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ಅಧಿವೇಶನ 5: 

 

ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಂತ್ರ ಗಳು 

 

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 ಬಣ್ಣ  ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಉಲಿ್ೀಖಗಳನ್ನು  ಬರೆದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. 
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ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕಾಾ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

ನೀವು ಮತೆ್ತ  ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಲು ಇದು ವಿಷಯಗಳ ಪುಟವಾಗಿದೆ ” 

ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಓದಿ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಓದಬೇಡಿ 

 

ನಡವಳಿಕೆಯ ಕಾಯಯತಂತ್ರ ಗಳು ಮತುತ  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೀಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಪುನರಾವತಿಯಸಿ  ಪು.4 

ನಮಮ ನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವೆ ಕತ ಪ್ಡಿಸುವುದು      ಪು.5 

ಸಮರ್ಯನೆಯ ಕೌಶಲೆ್ ಗಳನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸ ಮಾಡುವುದು       ಪು.10 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳಿರುವ ಯಾರಂದಿಗಾದರೂ ಸಂವಹನ      ಪು.12 

ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್: ಧೆ್ಯ ನ           ಪು.15 

ಸಾರಾಂಶ            ಪು.18 

 

ಪರ ತಿ ಅಧಿವೇಶನಕೆೆ : 

• ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆ್ದೆ ಅಥವಾ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಣತಂತ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ಮತೆ್ತ  ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಲು 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

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

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

ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಏನದೆ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುು ತೆ್ಸರೆಯೇ ಎೊಂದು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

 

5 ನಮಿಷಗಳು: ಅಧಿವೇಶನ 4ನ್ನು  ಪುನರಾವತಿಯಸಿ: ವತ್ಯನೆಯ ತಂತ್ರ ಗಳು ಮತುತ  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ 

ಆಲೀಚನೆಗಳು. 

ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆದ ೀವೆ: 

• ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಸ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಆರಿಸ್ತವುದು. 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವುದು. 

• ಒತೆ್ಡವನ್ನು  ನವಣಹಿಸ್ತವುದು 4: ಮಾಗಣದಶಣ ಚಿತ್ರ ರ್ - ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಮತೆ್ತ  ಸಿಿ ರೀಮ್ 

 

Q. ಆಲೀಚನೆ ಮತುತ  ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? 

ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ? 

ಯಾವುದು ಚೆನ್ನು ಗಿ ಹೀಯಿತ್ತ? 

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಗಮನಸಿದಿದ ೀರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸಿಕೆ್ಕ ತ್ತ ಎೊಂದು ನೀವು 

ಯೀಚಿಸ್ತತೆಿೀರಿ? 

• ಭವಿಷಾ ದಲ್ಲಲ  ಯಾವುದು 

ಸ್ತಲಭವಾಗುತೆ್ದೆ? 

 

 

 



 

ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಚಚಯಸಿ: 

ಅವರು ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗಳಿಸಿದರೆ: 

• ಚಿೊಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ನೀಡಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗಳಿಸ್ತವುದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊೊಂಡರು, 

ಅವರ ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮತೆ್ತ  ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಅವರು ಗಮನಸಿದಿದ ೀರಾ, ಇದು 

ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಣಗಳ ಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತ್ತ? 

      

• ಸಮಸ್ಯಾ ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು 

ಪರ ಯತಿು ಸ್ತತೆಿದದ  ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ ಮತೆ್ತ  ಇದು ಹೇಗೆ ಹೀಯಿತ್ತ ಎೊಂದು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿ. 

ಅವರು ಅದನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗಳಿಸದಿದದ ರೆ, ಇದಿೀಗ ಅದನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗಳಿಸಲು ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ವಾರದ 

ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸಲು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿ: 

ಸಮಸೆ್ಯ - ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಂದರೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಿ ಉದಾ: 

⎯ "ದಿನಚರಿ ಪುಸೆಕದಲ್ಲಲ  ದಾಖಲ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲಲ . ನ್ನನ್ನ ತ್ತೊಂಬಾ ಕಾಯಣನರತ್ವಾಗಿದೆ. ” 

⎯ "ನ್ನನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೊಂದು ನನಗೆ ಅಥಣವಾಗಲ್ಲಲಲ ." 

⎯ "ನನು  ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ನನಗೆ ಕಷಿ ವಾಯಿತ್ತ." 

ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದದ  ಇತೆಿೀಚಿನ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನು  ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಮತೆ್ತ  

ಅದನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ, ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತೆ್ತ  ಸಂಭಾವಾ  ಪಯಾಣಯ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  

ಚಚಿಣಸಿ. 

ಚಿೊಂತ್ನೆ ಮತೆ್ತ  ನಡವಳಿಕೆಯ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಮುೊಂದುವರಿದ ಅಭಾಾ ಸವನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

 

20 ನಮಿಷಗಳು: ನಮಮ ನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವೆ ಕತ ಪ್ಡಿಸುವುದು. 

• ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ವಿಭಿನು  ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತತೆ್ತೀವೆ. ಇೊಂದು, ನ್ನವು ವಿಭಿನು  ಸಮಯಗಳಲ್ಲಲ  

ಅಥವಾ ವಿಭಿನು  ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಲ  ಬಳಸ್ತವ ಮೂರು ಶೈಲ್ಲಯ ಸಂವಹನಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನ್ನಡಲ್ಲದೆದ ೀವೆ. 

• ನ್ನವು ಇವುಗಳನ್ನು  ಹಿೀಗೆ ಕರೆಯುತೆ್ತೀವೆ: 

 

ನಷ್ಕ್ೆ ರಯ ಸಂವಹನ 

 

        ಆಕರ ಮರ್ಕಾರಿ ಸಂವಹನ 

 

ಸಮಥಣ ಸಂವಹನ 

 

 

 



ನಷ್ಕ್ೆ ರಯ ಸಂವಹನ 

• ನಷ್ಕ್ೆ ರಯ ಸಂವಹನ ಸಂಘಷಣ ಮತೆ್ತ  ವಾದಗಳನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸ್ತತೆ್ದೆ. ಇದು ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನ ಮತೆ್ತ  

ಬೊಂಬಲವಿಲಲ ದ ಭಾವನೆಯನ್ನು  ನೀಡುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಜನರ ಅಗತ್ಾ ಗಳನ್ನು  ನಮಮ  ಸವ ೊಂತ್ಕೆ್ಕ ೊಂತ್ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇಡುವುದನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತೆ್ದೆ. ಇದು ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಂವಹನದಿೊಂದ ಇತ್ರ ಜನರು ಪಡೆಯುವ ಸಂದೇಶ ಇದು ಎೊಂದು 

ಒತೆಿಹೇಳುತೆ್ದೆ. 

 

ಉದಾಹರಣೆ: ನಷ್ಕ್ಾ ರ ಯ ಸಂವಹನ 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ಪತಿಯನ್ನು  ಸಬಿರ ನ್ನ ನೀಡಿಕೊಳುು ತೆ್ಸಳೆ. ಅವಳು ವಾರಕೆೊ ಮೆಮ  

ವಾಾ ಯಾಮ ತ್ರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪತಿ ತ್ನು  ಸಹೀದರ ಡೇನಯಲ್ ಜೊತ್ತ ಇರಲು ವಾ ವಸಿ್ಯ  

ಮಾಡಿದಾದ ಳೆ. ತ್ರಗತಿಗೆ ಒೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು, ಡೇನಯಲ್ ತ್ನು  ಮನಸಾ ನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿದಾದ ನೆ 

ಮತೆ್ತ  ಅವಳ ಗಂಡನನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಳು ಲು ಬಯಸ್ತವುದಿಲಲ  ಎೊಂದು ಹೇಳಲು ಕರೆ ಮಾಡುತೆ್ಸನೆ. 

"ಅದು ಸರಿ, ನಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗಿಲಲ " ಎೊಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಬಿರ ನ್ನ 

ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಿಸ್ತತೆ್ಸಳೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಈ ರಿೀತಿಯ ಅನ್ನಭವದ ನಂತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಸಬಹುದು? ಪ್ರಿಣಾಮ ಏನ್ನ? 

“ಸಂಕಿ್ಕಪೆವಾಗಿ, ನಷ್ಕ್ೆ ರಯ ಸಂವಹನವು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: 

• ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಮಾತ್ನ್ನಡುವುದು, ಇತ್ರರು ನಮಮ ನ್ನು  ಸ್ತಲಭವಾಗಿ 

ನಲಣಕಿ್ಕ ಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ದೆ. 

• ನಮಮ  ಸವ ೊಂತ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಮರೆಮಾಡುವುದು. 

• ಇತ್ರ ಜನರ ಅಗತ್ಾ ಗಳನ್ನು  ನಮಮ  ಸವ ೊಂತ್ಕೆ್ಕ ೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇಡುವುದು. 

ಇತ್ರರನ್ನು  ಸಂತೀಷಪಡಿಸ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಸಂಘಷಣವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸ್ತವುದು 

 

 

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



 

  

       ಆಕರ ಮಣ್ಕಾರಿ ಸಂವಹನ 

 

ಆಕರ ಮಣ್ಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಸಂಘಷಯ ಮತುತ  ಕೊೀಪ್ಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಸಂದೇಶವನ್ನು  

ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉದಾಹರಣೆ: ಆಕರ ಮಣ್ಕಾರಿ ಸಂವಹನ 

ತ್ನು  ಗಂಡನನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಳು ದಿರಲು ಡೇನಯಲ್ ನಧಾಣರಕೆೆ  ಸಬಿರ ನ್ನ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಿಸ್ತತೆ್ಸ, “ನ್ನನ್ನ 

ಅನ್ನರೀಗಾ ದಿೊಂದ ಬಳಲುತೆಿದೆದ ೀನೆ ಮತೆ್ತ  ನೀವು ನನು  ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸದಿದದ ರಿೊಂದ ಬೇಸತೆಿದೆದ ೀನೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು  

ನೀಡಿಕೊಳುು ವುದಾಗಿ ಭರವಸ್ಯ ನೀಡಿದಿದ ೀರಿ, ಮತೆ್ತ  ನೀವು ಇಷಿ ಪಡುತೆಿೀರೀ ಇಲಲ ವೀ ಎೊಂದು ನ್ನನ್ನ ಆ 

ಭರವಸ್ಯಯನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ತೆ್ತೀನೆ! 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ಡೇನಯಲ್ ಹೇಗೆ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಿಸಬಹುದು? 

• ಈ ರಿೀತಿಯ ಅನ್ನಭವದ ನಂತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಸಬಹುದು? 

• ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ನ? 

•  

“ಸಂಕಿ್ಕಪೆವಾಗಿ, ಆಕರ ಮರ್ಕಾರಿ ಸಂವಹನವು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: 

• ನಮಗಾಗಿ ನೊಂತ್ತ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಸಹಾಯ ಮಾಡದ 

ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ವಾ ಕೆಪಡಿಸಿ. 

• ಕೊೀಪಗಳುು ವುದು ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆಕರ ಮರ್ 

ಮಾಡುವುದು. 

• ಇತ್ರ ಜನರ ದೃಷಿ್ಕ್ ಕೊೀನವನ್ನು  ನಲಣಕಿ್ಕ ಸ್ತವುದು. 

• ನಮೊಮ ೊಂದಿಗೆ ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಲು ಇತ್ರ ವಾ ಕೆ್ಕಯನ್ನು  

ಒತೆ್ಸಯಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸ್ತವುದು. ” 

 

• ಇದು ನನು  ಅನಸಿಕೆ: ನೀವು ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಯೀಚಸುವುದು 

ತ್ಪುು  

• ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು; ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕರುವುದು 

ನನಗೆ ಅಗತೆ್ ವಿಲಿ್ . 

• ಇದು ನನಗೆ ಅನಸುತ್ತ ದೆ; ನಮಮ  ಭಾವನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ಕಾಳಜಿ ಇಲಿ್ . 



 

 

ಸಮರ್ಯ ಸಂವಹನ 

ಸಮಥಣ ಸಂವಹನವು ಸಮಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತೆ್ತ  ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರರ್ವಾಗುತೆ್ದೆ. ಇದು 

ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉದಾಹರಣೆ: ಸಮರ್ಯ ಸಂವಹನ 

ತ್ನು  ಗಂಡನನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಳು ಲು ಬಯಸ್ತವುದಿಲಲ  ಎೊಂದು ಡೇನಯಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಬಿರ ನ್ನ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಿಸ್ತತೆ್ಸ , 

“ನ್ನನ್ನ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖಾ . ನೀವು ಕಾಯಣನರತ್ವಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಇೊಂದು 

ಇಲಲ ದಿದದ ರೂ ನನಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಲು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳು ಬಹುದು.” 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ಹಿೊಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಭಿನು ವಾಗಿದೆ? 

• ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಮೇಲ್ ಏನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು? 

• ಈ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ದರೂ ನೀವು ಯೀಚಿಸಬಹುದೇ? 

“ಸಂಕಿ್ಕಪೆವಾಗಿ, ಸಮಥಣವಾದ ಸಂವಹನವು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: 

• ಇತ್ರರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ಗೌರವಿಸ್ತವಾಗ ನಮಮ  ಸವ ೊಂತ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ವಾ ಕೆಪಡಿಸ್ತವುದು. 

• ನಮಮ  ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಾ ಕೆಪಡಿಸ್ತವುದು. 

•  ಸಮಸ್ಯಾ  ಪರಿಹಾರ ಮತೆ್ತ  ಸಮಾಲೀಚನೆ. 

• ನಮಮ  ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು  ಇತ್ರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ  ಸಪ ಷಿ ಪಡಿಸ್ತವುದು.” 

“ಇದು ನನು  ಅನಸಿಕೆ, ಇದು ನನು  ಭಾವನೆ. ನಾನ್ನ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನು  ಹಿೀಗೆ ನೀಡುತೆತ ೀನೆ. ನಮಮ  

ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮತುತ  ಭಾವನೆಗಳು ಸಹ ಮುಖೆ ” 



"ಸಂವಹನದ ಅತ್ಾ ೊಂತ್ ಉಪಯುಕೆ  ಶೈಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎೊಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತತೆಿೀರಿ?" 

 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತಿತ ೀರಿ? 

 

 

 

 

1. ವೈದಾ ರು ಮತೆ್ತ  ಆರೀಗಾ  ವೃತೆಿಪರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತತೆಿೀರಿ? 

 

 

2. ಕುಟೊಂಬ ಸದಸಾ ರು ಅಥವಾ ಸ್ಯು ೀಹಿತ್ರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಲ  ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವಾಗ? 

 

 

 

 

 

 

3. ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದಾ ತ್ತಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವ ವಾ ಕೆ್ಕಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಗೆ? 

 

 

 

 

 

 

"ಈಗ ನೀವು ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತವ 

ವಿಭಿನು  ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ನ್ನವು 

ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಯೀಚಿಸಲ್ಲದೆದ ೀವೆ, ನೀವು 

ಯಾರೊಂದಿಗೆ 

ಮಾತ್ನ್ನಡುತೆಿದಿದ ೀರಿ, ನೀವು 

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ನಡುವಾಗ 

ಮತೆ್ತ  ನೀವು ಏನ್ನ 

ಮಾತ್ನ್ನಡುತೆಿದಿದ ೀರಿ ಎೊಂಬುದರ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಇದು 

ವಿಭಿನು ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ" 



4. ಈ ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಸಂವಹನ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು 

ಬಯಸ್ತತೆಿೀರಿ? 

 

 

 

 

“ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಟೊಂಬ, ಸ್ಯು ೀಹಿತ್ರು, ಆರೀಗಾ  ವೃತೆಿಪರರು ಅಥವಾ ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದಾ ತ್ತಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು 

ನೀಡಿಕೊಳುು ವ ವಾ ಕೆ್ಕಯೊಂದಿಗೆ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಈಗ ನ್ನವು ಸಹಾಯ ಕೇಳುವ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನ್ನಡಲ್ಲದೆದ ೀವೆ. ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯಕೆಾ ಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ 

ಇತೆಿೀಚಿನ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ನೀವು ನರಿೀಕಿ್ಕ ಸಿದಂತ್ತ ನಡೆಯಲ್ಲಲಲ . 

 

“ನಮಮ  ವಿಧಾನದಲ್ಲಲ  ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  ಸಮಥಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎೊಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದಿರಲು 

ಪರ ಯತಿು ಸಿ. ನ್ನವು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಲ ವೆ ” 

ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ನ್ನಡಿ. 

 

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 ಸಂವಹನಕಾಾ ಗಿ ಸಲ್ಹೆಗಳು: 

 

1. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಅಥವಾ ಅಗತ್ಾ ವಿರುವದನ್ನು  ಯೀಚಿಸಿ. 

 

2. ಸಮಸ್ಯಾ  ಏನೆೊಂದು ಸಂಕಿ್ಕಪೆವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 

 

3. ನಮಮ  ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮತೆ್ತ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ 

 

4. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡಿ. ನದಿಣಷಿ ವಾಗಿರಿ! ಉದಾ. ಎರಡು 

ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಮಮ ನನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಳುು ವುದು ಅವಳಿಗೆ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುವುದು, 

ರೇಡಿಯವನ್ನು  ತ್ನು  ನೆಚಿಾ ನ ನಲಾದ ರ್ಕೆೆ  ತಿರುಗಿಸ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  ಅವಳನ್ನು  ಶೌಚ್ಚಲಯಕೆೆ  

ಕರೆದೊಯುಾ ವುದು 

 

5. ನರಂತ್ರ ಮತೆ್ತ  ಮೃದುವಾಗಿರಿ: ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳಿದದ ನ್ನು  ನೀವು ಪಡೆಯುವುದಿಲಲ , ಆದರೆ ನಮಗೆ 

ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ್ಹದನ್ನು  ನೀವು ಪಡೆಯುತೆಿೀರಿ 

 

6. ಅದನ್ನು  ಸರ್ಣ  ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಒೊಂದೊೊಂದಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಕೇಳಿ - ದೊಡಡ ದಕೆ್ಕ ೊಂತ್ 

ಸರ್ಣ  ಕೊೀರಿಕೆಗೆ ಜನರು ಹೌದು ಎೊಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಸ್ತಲಭ! 

 

7. ನೀವು ಸಿಲುಕ್ಕಕೊೊಂಡರೆ - ಅದರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸಲು ಮತೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಮಾತ್ನ್ನಡಲು ಒಪಿಪ ಕೊಳಿು  

 

8. ಕೆಲವಮೆಮ  ಪರಿಹಾರವಿಲಲ  ಎೊಂದು ಗುರುತಿಸಿ 

 

9. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಮತೆ್ತ  ನೀವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸ್ತವ ವಾ ಕೆ್ಕಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಒೊಂದೇ ಆಗಿರಬಾರದು 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ನೆನಪಿಡಿ 

 

ಪರ ಯತ್ು  ಬಿಡಬೇಡ! ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ ಮೊದಲು ಇದು ಅನೇಕ ಪರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  

ತ್ತಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು. 

 

 

 

“ಈಗ ಈ ಕೌಶಲಾ ಗಳನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡೀರ್. ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಒೊಂದು ನದಿಣಷಿ  ಸನು ವೇಶದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ, ನದಿಣಷಿ ವಾಗಿರಿ”. ಮುೊಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಲ  ರೀಲ್ ಪ್ಲ ೀಗಾಗಿ 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ. 

 

 

 

 

 



 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಸಮಥಣವಾದ ಸಂವಹನವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊೊಂಡಿದಿದ ೀರಿ? ಯಾವುದು ಚೆನ್ನು ಗಿ 

ಹೀಯಿತ್ತ ಮತೆ್ತ  ನೀವು ಮತೆ್ತ  ಯಾವ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತತೆಿೀರಿ? 

 

ರೀಲ್ ಪ್ಲ ೀ ವಾಾ ಯಾಮ: 

• ಈ ಅಧಿವೇಶನಕೆೆ  ಮುೊಂಚಿತ್ವಾಗಿ, ಈ ವಾಾ ಯಾಮಕೆೆ  ಉತೆ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದು ಆರೈಕೆದಾರರು ನಮಗೆ 

ಹೇಳಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸಿ. 

• ತ್ಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒೊಂದು ನದಿಣಷಿ  ಸನು ವೇಶದ ಬಗೆೆ  

ಯೀಚಿಸಲು ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  ಕೇಳಿ ಮತೆ್ತ  ದೃಶಾ ವನ್ನು  ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಅವರನ್ನು  ಪಡೆಯಿರಿ. 

ಬಹಳ ನದಿಣಷಿ ವಾಗಿರಿ! 

• ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ತಕತ್ತ ನಡೆಸ್ತತೆಿರುವ ವಾ ಕೆ್ಕಯ ಪ್ರತ್ರ ವನ್ನು  ನೀವು ತ್ತಗೆದುಕೊಳುು ವಿರಿ 

ಎೊಂದು ವಿವರಿಸಿ. 

• ಸಮಥಣವಾಗಿರಲು ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. ಪ್ರರ ೊಂಪಿ್ಟ  ಮಾಡಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಉದಾ. “ನೀವು ಸಹಾಯಕೆಾ ಗಿ

‘ x ’ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಏನ್ನ ಹೇಳುತೆಿೀರಿ?” 

• ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲಲ ದಿದದ ರೆ, ಈ ಪಯಾಣಯ ಪ್ರತ್ರ ವನ್ನು  ಬಳಸಿ: 

“ಈ ದೃಶಾ ವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕೊಳು ಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ: ನಮಗೆ“ ವಿರಾಮ ”(ಶಾಪಿೊಂಗ ಗೆ ಹೀಗಲು, ದಂತ್ವೈದಾ ರ ಬಳಿಗೆ 

ಹೀಗಲು, ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರವತಿಸಲು ಇತ್ಸಾ ದಿ) ಅಗತ್ಾ ವಿರುತೆ್ದೆ, ಆದದ ರಿೊಂದ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಬರದಂತ್ತ ನೀವು 

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹರಗೆ ಹೀಗುವಾಗ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸ್ತವ 

ವಾ ಕೆ್ಕಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಮಮ  ಸಹೀದರಿಯನ್ನು  (ಅಥವಾ ಯಾರು ಸೂಕೆವೆೊಂದು) ಕೇಳಲು ನೀವು ಬಯಸ್ತತೆಿೀರಿ. 

ನೀವು ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೌದು ಎೊಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮತೆ್ತ  ಕೊನೆಯ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಲ  

ರದುದ ಗಳಿಸಿದಾಗ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಒಪುಪ ವುದಿಲಲ . ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ನೀವು ನಜವಾಗಿಯೂ ಹೌದು 

ಎೊಂದು ಬಯಸ್ತತೆಿೀರಿ. " 

• ರೀಲ್ ಪ್ಲ ೀ ಅನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೀಯಿತ್ತ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಪರ ತಿಬಿೊಂಬಿಸಲು 

ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

ಸಮಥಣವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷಿ ವಾಗಿದೆಯ ಎೊಂದು ಚಚಿಣಸಿ? ನಜ ಜಿೀವನದಲ್ಲಲ  ಇದಕೆೆ  ಇರುವ 

ಅಡೆತ್ಡೆಗಳು ಯಾವುವು? 

 



ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳಿರುವ ವೆ ಕತ ಯಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ 

 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲ್ಲನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ನೀವು ಈಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷಾ ದಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ದಾಟಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಿ. 

 

• ನ್ನವು ನರಾಶೆಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನು  

ಕಷಿ ಕರವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. 

 

 

• ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಹಸ 

ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳು ಜನರ ಸಾಮಥಾ ಣದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು: 

 

o ಅವರು ನೀಡುವ ಮತೆ್ತ  ಕೇಳುವದನ್ನು  ಅಥಣಮಾಡಿಕೊಳಿು . 

o ಅವರು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದದ ನ್ನು  ನೆನಪಿಡಿ. 

o ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕ್ಕ. 

o ಹೇಳುತೆಿರುವದನ್ನು  ಕೇೊಂದಿರ ೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಮನ ಕೊಡಿ. 

o ಹೇಳಿದದ ನ್ನು  ಅಥಣಮಾಡಿಕೊಳಿು  

 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ಜನರು ಸಂವಹನದಲ್ಲಲ  ತ್ಮಮ  

ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು  ನವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಲ ದ ಕಾರರ್, 

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನ್ನವು ಮಾಗಣಗಳನ್ನು  

ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

ಉದಾಹರಣೆ: 

ಗಿೊೀರಿಯಾ ತ್ನು  ಪ್ತಿ ಜಾನ್ ತ್ನು ಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ಸತ ನೆ. ಅವರು ದೂರದಶಯನ 

ವಿೀಕಿಸುತಿತ ದಾದ ರೆ. ದೂರದಶಯನವನ್ನು  ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಮತತ ಂದು ಕೊೀಣೆಯಂದ ಕೂಗುತ್ಸತ ಳೆ, 

ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಿದಧ ರಾಗುತ್ಸತ ರೆ. ಅವನ್ನ ಅವಳನ್ನು  ನಲ್ಯಕಿಸುತ್ಸತ ನೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು 

ಮತುತ  ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಲು ತ್ಯಾರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಜೀರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ಸತ ಳೆ. ಜಾನ್ ಅವಳನ್ನು  

ನಲ್ಯಕಿಸುತ್ತ ಲೇ ಇದಾದ ನೆ. ಗಿೊೀರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಒತ್ತ ಡಕೊಾ ಳಗಾಗಿದಾದ ಳೆ ಅವಳು ಅಳಲು 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತ್ಸತ ಳೆ. 

 

 

 



 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಗಿೊೀರಿಯಾ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದಿತುತ ? 

ಸಂಭವನೀಯ ಕಾಯಣತಂತ್ರ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸಲು ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ಹಿೊಂದೆ ಅವರಿಗೆ 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ 

 

“ಉತೆ್ಮ ಸಂವಹನಕೆಾ ಗಿ ಸಲಹೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ  ಇಲ್ಲಲ ದೆ, ಇದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತೆ್ತ  ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸ್ತತೆಿರುವ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಪಟಿ್ಟ ಯು ಕೇವಲ 

ಒೊಂದು ಜ್ಞಾ ಪನೆಯಾಗಿದುದ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಕಷಿ ವಾಗಿದದ ರೆ ಅದು 

ಉಪಯುಕೆವಾಗಬಹುದು ” 

 

ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳಿರುವ ಜನರಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಲ್ಹೆಗಳು: 

 

ಆಲಿಸುವುದು ಮತುತ  ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಏನ್ನ ಹೇಳುತೆಿದಾದ ರೆ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಎಚಾ ರಿಕೆಯಿೊಂದ ಕೇಳಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಅವರನ್ನು  

ನಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

• ಅವರು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ಸವು ವಾ ಕೆಪಡಿಸಲು ಕಷಿ ವಾಗಿದದ ರೆ, ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಮಯವನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸಿ. 

• ಅವುಗಳ ಅಥಣವನ್ನು  ನೀವು ಊಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಣಮಾಡಿಕೊೊಂಡಿದಿದ ೀರಾ ಎೊಂದು 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

• ನೀವೇ ನರಾಶೆಗೊಂಡಿದಿದ ೀರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಕರಿಕ್ಕರಿಗೊಂಡಿದಿದ ೀರಿ ಎೊಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ವಿಷಯವನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗೆೆ  ನಂತ್ರ ಮಾತ್ನ್ನಡಿ. 

•   ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುವುದಿಲಲ  ಆದರೆ ಅವರ 

ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಯಿೊಂದ ಅವರು ಏನ್ನ ಬಯಸ್ತತೆ್ಸರೆ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ನಮಗೆ ತೀರಿಸಬಹುದು ಎೊಂಬುದನ್ನು  

ನೆನಪಿಡಿ. 

 

 

ಇನು ಬಬ ರ ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುವುದು 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ನಡಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ತವ ಮೊದಲು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು  ಸ್ಯಳೆಯಲು 

ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

• ನಮಮ ನ್ನು  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ಅವರು ನಮಮ ನ್ನು  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತೆ್ತ  ಕಣಿಣ ನ 

ಸಂಪಕಣವನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. 

• ನಗುವುದು ಮತೆ್ತ  ನಧಾನವಾಗಿ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ಸಪ ಶಣಸ್ತವುದು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು  ಸ್ಯಳೆಯಲು 

ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

• ಜನರಿಗೆ ಕನು ಡಕ ಅಥವಾ ಶರ ವರ್ ಸಾಧ್ನಗಳು ಲಭಾ ವಿದೆಯೇ ಎೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

• ಮಾತ್ನ್ನಡುವಾಗ ಗೊಂದಲವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉದಾ. ಸಿವ ಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟ್ಟವಿ ಅಥವಾ 

ರೇಡಿಯದಿೊಂದ ದೂರವಿರಿ. 

 

 



ನಮಮ ನ್ನು  ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು 

• ಹತೆಿರ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಿು , ಹಿನೆು ಲ್ ಶಬದ ವು ಕಡಿಮೆ ಮತೆ್ತ  ಬಳಕು ಉತೆ್ಮವಾಗಿದೆ ಎೊಂದು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿು . 

• ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ, ನಧಾನವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ನಡಿ. 

• ಜನರಿಗೆ ಉತೆ್ರಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು  ನೀಡಲು, ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕೇಳಿದ ನಂತ್ರ ನಮಮ  ಮನಸಿಾ ನಲ್ಲಲ  

ಹತೆ್ನ್ನು  ಎಣಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

• ಸರ್ಣ  ವಾಕಾ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ. 

• ಹೌದು / ಉತೆ್ರಗಳಿಲಲ  ಎೊಂದು ಅನ್ನಮತಿಸ್ತವ ಸರಳ ಪರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಕೇಳಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

• ಅವರು ಆಯೆ  ಉದಾ ಮೆನ್ನವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡರಿೊಂದ ಆಯೆ  ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಮತೆ್ತ  

ಅದನ್ನು  ಮತೆ್ಷಿ್ಟ  ಕ್ಕರಿದಾಗಿಸಿ ಉದಾ: ಮಾೊಂಸ ಅಥವಾ ಮಿೀನ್ನ - ನಂತ್ರ ಸಾಲಮ ನ್ ಅಥವಾ 

ಹಾಾ ಡಾಕ್. 

 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನೀವು ವಿಭಿನು  ಸಂವಹನ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತಿು ಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತುತ  ನಮಗಾಗಿ ಮತುತ  ನಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಏನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ನೀಡಿ. ಕಾಲಾನಂತ್ರದಲಿಿ  ನೀವು ಮತೆತ  

ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ಅಥಣಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಮತೆ್ತ  ವಾ ಕೆಪಡಿಸ್ತವ ಸಾಮಥಾ ಣದಲ್ಲಲ  

ನೀವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಿದಿದ ೀರಿ? 

• ನೀವು ಅವನ / ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತವ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಿದ ೀರಿ? 

• ಈ ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸ್ತತೆಿೀರಿ? 

• ಈ ಯಾವ ಸ್ತಳಿವುಗಳನ್ನು  ನೀವು ಬಳಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ತತೆಿೀರಿ ಎೊಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತತೆಿೀರಿ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಸಂವಹನ ದಾಖಲ್ 

ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತತೆಿೀರಿ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಸ್ತವ 

ಒೊಂದು ಮಾಗಣ ಇಲ್ಲಲ ದೆ, ಉತೆ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ನ್ನು  ಮತೆ್ತ  ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು 

ಮರೆಯದಿರಿ. 

ಪರಿಸಿಿ ತಿ ನ್ನನ್ನ ಏನ್ನ ಹೇಳಿದೆದ ೀನೆ 

ಅಥವಾ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ? ನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದೆ? 

    

 

10 ನಮಿಷಗಳು: ಒತ್ತ ಡ ನವಯಹಣೆ 5: ಧೆ್ಯ ನ 

ಧಾಾ ನವು ಒತೆ್ಡ-ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ ವಾಗಿದುದ , ಇದು ವಿವಿಧ್ ದೈಹಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸ್ತವಾಗ ಆಹಾಲ ದಕರ 

ಚಿತ್ರ ರ್ವನ್ನು  ಸಂಯೀಜಿಸ್ತತೆ್ದೆ. 

 

 

 

 

• ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ದೃಶಾ ದಲ್ಲಲ  ನಮಮ ನ್ನು  

ದೃಶಾ ೀಕರಿಸ್ತವುದು (ಉದಾ. ಬಿೀಚ್, ಅರರ್ಾ , 

ಇತ್ಸಾ ದಿ ...) ಕಡಿಮೆ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ ಹೊಂದಲು 

ಮತೆ್ತ  ಉತೆ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಮಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

 

• ಆಹಾಲ ದಕರ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಮೇಲ್ 

ಕೇೊಂದಿರ ೀಕರಿಸ್ತವುದರಿೊಂದ ನ್ನನ್ನ ನಮಗೆ 

ಪುನರಾವತಿಣಸಲ್ಲರುವ ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ದೈಹಿಕ 

ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸ್ತವುದು ನಮಗೆ 

ಸ್ತಲಭವಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

• ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 

ಹೆಚ್ಚಾ  ಉಪಯುಕೆವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. 

"ಈಗ ನ್ನವು ಹಸ ಒತೆ್ಡ ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತಿು ಸಲ್ಲದೆದ ೀವೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ನ್ನವು ಮಾಗಣದಶಣ 

ಚಿತ್ರ ರ್ವನ್ನು  ಕಲ್ಲತಿದೆದ ೀವೆ - ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಮತೆ್ತ  ಸಿಿ ರೀಮ್ 

ವಾಾ ಯಾಮ. ಈ ವಾರ ನ್ನವು ಧಾಾ ನವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ 

ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ. 

 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಮಾಗಣದಶಣ ಚಿತ್ರ ರ್- ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಮತೆ್ತ  

ಸಿಿ ರೀಮ್ ವಾಾ ಯಾಮದ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸೀರ್. ಈ ವಾರ 

ಇದನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕೆ್ಕ ದೆಯೇ? 

 

ನೀವು ಅದನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಿದದ ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಕಂಡುಕೊೊಂಡಿದಿದ ೀರಿ? ನೀವು ಅದನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಬಳಸಿದಿದ ೀರಿ? 

ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದಿದ ೀರಿ ಎೊಂಬುದರ ಮೇಲ್ ಅದು ಯಾವ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತ್ತ? 

 

ನೀವು ಅದನ್ನು  ಪರ ಯತಿು ಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ಪಡೆಯದಿದದ ರೆ, ಏನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ ದೆ? 

 

ಮಾಗಣದಶಣ ಚಿತ್ರ ರ್- ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಮತೆ್ತ  ಸಿಿ ರೀಮ್ 

ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲು ದಯವಿಟಿ  

ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ.” 

 



 

 

ವೆಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್: 

 

        

 

Q.1 ರಿಂದ 5 ರ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲಿಿ , ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗವನ್ನು  ನೀವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿತ ೀರಿ? 

 

"ಈಗ ನ್ನನ್ನ ಧಾಾ ನ ವಾಾ ಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಮೊಮ ೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ನಡಲ್ಲದೆದ ೀನೆ ..." 

  

ಧೆ್ಯ ನ: ಅಭೆಾ ಸ ಅಧಿವೇಶನ 

 

“ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೀರ್ ... ನಮಮ  ಕುಚಿಣಯಲ್ಲಲ  ಆರಾಮವಾಗಿ ನೆಲ್ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಆಳವಾದ, ಶುದಿ ಗಳಿಸ್ತವ ಉಸಿರನ್ನು  

ತ್ತಗೆದುಕೊಳಿು  ... 

ನೀವು ಸಿದಿ ರಾದಾಗ, ನಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿಾ  ಮತೆ್ತ  ಪರ ತಿ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  

ಆರಾಮವಾಗಿರುತೆಿೀರಿ ... 

ನೀವು ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಲ  ಚಿತಿರ ಸಿದಂತ್ತ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ ... ನೀವು 

ಬಿೀಚ್ ನಲ್ಲಲ ರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಲ ರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಲ ಯಾದರೂ ಹಾಯಾಗಿರುತೆಿೀರಿ ಮತೆ್ತ  

ನರಾಳವಾಗಿರಬಹುದು ... 

ಈ ಶಾೊಂತಿಯುತ್ ಸಿ ಳದಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಸ್ತತೆ್ಲ್ಲನ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಲು ಸವ ಲಪ  ಸಮಯ ತ್ತಗೆದುಕೊಳಿು  ಮತೆ್ತ  

ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಶಾೊಂತ್ವಾಗುತೆಿರುವುದನ್ನು  ಗಮನಸಿ ... 

ನಮಮ  ವಿಶೇಷ ಸಿ ಳದಲ್ಲಲ  ಒಮೆಮ  ನೀವು ನರಾಳವಾಗಿದದ ರೆ, ನೀವೇ ಯೀಚಿಸಿ,‘ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿೊಂದಿದೆದ ೀನೆ ... 

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

ಈಗ ಮುೊಂದುವರಿಯಿರಿ, ನಮಮ  ಶಾೊಂತ್ ಉಸಿರಾಟ ಮತೆ್ತ  ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ ಮತೆ್ತ  ನಮಮ  ತೀಳುಗಳಲ್ಲಲ  

ಭಾರವಾದ, ಬಚಾ ಗಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ... 

'ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿೊಂದಿದೆದ ೀನೆ ... ನನು  ತೀಳುಗಳು ಭಾರ ಮತೆ್ತ  ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ, ನನು  ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ 

ನಯಮಿತ್ ಮತೆ್ತ  ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸಿರಾಟ ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸಿರಾಟ ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  

ಹಟಿೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ನ್ನನ್ನ ಶಾೊಂತ್ನ್ನಗಿದೆದ ೀನೆ ... ನನು  ಹಟಿೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ನನು  ಹಟಿೆ  

ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ ... ನನು  ತೀಳುಗಳು ಭಾರ ಮತೆ್ತ  ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ನನು  ಹೃದಯ 

ಬಡಿತ್ ಶಾೊಂತ್ ಮತೆ್ತ  ನಯಮಿತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸಿರಾಟ ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿದೆ... ನನು  ಹಟಿೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ನನು  

ಹಟಿೆ  ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ' 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿವ ಗು  

3 = ಮಧ್ಾ ಮ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

 



ಈಗ, ನಮಮ  ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಲ ನ ಭಾರ ಮತೆ್ತ  ಉಷಣ ತ್ತ ಮತೆ್ತ  ನಮಮ  ಶಾೊಂತ್ ಮತೆ್ತ  ನಯಮಿತ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ ಮತೆ್ತ  

ಉಸಿರಾಟ ಮತೆ್ತ  ನಮಮ  ಹಟಿೆ ಯ ಉಷಣ ತ್ತಯನ್ನು  ಗಮನಸ್ತವುದನ್ನು  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ ... 

'ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿೊಂದಿದೆದ ೀನೆ ... ನನು  ತೀಳುಗಳು ಭಾರ ಮತೆ್ತ  ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ನನು  ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ ಶಾೊಂತ್ 

ಮತೆ್ತ  ನಯಮಿತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸಿರಾಟ ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಉಸಿರಾಟ ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿದೆ ... ನನು  ಹಟಿೆ  

ಬಚಾ ಗಿರುತೆ್ದೆ ... ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿೊಂದಿದೆದ ೀನೆ ... 

ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನನು  ಹಣೆಯು ತಂಪ್ರಗಿದೆ ... ನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿೊಂದಿದೆದ ೀನೆ ... ' 

ಈಗ, ನಮಮ  ಶಾೊಂತಿಯುತ್ ಸಿ ಳದಲ್ಲಲ  ನೀವು ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಮಮ  ದೇಹದಾದಾ ೊಂತ್ ನೀವು 

ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸ್ತವುದನ್ನು  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ ... 

ಈಗ, ನ್ನನ್ನ 3 ರಿೊಂದ 1 ರವರೆಗೆ ಎಣಿಸಲ್ಲದೆದ ೀನೆ, ಮತೆ್ತ  ನ್ನನ್ನ ಮಾಡುವಂತ್ತ, ನೀವು ನಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ತ್ತರೆದು 

ಹೆಚ್ಚಾ  ಜ್ಞಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತೆ್ತ  ನಮಮ  ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ ಜ್ಞಗೃತ್ರಾಗುತೆಿೀರಿ ... ನ್ನನ್ನ 1 ಎೊಂದು ಹೇಳುವ ಹತೆಿ ಗೆ, 

ನಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ತರೆದುಕೊಳುು ತೆ್ವೆ, ಮತೆ್ತ  ನೀವು ಎಚಾ ರಿಕೆ, ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಆಗಿ ಮತೆ್ತ  

ನರಾಳತ್ತಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತೆಿೀರಿ ... 

 ಈಗ, ಮೂರು ... ಎರಡು ... ಒೊಂದು ... ನಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ತ್ತರೆದಿವೆ ಮತೆ್ತ  ನೀವು ಎಚಾ ರವಾಗಿರುತೆಿೀರಿ, 

ಎಚಾ ರವಾಗಿರುತೆಿೀರಿ, ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ಪಡೆಯುತೆಿೀರಿ ಮತೆ್ತ  ನಮಮ  ಸ್ತತೆ್ಮುತೆ್ಲ್ಲನ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದಿರುತೆಿೀರಿ ...” 

 

ವೆಾಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಟೆನಿನ್ ರೇಟ್ಟಂಗ್: 

         

 

• ಧಾಾ ನ ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ನಮಮ  ಒತೆ್ಡದ ಮಟಿ ವನ್ನು  ಈಗ ಹೇಗೆ ರೇಟ್ 

ಮಾಡುತೆಿೀರಿ? 

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

 

ಚಚಿಣಸಿ: 

• ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗದ ಮಟಿ  ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? 

• ಈ ಅನ್ನಭವವು ನಮಗೆ ಹೇಗಿತೆ್ತ ? 

• ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನದಿಣಷಿ  ಸಮಯಗಳ ಬಗೆೆ  ನೀವು ಯೀಚಿಸಬಹುದೇ? 

 

ಈ ವಾರದಲ್ಲಲ  ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಧಾಾ ನವನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲು ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

ಅವರು ಸಿಡಿ ಅಥವಾ mp3 ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲು ಸಮಥಣರಾಗಿದಾದ ರೆ ಎೊಂದು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿವ ಗು  

3 = ಮಧ್ಾ ಮ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದಿವ ಗು ತ್ತ 

 



ಸಾರಾಂಶ: 

ಇಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆದ ೀವೆ: 

• ವಿಭಿನು  ಸಂವಹನ ಶೈಲ್ಲಗಳು 

• ನಷ್ಕ್ೆ ರಯ, ಆಕರ ಮರ್ಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  ಸಮಥಣವಾದ ಸಂವಹನ. 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ವಾ ಕೆ್ಕಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ 

• ಒತೆ್ಡ ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ : ಧಾಾ ನ 

“ನ್ನವು ಚಚಿಣಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸ್ತವಾಗ, ಇೊಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಿೊಂದ ನೀವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಬಯಸ್ತವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ (ಉದಾ. ಕುಟೊಂಬ ಸದಸಾ , ಸ್ಯು ೀಹಿತ್ ಅಥವಾ 

ನೆರೆಹರೆಯವರು)”. 

ಮುಂದಿನ ವಾರ:  ಇದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು. 

 

ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್ - ಧೆ್ಯ ನ: 

• ದಿನಕೆೆ  ಒಮೆಮ ಯಾದರೂ ಇದನ್ನು  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಅದು ಹೇಗೆ       

ಭಾಸವಾಗುತೆ್ದೆ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಗಮನಸಿ. 

 

 

ಸಂವಹನ ದಾಖಲ್: 

• ಮುೊಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಲ  ಮೂರು ಪರ ತ್ತಾ ೀಕ ಸನು ವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ 20 ರಲ್ಲಲ ನ ಸಂವಹನ 

ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸಿ, ನಮಮ  ಸಂವಹನದಲ್ಲಲ ನ ಯಾವುದೇ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಮತೆ್ತ  ಯಾವ ಕಾಯಣತಂತ್ರ ಗಳು ಉತೆ್ಮವಾಗಿ ಕಾಯಣನವಣಹಿಸ್ತತೆ್ವೆ ಮತೆ್ತ  

ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತತೆಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. 

 

 

ಭವಿಷೆ ದ ಯೀಜನೆ: 

• ಮುೊಂದಿನ ವಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು  ದಯವಿಟಿ  ಓದಿ. ಈ ಪರ ಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಳಸಲು 

ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. ಅಧಿವೇಶನಕೆೆ  ಬರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 

ಇನು ಬಬ  ಕುಟೊಂಬ ಸದಸಾ ರನ್ನು  ಆಹಾವ ನಸಲು ಹಿೊಂಜರಿಯಬೇಡಿ. 

 

ಐಚಿಕ ವೆಾಯಾಮಗಳು: 

• ಹಿೊಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಇದು ನಮಗೆ ಉಪಯುಕೆವಾದುದಾದರೆ ದಯವಿಟಿ  ವತ್ಣನೆ ಮತೆ್ತ  

ಚಿೊಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತವುದನ್ನು  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ. 

 

CHOICE ಕರಪತ್ರ ದೊೊಂದಿಗೆ ಆರೈಕೆದಾರರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ. 



START- ಅದನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸಕೆಾ  ತ್ರುವುದು 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ? 

• ಏನ್ನ ಅಡಿಡ ಯಾಗಬಹುದು 

• ಯಾವುದು ಸ್ತಲಭವಾಗಬಹುದು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಂವಹನ ದಾಖಲ್: 

“ಒೊಂದು ನದಿಣಷಿ  ಸನು ವೇಶ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತತೆಿೀರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ 

ಬದಲಾಯಿತ್ತ ಮತೆ್ತ  ನಮಮ  ಭಾವನೆಗಳು ಏನೆೊಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು  ಕನಷಠ  

ಮೂರು ಬಾರಿ ಪರ ಯತಿು ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಮಾಡಿ… ” 



 

ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ 
ನಾನು ಏನು ಹೆೇಳಿದೆದೇನೆ 
ಅಥವಾ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅದು ಹೆೇಗ್ೆ ಆಯಿತ್ು? ನಾನು ಹೆೇಗ್ೆ ಭಾವಿಸ್ಥದೆ? 

    

 

 

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಂವಹನ ದಾಖಲ್: 

ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ 
ನಾನು ಏನು ಹೆೇಳಿದೆದೇನೆ 
ಅಥವಾ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅದು ಹೆೇಗ್ೆ ಆಯಿತ್ು? ನಾನು ಹೆೇಗ್ೆ ಭಾವಿಸ್ಥದೆ? 

    

 

 

 

 



ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ಏನ್ನಗುತೆಿತೆ್ತ  
ನೀವು ಏನ್ನ 

ಯೀಚಿಸ್ತತೆಿದಿದ ೀರಿ? 
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾಣಯ 

ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯ 

ಹಿೀಗಿರುತೆ್ದೆ… 

ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಸ್ತತೆ್ದೆ? 

     

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ಏನ್ನಗುತೆಿತೆ್ತ  
ನೀವು ಏನ್ನ 

ಯೀಚಿಸ್ತತೆಿದಿದ ೀರಿ? 
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಸಿತ್ತ? 

ಪಯಾಣಯ 

ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯ 

ಹಿೀಗಿರುತೆ್ದೆ… 

ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಸ್ತತೆ್ದೆ? 

     



ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧೆ್ಯ ಹು  / 

ರಾತಿರ  

ಅಲಿಿ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪ್ರ ಚೀದಕ ವತ್ಯನೆ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ನೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯತು? 

        



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧೆ್ಯ ಹು  / 

ರಾತಿರ  

ಅಲಿಿ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪ್ರ ಚೀದಕ ವತ್ಯನೆ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ನೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯತು? 

        



ಟ್ಟಪ್ು ಣಿಗಳು: 

 

 


