಭವದ ನಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು? 

• ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ನ? 

•  

“ಸಂಕಿ್ಕಪತ ವಾಗಿ, ಆಕರ ಮಣಕಾರಿ ಸಂವಹನವು ಒಳಗಂಡಿರಬಹುದು: 

• ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಂತ್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ 

ರಿೋತ್ಯಲ್ಲು  ವಯ ಕತ ಪಡಿಸ್ಟ. 

• ಕೊೋಪಗಳುು ವುದು ಅಥವಾ ಮಾತ್ನ ಮೂಲಕ ಆಕರ ಮಣ 

ಮಾಡುವುದು. 

• ಇತ್ರ ಜನರ ದೃಷ್್ಕ್ ಕೊೋನವನ್ನು  ನಿಲವಕಿ್ಕ ಸುವುದು. 

• ನಿಮೊಮ ಂದ್ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಕೊಳು ಲು ಇತ್ರ ವಯ ಕ್ಕತ ಯನ್ನು  

ಒತ್ತತ ಯಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸುವುದು. ” 

 

 

 

ಸಮರ್ಯ ಸಂವಹನ 

ಸಮಥವ ಸಂವಹನವು ಸಮಸ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತತ  ಒಟ್್ಟ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಇದು 

ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉದಾಹರಣೆ: ಸಮರ್ಯ ಸಂವಹನ 

ತ್ನು  ಗಂಡನನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳು ಲು ಬಯಸುವುದ್ಲು  ಎಂದು ಡೇನಿಯಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಬ್ರರ ನ್ನ ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯಿಸುತ್ತತ , 

“ನ್ನನ್ನ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ . ನಿೋವು ಕಾಯವನಿರತ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಂದು 

ಇಲು ದ್ದದ ರೂ ನನಗೆ ವಿರಾಮ ನಿೋಡಲು ನಿೋವು ಸಮಯವನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳು ಬಹುದು.” 

 

 

“ಇದು ನನು  ಅನಿಸಿಕೆ, ಇದು ನನು  ಭ್ಯವನೆ. ನಾನ್ನ 

ಪರಿಸಿಿ ರ್ತಯನ್ನು  ಹಿೀಗೆ ನೀಡುತ್ು ೀನೆ. ನಿಮಮ  

ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಭ್ಯವನೆಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ” 



ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ಹಿಂದ್ನ ಉದ್ದಹರಣೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಭಿನು ವಾಗಿದೆ? 

• ಪರಿಸೆ್ಟ ತ್ಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೋರಬಹುದು? 

• ಈ ಪರಿಸೆ್ಟ ತ್ಯಲ್ಲು  ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದ್ದದ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ದರೂ ನಿೋವು ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: ನಿೀವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುರ್ತು ೀರಿ? 

 

 

 

 

1. ವೈದಯ ರು ಮತ್ತತ  ಆರೋಗಯ  ವೃತ್ತ ಪರರಂದ್ಗೆ ನಿೋವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತ ೋರಿ? 

 

 

 

 

2. ಕುಟಂಬ ಸದಸಯ ರು ಅಥವಾ ಸ್ಯು ೋಹಿತ್ರಂದ್ಗಿನ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲು  ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವಾಗ? 

 

 

 

 

 

 

3. ಬುದಿ್ ಮಾಂದಯ ತ್ಯಂದ್ಗೆ ನಿೋವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ವಯ ಕ್ಕತ ಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಗೆ? 

 

 

 

 

 



 

4. ಈ ಯಾವುದೇ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲು  ನಿಮಮ  ಸಂವಹನ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿೋವು 

ಬಯಸುತ್ತ ೋರಿ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಈಗ ನ್ನವು ಸಹಾಯ ಕೇಳುವ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನ್ನಡಲ್ಲದೆದ ೋವೆ. ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯಕಿಾ ಗಿ ನಿೋವು ಕೇಳಿದ 

ಇತ್ತ ೋಚಿನ ಪರಿಸೆ್ಟ ತ್ಯ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸ್ಟ ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ನಿರಿೋಕಿ್ಕ ಸ್ಟದಂತ್ ನಡೆಯಲ್ಲಲು . 

 

 

ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ಸಮ್ಸ್ೆಯಯ ಬಗ್ೆ ೆನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾತ್ನಾಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 

ಅದನುನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳಳಲ್ು ನನಗ್ೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಹಾಯವನುನ ಕೆೇಳುವುದರಲಿಲ 

ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ತ್ುಿ ನನಗ್ೆ ಬೆೇಕಾದುದನುನ ಸಹ ಮ್ುಖ್ಯ ಎಂದು ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿತ್ತದೆದೇನೆ 



ಸಮರ್ಯವಾದ ಸಂವಹನಕ್ಕಾ ಗಿ ಸಲ್ಹೆಗಳು: 

 

1. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವದನ್ನು  ಯೋಚಿಸ್ಟ. 

 

2. ಸಮಸ್ಯಯ  ಏನೆಂದು ಸಂಕಿ್ಕಪತ ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 

 

3. ನಿಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತತ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಸಿ ಷ್್ ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ 

 

4. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ನಿೋಡಿ. ನಿದ್ವಷ್್ ವಾಗಿರಿ! ಉದ್ದ. ಎರಡು 

ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಮಮ ನನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದು ಅವಳಿಗೆ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು  ನಿೋಡುವುದು, 

ರೇಡಿಯವನ್ನು  ತ್ನು  ನೆಚಿಾ ನ ನಿಲಾದ ಣಕಿೆ  ತ್ರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತತ  ಅವಳನ್ನು  ಶೌಚ್ಚಲಯಕಿೆ  

ಕರೆದೊಯುಯ ವುದು 

 

5. ನಿರಂತ್ರ ಮತ್ತತ  ಮೃದುವಾಗಿರಿ: ಬಹುಶಃ ನಿೋವು ಕೇಳಿದದ ನ್ನು  ನಿೋವು ಪಡೆಯುವುದ್ಲು , ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 

ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ್ಹದನ್ನು  ನಿೋವು ಪಡೆಯುತ್ತ ೋರಿ 

 

6. ಅದನ್ನು  ಸಣಣ  ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ದಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಕೇಳಿ - ದೊಡಡ ದಕಿ್ಕ ಂತ್ 

ಸಣಣ  ಕೊೋರಿಕೆಗೆ ಜನರು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸುಲಭ! 

 

7. ನಿೋವು ಸ್ಟಲುಕ್ಕಕೊಂಡರೆ - ಅದರ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತತ  ಮತ್ತ  ಮಾತ್ನ್ನಡಲು ಒಪಿ್ಪ ಕೊಳಿು  

 

8. ಕೆಲವಮೆಮ  ಪರಿಹಾರವಿಲು  ಎಂದು ಗುರುತ್ಸ್ಟ 

 

9. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ವಯ ಕ್ಕತ ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಾರದು 

ಎಂಬುದನ್ನು  ನೆನಪ್ಪಡಿ 

 

ಪರ ಯತ್ು  ಬ್ರಡಬೇಡ! ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದು ಅನೇಕ ಪರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  

ತ್ಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ವಯ ಕು ಯಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ 

 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಯಾರಂದ್ಗಾದರೂ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲ್ಲನ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದೆ. 

ನಿೋವು ಈಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  ಅನೇಕ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ದ್ದಟಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ಟ. 

 

• ನ್ನವು ನಿರಾಶೆಗಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಧಾವಿಸ್ಟದ್ದಗ ಸಿ ಷ್್ ವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನು  

ಕಷ್್ ಕರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

 

 

• ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲು  ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತ್ಳಿದ್ರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಹೊಸ 

ಮಾಹಿತ್ಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಜನರ ಸಾಮಥಯ ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೋರಬಹುದು: 

 

o ಅವರು ನೋಡುವ ಮತ್ತತ  ಕೇಳುವದನ್ನು  ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳಿು . 

o ಅವರು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ಟದದ ನ್ನು  ನೆನಪ್ಪಡಿ. 

o ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕ್ಕ. 

o ಹೇಳುತ್ತ ರುವದನ್ನು  ಕೇಂದ್ರ ೋಕರಿಸ್ಟ ಅಥವಾ ಗಮನ ಕೊಡಿ. 

o ಹೇಳಿದದ ನ್ನು  ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳಿು  

 

 



ಪರ ಮುಖ್ ಅಂಶ: 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಜನರು ಸಂವಹನದಲ್ಲು  ತ್ಮಮ  

ತಂದರೆಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲು ದ ಕಾರಣ, 

ಅವರಂದ್ಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನ್ನವು ಮಾಗವಗಳನ್ನು  

ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

ಉದಾಹರಣೆ: 

ಗೊಲ ೀರಿಯಾ ತ್ನು  ಪರ್ತ ಜಾನ್ ತ್ನು ಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತು ನೆ. ಅವರು ದೂರದಶಯನ 

ವಿೀಕಿಸುರ್ತು ದಾದ ರೆ. ದೂರದಶಯನವನ್ನು  ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಮತ್ು ಂದು ಕೀಣೆಯಂದ ಕೂಗುತ್ತು ಳೆ, 

ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಿದಧ ರಾಗುತ್ತು ರೆ. ಅವನ್ನ ಅವಳನ್ನು  ನಿಲ್ಯಕಿಸುತ್ತು ನೆ. ಟೆಲಿವಿರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು 

ಮತ್ತು  ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಲು ತ್ಯಾರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಜೀರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತು ಳೆ. ಜಾನ್ ಅವಳನ್ನು  

ನಿಲ್ಯಕಿಸುತ್ು ಲೇ ಇದಾದ ನೆ. ಗೊಲ ೀರಿಯಾ ತ್ತಂಬಾ ಒತ್ು ಡಕಾ ಳಗಾಗಿದಾದ ಳೆ ಅವಳು ಅಳಲು 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತ್ತು ಳೆ. 

 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಗೊಲ ೀರಿಯಾ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ? 

 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಜನರಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಲ್ಹೆಗಳು: 

 

ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅರ್ಯಮಾಡಿಕಳುು ವುದು 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ತ ದ್ದದ ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಎಚಾ ರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಲು ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ ಮತ್ತತ  ಅವರನ್ನು  

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರ ೋತ್ತಸ ಹಿಸ್ಟ. 

• ಅವರು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ತವು ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಲು ಕಷ್್ ವಾಗಿದದ ರೆ, ಸಾಕಷ್್ಟ  ಸಮಯವನ್ನು  ಅನ್ನಮತ್ಸ್ಟ. 

• ಅವುಗಳ ಅಥವವನ್ನು  ನಿೋವು ಊಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಿೋವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೋರಾ ಎಂದು 

ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸ್ಟ. 

• ನಿೋವೇ ನಿರಾಶೆಗಂಡಿದ್ದ ೋರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಕರಿಕ್ಕರಿಗಂಡಿದ್ದ ೋರಿ ಎಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸ್ಟದರೆ, ವಿಷ್ಯವನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸ್ಟ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗೆೆ  ನಂತ್ರ ಮಾತ್ನ್ನಡಿ. 

•   ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಲು  ಆದರೆ ಅವರ 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನ್ನ ಬಯಸುತ್ತತ ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು  

ನೆನಪ್ಪಡಿ. 

 

 



ಇನು ಬಬ ರ ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುವುದು 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಂದ್ಗೆ ಮಾತ್ನ್ನಡಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು  ಸ್ಯಳೆಯಲು 

ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ. 

• ನಿಮಮ ನ್ನು  ಸಿ ಷ್್ ವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಟ ಮತ್ತತ  ಅವರು ನಿಮಮ ನ್ನು  ಸಿ ಷ್್ ವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತತ  ಕಣ್ಣಣ ನ 

ಸಂಪಕವವನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. 

• ನಗುವುದು ಮತ್ತತ  ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ಸಿ ರ್ಶವಸುವುದು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು  ಸ್ಯಳೆಯಲು 

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

• ಜನರಿಗೆ ಕನು ಡಕ ಅಥವಾ ಶರ ವಣ ಸಾಧ್ನಗಳು ಲಭಯ ವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸ್ಟ. 

• ಮಾತ್ನ್ನಡುವಾಗ ಗಂದಲವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದ. ಸ್ಟವ ಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟ್ಟವಿ ಅಥವಾ 

ರೇಡಿಯದ್ಂದ ದೂರವಿರಿ. 

 

 

ನಿಮಮ ನ್ನು  ಅರ್ಯಮಾಡಿಕಳುು ವುದು 

• ಹತ್ತ ರ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಿು , ಹಿನೆು ಲೆ ಶಬದ ವು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತತ  ಬಳಕು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟಕೊಳಿು . 

• ಸಿ ಷ್್ ವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಶಂತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ನಡಿ. 

• ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು  ನಿೋಡಲು, ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕೇಳಿದ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ  ಮನಸ್ಟಸ ನಲ್ಲು  

ಹತ್ತ ನ್ನು  ಎಣ್ಣಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ. 

• ಸಣಣ  ವಾಕಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ಟ. 

• ಹೌದು / ಉತ್ತ ರಗಳಿಲು  ಎಂದು ಅನ್ನಮತ್ಸುವ ಸರಳ ಪರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಕೇಳಲು ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ. 

• ಅವರು ಆಯಿೆ  ಉದ್ದ ಮೆನ್ನವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡರಿಂದ ಆಯಿೆ  ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಮತ್ತತ  

ಅದನ್ನು  ಮತ್ತ ಷ್್ಟ  ಕ್ಕರಿದ್ದಗಿಸ್ಟ ಉದ್ದ: ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮೋನ್ನ - ನಂತ್ರ ಸಾಲಮ ನ್ ಅಥವಾ 

ಹಾಯ ಡಾಕ್. 

 

 

ಪರ ಮುಖ್ ಅಂಶ: 

ನಿೀವು ವಿಭಿನು  ಸಂವಹನ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪರ ಯರ್ತು ಸಬೇಕ್ಕಗಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಏನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್ ಎಂಬುದನ್ನು  ನೀಡಿ. ಕ್ಕಲಾನಂತ್ರದಲಿಲ  ನಿೀವು ಮತ್ು  

ಬದಲಾಗಬೇಕ್ಕಗಬಹುದು. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಮತ್ತತ  ವಯ ಕತ ಪಡಿಸುವ ಸಾಮಥಯ ವದಲ್ಲು  

ನಿೋವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಟದ್ದ ೋರಿ? 

• ನಿೋವು ಅವನ / ಅವಳಂದ್ಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಟದ್ದ ೋರಿ? 

• ಈ ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ನಿೋವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸುತ್ತ ೋರಿ? 

• ಈ ಯಾವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು  ನಿೋವು ಬಳಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತ್ತ ೋರಿ ಎಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸುತ್ತ ೋರಿ? 

 

 



ಸಂವಹನ ದಾಖ್ಲೆ 

ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರರಂದ್ಗೆ ನಿೋವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತ ೋರಿ ಎಂಬುದನ್ನು  ದ್ದಖ್ಲ್ಲಸುವ 

ಒಂದು ಮಾಗವ ಇಲ್ಲು ದೆ, ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ನ್ನು  ಮತ್ತತ  ಯಾವುದೇ ತಂದರೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು 

ಮರೆಯದ್ರಿ. 

ಪರಿಸೆ್ಟ ತ್ ನ್ನನ್ನ ಏನ್ನ ಹೇಳಿದೆದ ೋನೆ 

ಅಥವಾ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ? ನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ಟದೆ? 

    

 

10 ನಿಮಿರ್ಗಳು: ಒತ್ು ಡ ನಿವಯಹಣೆ 5: ಧ್ಯಯ ನ 

ಧಾಯ ನವು ಒತ್ತ ಡ-ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ ವಾಗಿದುದ , ಇದು ವಿವಿಧ್ ದೈಹಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆಹಾು ದಕರ 

ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು  ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 

• ವಿಶರ ಂತ್ ದೃಶಯ ದಲ್ಲು  ನಿಮಮ ನ್ನು  ದೃರ್ಶಯ ೋಕರಿಸುವುದು (ಉದ್ದ. ಬ್ರೋಚ್, ಅರಣಯ , ಇತ್ತಯ ದ್ ...) ಕಡಿಮೆ 

ಉದ್ವ ಗು ತ್ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 

• ಆಹಾು ದಕರ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ೋಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನ್ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪುನರಾವತ್ವಸಲ್ಲರುವ ವಿಶರ ಂತ್ 

ದೈಹಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 

• ನಿೋವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾ  ಉಪಯುಕತ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ವಾಯಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತ್ು ಡದ ರೇಟಂಗ್: 

 

        

 

Q.1 ರಿಂದ 5 ರ ಪರ ಮಾರ್ದಲಿಲ , ನಿಮಮ  ಉದ್ವ ೀಗವನ್ನು  ನಿೀವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುರ್ತು ೀರಿ? 

 

  

ಧ್ಯಯ ನ: ಅಭ್ಯಯ ಸ ಅಧಿವೇಶನ 

 

“ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೋಣ ... ನಿಮಮ  ಕುಚಿವಯಲ್ಲು  ಆರಾಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ಟ ಮತ್ತತ  ಆಳವಾದ, ಶುದಿ ಗಳಿಸುವ ಉಸ್ಟರನ್ನು  

ತ್ಗೆದುಕೊಳಿು  ... 

ನಿೋವು ಸ್ಟದಿ ರಾದ್ದಗ, ನಿಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿಾ  ಮತ್ತತ  ಪರ ತ್ ಉಸ್ಟರಿನಂದ್ಗೆ ನಿೋವೇ ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  

ಆರಾಮವಾಗಿರುತ್ತ ೋರಿ ... 

ನಿೋವು ವಿಶರ ಂತ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲು  ಚಿತ್ರ ಸ್ಟದಂತ್ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಉಸ್ಟರಾಡುವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸ್ಟ ... ನಿೋವು 

ಬ್ರೋಚ್ ನಲ್ಲು ರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲು ರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿೋವು ಎಲ್ಲು ಯಾದರೂ ಹಾಯಾಗಿರುತ್ತ ೋರಿ ಮತ್ತತ  

ನಿರಾಳವಾಗಿರಬಹುದು ... 

ಈ ಶಂತ್ಯುತ್ ಸೆ ಳದಲ್ಲು  ನಿಮಮ  ಸುತ್ತ ಲ್ಲನ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಲು ಸವ ಲಿ  ಸಮಯ ತ್ಗೆದುಕೊಳಿು  ಮತ್ತತ  

ನಿೋವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಶಂತ್ವಾಗುತ್ತ ರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಟ ... 

ನಿಮಮ  ವಿಶೇಷ್ ಸೆ ಳದಲ್ಲು  ಒಮೆಮ  ನಿೋವು ನಿರಾಳವಾಗಿದದ ರೆ, ನಿೋವೇ ಯೋಚಿಸ್ಟ,‘ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ್ಂದ್ದೆದ ೋನೆ ... 

ನನು  ಬಲಗೈ ಭಾರವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಎಡಗೈ ಭಾರವಾಗಿದೆ ...’ 

ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ನಿಮಮ  ಶಂತ್ ಉಸ್ಟರಾಟ ಮತ್ತತ  ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ತೋಳುಗಳಲ್ಲು  

ಭಾರವಾದ, ಬಚಾ ಗಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಟ ... 

'ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ್ಂದ್ದೆದ ೋನೆ ... ನನು  ತೋಳುಗಳು ಭಾರ ಮತ್ತತ  ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ, ನನು  ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ 

ನಿಯಮತ್ ಮತ್ತತ  ಶಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸ್ಟರಾಟ ಶಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸ್ಟರಾಟ ಶಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  

ಹೊಟ್ೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ನ್ನನ್ನ ಶಂತ್ನ್ನಗಿದೆದ ೋನೆ ... ನನು  ಹೊಟ್ೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ನನು  ಹೊಟ್ೆ  

ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ ... ನನು  ತೋಳುಗಳು ಭಾರ ಮತ್ತತ  ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ನನು  ಹೃದಯ 

ಬಡಿತ್ ಶಂತ್ ಮತ್ತತ  ನಿಯಮತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸ್ಟರಾಟ ಶಂತ್ವಾಗಿದೆ... ನನು  ಹೊಟ್ೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ನನು  

ಹೊಟ್ೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ' 

ಈಗ, ನಿಮಮ  ಕಾಲುಗಳಲ್ಲು ನ ಭಾರ ಮತ್ತತ  ಉಷ್ಣ ತ್ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಶಂತ್ ಮತ್ತತ  ನಿಯಮತ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ ಮತ್ತತ  

ಉಸ್ಟರಾಟ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಹೊಟ್ೆ ಯ ಉಷ್ಣ ತ್ಯನ್ನು  ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸ್ಟ ... 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗು ತ್ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗು  

3 = ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ವ ಗು ತ್ 

2 = ಸವ ಲಿ  ಉದ್ವ ಗು ತ್ 

 



'ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ್ಂದ್ದೆದ ೋನೆ ... ನನು  ತೋಳುಗಳು ಭಾರ ಮತ್ತತ  ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ನನು  ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ ಶಂತ್ 

ಮತ್ತತ  ನಿಯಮತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸ್ಟರಾಟ ಶಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸ್ಟರಾಟ ಶಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಹೊಟ್ೆ  

ಬಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ ... ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ್ಂದ್ದೆದ ೋನೆ ... 

ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ್ಂದ್ದೆದ ೋನೆ ... ' 

ಈಗ, ನಿಮಮ  ಶಂತ್ಯುತ್ ಸೆ ಳದಲ್ಲು  ನಿೋವು ವಿಶರ ಂತ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಿಮಮ  ದೇಹದ್ದದಯ ಂತ್ ನಿೋವು 

ಅನ್ನಭವಿಸುವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸ್ಟ ... 

ಈಗ, ನ್ನನ್ನ 3 ರಿಂದ 1 ರವರೆಗೆ ಎಣ್ಣಸಲ್ಲದೆದ ೋನೆ, ಮತ್ತತ  ನ್ನನ್ನ ಮಾಡುವಂತ್, ನಿೋವು ನಿಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ತ್ರೆದು 

ಹೆಚ್ಚಾ  ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲ ಜಾಗೃತ್ರಾಗುತ್ತ ೋರಿ ... ನ್ನನ್ನ 1 ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತ ಗೆ, 

ನಿಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ತ್ರೆದುಕೊಳುು ತ್ತ ವೆ, ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ಎಚಾ ರಿಕೆ, ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತತ  

ನಿರಾಳತ್ಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತ ೋರಿ ... 

 ಈಗ, ಮೂರು ... ಎರಡು ... ಒಂದು ... ನಿಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ತ್ರೆದ್ವೆ ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ಎಚಾ ರವಾಗಿರುತ್ತ ೋರಿ, 

ಎಚಾ ರವಾಗಿರುತ್ತ ೋರಿ, ವಿಶರ ಂತ್ ಪಡೆಯುತ್ತ ೋರಿ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲ್ಲನ ಬಗೆೆ  ತ್ಳಿದ್ರುತ್ತ ೋರಿ ...” 

 

ವಾಯಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಟೆನಿನ್ ರೇಟಂಗ್: 

         

 

• ಧಾಯ ನ ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ  ಒತ್ತ ಡದ ಮಟ್ ವನ್ನು  ಈಗ ಹೇಗೆ ರೇಟ್ 

ಮಾಡುತ್ತ ೋರಿ? 

Q. ಈಗ, ದಯವಿಟ್ಟು  ನಿಮಮ  ಉದ್ವ ೀಗ ಅರ್ವಾ ಒತ್ು ಡದ ಮಟು ವನ್ನು  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗು ತ್ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗು  

3 = ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ವ ಗು ತ್ 

2 = ಸವ ಲಿ  ಉದ್ವ ಗು ತ್ 

 



ಸಾರಾಂಶ: 

ಇಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದ ೀವೆ: 

• ವಿಭಿನು  ಸಂವಹನ ಶೈಲ್ಲಗಳು 

• ನಿಷ್ಕ್ಿ ರಯ, ಆಕರ ಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತತ  ಸಮಥವವಾದ ಸಂವಹನ. 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ ವಯ ಕ್ಕತ ಯಂದ್ಗೆ ಸಂವಹನ 

• ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ : ಧಾಯ ನ 

 

ಮುಂದಿನ ವಾರ:  ಇದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು. 

 

ಒತ್ು ಡ ಕಡಿತ್ - ಧ್ಯಯ ನ: 

• ದ್ನಕಿೆ  ಒಮೆಮ ಯಾದರೂ ಇದನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ ಮತ್ತತ  ಅದು ಹೇಗೆ       

ಭಾಸವಾಗುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಟ. 

 

 

ಸಂವಹನ ದಾಖ್ಲೆ: 

• ಮುಂದ್ನ ವಾರದಲ್ಲು  ಮೂರು ಪರ ತ್ಯ ೋಕ ಸನಿು ವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ 20 ರಲ್ಲು ನ ಸಂವಹನ 

ದ್ದಖ್ಲೆಯನ್ನು  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ, ನಿಮಮ  ಸಂವಹನದಲ್ಲು ನ ಯಾವುದೇ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ತತ  ಯಾವ ಕಾಯವತಂತ್ರ ಗಳು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತ್ತ ವೆ ಮತ್ತತ  

ನಿೋವು ಎದುರಿಸುತ್ತ ರುವ ಯಾವುದೇ ತಂದರೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಲು ಮರೆಯದ್ರಿ. 

 

 

ಭವಿರ್ಯ ದ ಯೀಜನೆ: 

• ಮುಂದ್ನ ವಾರದ ವಿಷ್ಯವನ್ನು  ದಯವಿಟ್  ಓದ್. ಈ ಪರ ಮುಖ್ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  ಬಳಸಲು 

ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಅಧಿವೇಶನಕಿೆ  ಬರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 

ಇನು ಬಬ  ಕುಟಂಬ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಆಹಾವ ನಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. 

 

ಐಚಿಿಕ ವಾಯಯಾಮಗಳು: 

• ಹಿಂದ್ನ ವಾರಗಳಲ್ಲು  ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕತ ವಾದುದ್ದದರೆ ದಯವಿಟ್  ವತ್ವನೆ ಮತ್ತತ  

ಚಿಂತ್ನೆಯ ದ್ದಖ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸ್ಟ. 

 



START- ಅದನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸಕೆಾ  ತ್ರುವುದು 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ? 

• ಏನ್ನ ಅಡಿಡ ಯಾಗಬಹುದು 

• ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಸಂವಹನ ದಾಖ್ಲೆ: 

 

ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ 
ನಾನು ಏನು ಹೆೇಳಿದೆದೇನೆ 
ಅಥವಾ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅದು ಹೆೇಗ್ೆ ಆಯಿತ್ು? ನಾನು ಹೆೇಗ್ೆ ಭಾವಿಸ್ಥದೆ? 

    

 

 



 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಂವಹನ ದಾಖ್ಲೆ: 

ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ 
ನಾನು ಏನು ಹೆೇಳಿದೆದೇನೆ 
ಅಥವಾ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅದು ಹೆೇಗ್ೆ ಆಯಿತ್ು? ನಾನು ಹೆೇಗ್ೆ ಭಾವಿಸ್ಥದೆ? 

    

 

 

 



 

ಚಿಂತ್ನೆಯ ದಾಖ್ಲೆ: 

ಏನ್ನಗುತ್ತ ತ್ತತ  
ನಿೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ? 
ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸ್ಟತ್ತ? 

ಪಯಾವಯ 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುತ್ತ ದೆ… 

ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸುತ್ತ ದೆ? 

     



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಚಿಂತ್ನೆಯ ದಾಖ್ಲೆ: 

ಏನ್ನಗುತ್ತ ತ್ತತ  
ನಿೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೋರಿ? 
ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸ್ಟತ್ತ? 

ಪಯಾವಯ 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯೆ 

ಹಿೋಗಿರುತ್ತ ದೆ… 

ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸುತ್ತ ದೆ? 

     



ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖ್ಲೆ: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧ್ಯಯ ಹು  / 

ರಾರ್ತರ  

ಅಲಿಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಯನೆ ಪರ ರ್ತಕರ ಯೆ ನಿೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯರ್ತು ಸಿದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯತ್ತ? 

        



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖ್ಲೆ: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧ್ಯಯ ಹು  / 

ರಾರ್ತರ  

ಅಲಿಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಯನೆ ಪರ ರ್ತಕರ ಯೆ ನಿೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯರ್ತು ಸಿದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯತ್ತ? 

        



ಟಪು ಣಿಗಳು: 

 

 


