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ಅಧಿವೇಶನ 5 ನ್ನು  ಪುನರಾವರ್ತತಸಿ: ಸಂವಹನ. 

ನಾವು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ೇವೆ: 

• ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯ ಕ್ತ ಪಡಿಸುವುದು 

• ಸಮ್ರ್ಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುವುದು 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ್ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂವ್ಹನ 

• ಒತತ ಡವ್ನ್ನು  ನಿವ್ಥಹಿಸುವುದು 4: ಮಾಗಥದರ್ಶಥ ಚಿತರ ಣ - ಹುಲ್ಲು ಗಾವ್ಲ್ಲ ಮ್ತ್ತತ  ಸ್್ಟ ರೇಮ್ 

Q. ಸಂವಹನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಪೂರ್ತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕ್ಕಶವಾಯಿತೆ? 

ಅದು ಹೇಗ್ಗ ಆಯಿತ್ತ? 

ಯಾವುದು ಚೆನಾು ಗಿ ಹೇಯಿತ್ತ? 

ನಿೇವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸ್ಟದಿದ ೇರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸ್ಟಕಿ್ಕತ್ತ ಎೊಂದು ನಿೇವು 

ಯೇಚಿಸುತ್ತ ೇರಿ? 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  ಯಾವುದು ಸುಲ್ಭವಾಗುತತ ದ್? 

 

 

ಪರಿಚಯ: ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆ 

 

• ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲು , ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೇಜನೆ ಕುರಿತ್ತ ನಾವು ಚಚಿಥಸುತ್ತ ೇವೆ. ಇದರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಕ್ಷ್್ ವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೊಂದ್ ಯೇಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಖ್ಯ . 

• ಬಿಕಿ್ಟ್್ಟ ನ ಸಮ್ಯದಲ್ಲು  ಕುಟೊಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ನ್ನು  ತಾವು ಪರ ಮಖ್ ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. 

ಆದಾಗ್ಯಯ , ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸುವುದಕಿ್ಕೊಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು  ಕ್ಷ್್ ಕ್ರವಾಗಿರುತತ ದ್. 

• ಬಿಕಿ್ಟ್್ಟ ನ ಮೊದಲ್ಲ ಯೇಜನೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ ದ್. ಸಹಜವಾಗಿ, 

ವಿಷ್ಯಗಳು ಬದಲಾದಂತ್ ನಿೇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

• ನಾವು ಸೇರಿದಂತ್ ಕೆಲ್ವು ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು  ಚಚಿಥಸುತ್ತ ೇವೆ: 

 

 

ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಯಿ್ಕ ಗಳು 

 

 

 

  

 ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ಯಿೊಂದ ಬಳಲ್ಲತ್ತ ರುವ್ ಯಾರಬಬ ರ ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಯ ವ್ನ್ನು    

ನಿಭ್ಯಯಿಸುವುದು. 

 

 ಕಾನೂನ್ನ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳು 



 

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ಆರೈಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಕ್ಠಿಣ ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವಾಗ ಹೆಚ್ಚು  ಆತಮ ವಿಶ್ವಾ ಸ ಮ್ತ್ತತ  ತ್ಳುವ್ಳಿಕೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದ್. 

 

ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೇವು ಹೊಂದಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತನಾಡೇಣ: 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ನೇಡಿಕೊಳುು ವ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮ್ಗ್ಗ ಯಾವ್ ಕಾಳಜಿ ಇದ್? 

• ನಿೇವು ಈ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು  ಚಚಿಥಸ್ಟದಿದ ೇರಾ ಮ್ತ್ತತ  ಅವುಗಳನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ನಿವ್ಥಹಿಸಲ್ಲ ಯೇಜಿಸುತ್ತ ೇರಿ? 

 

 

• ಹೌದು ಎೊಂದರೆ, ನಿೇವು ಯಾವ್ ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ? 

 

 

 

• ಇಲ್ು ದಿದದ ರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು  ಚಚಿಥಸುವಾಗ ನಿೇವು ಯಾರನ್ನು  ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ತ ೇರಿ? 

 

 

ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಗಳು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಮಾತನಾಡುವ್ ಅೊಂಶಗಳು: 

ನಿಮ್ಮ  ಪರ ಸುತ ತ ಪರಿಸಿ್ಟ ತ್ ಮ್ತ್ತತ  ಇದು ಹೇಗ್ಗ ನಡೆಯುತ್ತ ದ್ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸೇಣ: 

• ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಕುಟೊಂಬ, ಸ್ಯು ೇಹಿತರು ಅರ್ವಾ ಸಿ ಳಿೇಯ ಸಮದಾಯದಿೊಂದ ಯಾವ್ ಸಹಾಯವ್ನ್ನು  

ಪಡೆಯುತಾತ ರೆ? 

 

• ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಾ ಯಂಪ್ರ ೇರಿತ ಸೇವೆಗಳಿೊಂದ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ 

ಬೊಂಬಲ್ವ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುತಾತ ರೆ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಆರೈಕೆ ಆಯ್ಕಾ ಗಳು ಅನ್ನಕೂಲಗಳು ಅನಾನ್ನಕೂಲಗಳು 

ಕುಟೊಂಬ ಮ್ತ್ತತ  ಸ್ಯು ೇಹಿತರು 

  

ಆರೇಗಯ  ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುಗರು 

  

ಮ್ನೆಯ ಆರೈಕೆ 

  

ಟೆಲ್ಲಕೇರ್ / ಸಹಾಯಕ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

  

ದಿನದ ಕೇೊಂದರ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಕ್ು ಬ್ಗಳು 

  

ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಆರೈಕೆ 

  

ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ಆರೈಕೆ ಆಶರ ಯ / 

ನೆರವಿನ ಜಿೇವ್ನ 

  

ಆರೈಕೆ ಮ್ನೆಗಳು 

  

 

 



ಆರೈಕೆ ಆಯ್ಕಾ ಗಳ ಸಾರಾಂಶ 

ಆರೋಗಯ  ಆಯ್ಕಾ ಗಳು 

 

ರ್ಜ್ಞ ಬುದಿಿಮಾಂದಯ ತೆ ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಗಳು 

• ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ಯ ತಜ್ಞ ಆರೇಗಯ  ಸೇವೆಗಳಲ್ಲು  ಮ್ನೇವೈದಯ ರು, ನರವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಅರ್ವಾ ವೃದಿಾಪಯ  

ತಜ್ಞರು ನಡೆಸುವ್ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಾ ಲ್ಯಗಳು ಅರ್ವಾ ಇತರ ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

• ನಿಮ್ಮ  ತಜ್ಞರನ್ನು  ಈ ತಜ್ಞ ಸೇವೆಗಳಿೊಂದ ನೇಡಲಾಗಿದದ ರೆ ಮ್ತ್ತತ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದದ ರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  

ಹೆಚಿು ನ ಸಲ್ಹೆ ಅಗತಯ ವಿದದ ರೆ ಮ್ರು-ಉಲ್ು ೇಖಿಸಬಹುದು. 

• ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಇತರ ಆರೇಗಯ  ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿಗ್ಗ ತಮ್ಮ  ಸಾಮಾನಯ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದನ್ನು  

ಮೊಂದುವ್ರಿಸುತಾತ ರೆ. 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ ಆಯ್ಕಾ ಗಳು 

 

ಮ್ನೆಯ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು 

• ಆರೈಕೆ-ಕೆಲ್ಸಗಾರರಿಗ್ಗ ಸಾು ನ, ಡೆರ ಸ್ಟಾ ೊಂಗ್, ಅಡುಗ್ಗ ಮ್ತ್ತತ  ಅಗತಯ ವಿರುವ್ದನ್ನು  ಆಧರಿಸ್ಟ ತ್ನ್ನು ವುದನ್ನು  

ಬೊಂಬಲ್ಲಸುವ್ವ್ರಿಗ್ಗ ಜ್ಞಾ ಪನೆಗಳನ್ನು  ನಿೇಡುವುದರಿೊಂದ ಇವು ವಿಭಿನು  ಹಂತದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತತ ವೆ. 

• ಬಿು ಸ್ ರ್ ಪ್ಯಯ ಕ್ನಲ್ಲು ದದ ರೆ ಔಷ್ದಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಲ್ಲ ಮ್ನೆ ಆರೈಕೆದಾರರು ಯಾರನಾು ದರೂ 

ಬೊಂಬಲ್ಲಸಬಹುದು. 

• ಮ್ನೆಯ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗ್ಗ ತರಬೇತ್ ನಿೇಡಲಾಗುತತ ದ್ ಮ್ತ್ತತ  ವ್ಯ ಕ್ಕತ ಯ ಘನತ್ಯನ್ನು  ಕಾಪ್ಯಡುವಾಗ 

ಸುರಕಿ್ಕತವಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ  ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್. 

 

ಟೆಲಿಕೇರ್ / ಸಹಾಯಕ ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

• ಜನರು ಎಲ್ಕ್ಾ ರನಿಕ ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್ ಮ್ತ್ತತ  ಸಪೇರ್ಟಥ ಸ್ಟಸ್ ಮ್ ಆಗಿದುದ , ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೇವೆಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ್ ಅರ್ವಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮ್ನೆಯಲ್ಲು  ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿರಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತ ರೆ. 

• ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಬಿೇಳುವ್ ಅಪ್ಯಯವಿದದ ರೆ, ಅನಿಲ್ ಅರ್ವಾ ನಿೇರನ್ನು  ಬಿಡುತ್ತ ದದ ರೆ ಅರ್ವಾ ಅವ್ರು 

ಮ್ನೆ ಬಿಟ್  ಹೇಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ  ಕಾಳಜಿವ್ಹಿಸುತ್ತ ದದ ರೆ ಅರ್ವಾ  ಔಷ್ದಗಳನ್ನು  ಮ್ರೆತ್ದದ ರೆ ಇದು 

ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಿರುತತ ದ್. 

• ಪೇಟಥಬಲ್ ಅಲಾರಂಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಸಂವೇದಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ ವಾಯ ಪಕ್ ಶ್ರ ೇಣಿಯ ಆಯಿ್ಕ ಗಳಿವೆ. 

 

ದಿನದ ಕೇಂದರ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಕಿಬ್ಗಳು 

• ಇವುಗಳಲ್ಲು  ಕೆಲ್ವು ವ್ಯಸಾಾ ದವ್ರಿಗ್ಗ ಮ್ತ್ತತ  ಕೆಲ್ವು ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ಯಿೊಂದ ಬಳಲ್ಲತ್ತ ರುವ್ವ್ರಿಗ್ಗ. 

• ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ, ದೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ  ಮಾನಸ್ಟಕ್ವಾಗಿ ಸಕ್ಕರ ಯರಾಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಾತ ರೆ ಉದಾ. ಅವು ವಾಯ ಯಾಮ್, ಅರಿವಿನ ಪರ ಚೇದನೆ ಅರ್ವಾ ಸಂಗಿೇತದಂತಹ ಗುೊಂಪುಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 

• ಕೆಲ್ವೊಮೆಮ  ಸಾರಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 

• ಅವ್ರು ಆರೈಕೆದಾರರಿಗ್ಗ ವಿರಾಮ್ ನಿೇಡಬಹುದು. 

 



ವಿಶ್ರ ಂರ್ತ ಆರೈಕೆ 

• ಇದು ಕಾಳಜಿ ವ್ಹಿಸುವ್ವ್ರಿಗ್ಗ ವಿರಾಮ್ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ಅವ್ಕಾಶವ್ನ್ನು  ನಿೇಡುತತ ದ್. 

• ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಆರೈಕೆ ಮ್ನೆ ಅರ್ವಾ ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲ್ಲು  ಉಳಿದುಕೊೊಂಡಾಗ ವ್ಸತ್ ಬಿಡುವು. 

• ಮ್ನೆಯಲ್ಲು  ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನೆಯಲ್ಲು  ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ಇರುತಾತ ರೆ ಅರ್ವಾ 

ನಿೇವು ವಿರಾಮ್ ಪಡೆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನು  ಎಲ್ು ೇ ಹರಗ್ಗ ಕ್ರೆದೊಯುಯ ತಾತ ರೆ. 

 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆರೈಕೆ ಆಶರ ಯ / ನೆರವಿನ ಜಿೋವನ 

 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆರೈಕೆ ಆಶರ ಯ ವಸರ್ತ 

• ಇದು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಫ್ಲ್ು ಯ ರ್ಟ್ನಲ್ಲು  ವಾಸ್ಟಸಲ್ಲ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತ ದ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ 

ಬೊಂಬಲ್ ಮ್ತ್ತತ  ಧೈಯಥದಿೊಂದ ಸಹಾಯವು ಹತ್ತ ರದಲ್ಲು ದ್. 

 

24 ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆ 

• ವ್ಸತ್ ಮ್ನೆಯು ವೈಯಕ್ಕತ ಕ್ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗ್ಗ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಹಾಯವ್ನ್ನು  ನಿೇಡಬಹುದು. 

• ನಸ್ಟಥೊಂಗ್ ಹೇೊಂ ತಜ್ಞ ನಸ್ಟಥೊಂಗ್ ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸುತತ ದ್. 

 

 

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ಆರೈಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಥರಗಳು ವೈಯಕ್ಕತ ಕ್ ಮ್ತ್ತತ  ಸಂಕ್ಕೇಣಥವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲು  ನಾವು 

ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ವಾಸತ ವ್ ಚಿತರ ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ಟದ್ದ ೇವೆ. ಅದು ಈ ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊೊಂಡ ಕುಟೊಂಬ ಸದಸಯ ರಿೊಂದ 

ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳನ್ನು  ನಿೇಡುತತ ದ್. 

ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು  ನಿವತಹಿಸುವುದು 

 

  

    

• ಜನರ ವ್ಯಸಾಾ ದಂತ್, ಅವ್ರು ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಯ  ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುವ್ ಸಾಧಯ ತ್ಯಿದ್. ಮೆಮೊರಿ 

ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಯಿರುವ್ ಜನರು ತಮ್ಮ  ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಯ ವ್ನ್ನು  ನೇಡಿಕೊಳು ಲ್ಲ ನಿದಿಥಷ್್  ಸಹಾಯದ 

ಅಗತಯ ವಿರುತತ ದ್. ಈ ಬೊಂಬಲ್ವ್ನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: 

 

o ವೈದಯ ಕ್ಕೇಯ ನೇಮ್ಕಾತ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಅವ್ರಿಗ್ಗ ನೆನಪಿಸುವುದು. 



o ಅವ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ನೇಮ್ಕಾತ್ಗಳಿಗ್ಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು 

o ವೈದಯ ಕ್ಕೇಯ ಆರೈಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಥರ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದು 

o ನಿಮ್ಮ  ಅಭಿಪ್ಯರ ಯ ಅರ್ವಾ ಸಲ್ಹೆಯನ್ನು  ನಿೇಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ 

ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವುದು. 

o  

ಮುಖಯ  ಅಂಶಗಳು: 

• ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ಯಿೊಂದ ಬಳಲ್ಲತ್ತ ರುವ್ ಜನರು ತಮ್ಮ  ಆರೇಗಯ ದ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  

ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ತಾತ ರೆ (ಅರ್ವಾ ಕೊಡುಗ್ಗ ನಿೇಡುತಾತ ರೆ). 

• ನಿರ್ಧಥರ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿೇವು ಈ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಸ್ಯು ೇಹಿತರು, ಕುಟೊಂಬ 

ಸದಸಯ ರು ಮ್ತ್ತತ  ಆರೇಗಯ  ವೃತ್ತ ಪರರೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಥಸಬಹುದು. 

ಅನಾರೇಗಯ ದ ಆರಂಭಿಕ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲು  ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಥಸಲ್ಲ ಇದು 

ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಿರುತತ ದ್ ಆದದ ರಿೊಂದ ಅವ್ರಿಗ್ಗ ಏನ್ನ ಬೇಕು ಎೊಂದು ನಿಮ್ಗ್ಗ ತ್ಳಿಯುತತ ದ್. 

 

 

ನೋವು ನಿವತಹಣೆ 

• ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ಯಿೊಂದ ಬಳಲ್ಲತ್ತ ರುವ್ ಜನರು ನೇವು ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತ ದಾದ ರೆೊಂದು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಹೇಳಲ್ಲ 

ಸಾಧಯ ವಾಗದಿರಬಹುದು. 

• ಗಮ್ನಿಸಬಹುದು, ಅವ್ರು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು, ತೊಂದರೆಗಿೇಡಾಗಬಹುದು ಅರ್ವಾ ತಮ್ಮ ನ್ನು  ತಾವು 

ತೇರುತ್ತ ಲ್ು . 

• ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ನೇವ್ನ್ನು  ಸರಿಯಾದ ನೇವು ನಿವಾರಕ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ್ ಮ್ತ್ತತ  

ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಮ್ಸಾಜ್ ಮ್ತ್ತತ  ಉತತ ಮ್ ಶುಶ್ರರ ಷೆಯಂತಹ ಇತರ ವಿರ್ಧನಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಥಹಿಸಬಹುದು.  

• ನೇವು ನಿವ್ಥಹಣೆಗ್ಗ ನಿೇವು ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಟದಿ ರಿರುವ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ. ಕೆಲ್ವು 

ನೇವು ನಿವಾರಕ್ಗಳು ಜನರನ್ನು  ಅರೆನಿದಾರ ವ್ಸಿ್ಯ ಗಳಗಾಗಬಹುದು: ಕೆಲ್ವ್ರು ಅರೆನಿದಾರ ವ್ಸಿ್ಯ  

ಅನ್ನಭವಿಸುತಾತ ರೆ ಮ್ತ್ತತ  ಕ್ಡಿಮೆ ನೇವಿನಲ್ಲು ರುತಾತ ರೆ, ಇತರರು ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ು . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನೇವಾಗಿದಾದ ರೆಯೇ ಎೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ ನಿೇವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೂರು ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸೇಣ: 

 

 

 

1.__________________________________________________ 

 

 

 

2.__________________________________________________ 

 

 

 

3.__________________________________________________ 

 

 

 

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನೇವಿನಿೊಂದ ಬಳಲ್ಲತ್ತ ದಾದ ರೆ ಎೊಂದು ನಿೇವು ಭ್ಯವಿಸ್ಟದಾಗ ವೃತ್ತ ಪರರಿಗ್ಗ ಹೇಳಲ್ಲ 

ಹಿೊಂಜರಿಯದಿರಿ. ನಿೇವು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ತ್ಳಿದಿದಿದ ೇರಿ. 

ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ? 

• ನಿಮ್ಗ್ಗ ಇದದ ಕಿ್ಕ ದದ ೊಂತ್ ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ (ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಅನಾರೇಗಯ ಕಿೆ  

ಒಳಗಾಗಿದದ ರಿೊಂದ) ಮ್ತ್ತತ  ಯಾವುದೇ ಯೇಜನೆ ಇಲ್ು ದಿದದ ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಗತಯ  

ತ್ತತ್ತಥ ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಯ  ಮಾಡುತತ ದ್. 

• ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸ್ಟದಲ್ಲು  ಕೆಲ್ವ್ರು ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುತಾತ ರೆ, ಮ್ತ್ತತ  ಅವ್ರು ಇನ್ನು  ಮೊಂದ್ 

ತಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು  ನಿೇಡಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವಿಲ್ು . 

• ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂಬುದನ್ನು  ನಿಮ್ಮ  ಕುಟೊಂಬದೊೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಥಸಬಹುದು, 

ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಭವ್ನಿೇಯತ್ಗಾಗಿ ನಿೇವು ಒಟ್್ಟ ಗಿ ನಿರ್ಧಥರ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಬಹುದು. 

• ಕೆರಸ್ಥ ತ್ತತ್ತಥ ಕಾರ್ಡಥ ಯೇಜನೆ ಹೆಚಿು ನ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲು  ಕಾಯಥನಿವ್ಥಹಿಸುತತ ದ್. ತಮ್ಮ  

ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ನೇಡಿಕೊಳುು ವ್ ವ್ಯ ಕ್ಕತ ಗ್ಗ ಕಾರ್ಡಥ ಇದ್, ಮ್ತ್ತತ  ತ್ತತ್ತಥ ಸಂದಭಥಗಳಲ್ಲು  ಅವ್ರು 

(ಅರ್ವಾ ಅವ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ಯಾರಾದರೂ) 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ್ಗ ಕ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು 

ಒಪಿಪ ದ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತಾತ ರೆ. 

 



 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ನಿರ್ಧತರಗಳು 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ್ ವ್ಯ ಕ್ಕತ ಯು ತಮ್ಮ  ಆರೈಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  

ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವಾಗದ ಸಮ್ಯಕಿೆ  ಯೇಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷ್್ .  

 

 

 

ಉದಾಹರಣೆ 

83 ವ್ಷ್ಥದ ಮಿರಿಯಮ್್ಗ್ಗ ಹಲ್ವು ವ್ಷ್ಥಗಳಿೊಂದ ಮೆಮೊರಿ ಸಮ್ಸ್ಯಯ  ಇದ್. ಅವ್ರಿಗ್ಗ ಜ್ಞಸ್ಟಮ ನ್ ಮ್ತ್ತತ  ಹನಾು  

ಎೊಂಬ ಇಬಬ ರು ಹೆಣ್ಣು  ಮ್ಕಿ್ಳಿದಾದ ರೆ. ಮಿರಿಯಮ್ ಅವ್ರ ವೈದಯ ರು ಜ್ಞಸ್ಟಮ ನೆೆ  ಮಿರಿಯಮ್ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾ ಪಕ್ ಶಕ್ಕತ  

ಇನು ಷ್್ಟ  ಹದಗ್ಗಡಬಹುದು ಎೊಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜ್ಞಸ್ಟಮ ನ್ ತನು  ಸಹೇದರಿ ಹನಾು  ಅವ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ತಮ್ಮ  ಅಮ್ಮ ನ 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ನಿರ್ಧಥರಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಸಮ್ಯವ್ನ್ನು  ನಿಧಥರಿಸುತಾತ ಳೆ. 

ಜ್ಞಸಿಮ ನ್: ನಾನ್ನ ಕ್ಳೆದ ವಾರ ಅಮ್ಮ ನ ವೈದಯ ರನ್ನು  ನೇಡಿದ್ ಮ್ತ್ತತ  ಅಮ್ಮ ನ ನೆನಪು ಬಹುಶಃ ಹದಗ್ಗಡುತತ ದ್ 

ಎೊಂದು ಅವ್ರು ನನಗ್ಗ ಹೇಳಿದರು. 

ಹನಾು : ನಿಮ್ಗ್ಗ ತ್ಳಿದಿದ್, ವೈದಯ ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ು . ನಿೇವು ಚಿೊಂತ್ಸಬೇಕೆೊಂದು ನಾನ್ನ 

ಭ್ಯವಿಸುವುದಿಲ್ು . 

ಜ್ಞಸಿಮ ನ್: ಆದರೆ ವೈದಯ ರು ನಾವು ರ್ಶೇಘರ ದಲ್ು ೇ ಕೆಲ್ವು ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ಅಗತಯ ವಿದ್ ಎೊಂದು 

ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಇದನ್ನು  ಚಚಿಥಸಬಹುದಾದರೆ ಅದು ನನಗ್ಗ ಉತತ ಮ್ವಾಗಿದ್. 

ಹನಾು : ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ ಎೊಂದು ನಾನ್ನ ಭ್ಯವಿಸುವುದಿಲ್ು . ಅವುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು 

ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿಭ್ಯಯಿಸಬಹುದು. 

ಜ್ಞಸಿಮ ನ್: ನಾನ್ನ ಈಗ ಅದನ್ನು  ಚಚಿಥಸಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ತ ೇನೆ. ನಾವು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ್ದವ್ರೆಗ್ಗ ಕಾಯುತ್ತ ದದ ರೆ 

ಅದು ತಡವಾಗುತತ ದ್  ಎೊಂದು ನಾನ್ನ ಭ್ಯವಿಸುತ್ತ ೇನೆ. ಇದು ಸುಲ್ಭವ್ಲ್ು  ಎೊಂದು ನನಗ್ಗ ತ್ಳಿದಿದ್, ಆದರೆ ಅದನ್ನು  

ನಿಲ್ಥಕಿ್ಕಸುವುದರಿೊಂದ ಅದು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ು . 

 

“ತಾಯಿಗ್ಗ ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ ಇರುವ್ ಇಬಬ ರು 

ಸಹೇದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಮೊಂದಿನ 

ಸಂಭ್ಯಷ್ಣೆಯನ್ನು  ಓದೊೇಣ” 

 



ಮಾರ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

 

 

• ನಿೇವು ಇದೇ ರಿೇತ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸ್ಟದಿದ ೇರಾ ಅರ್ವಾ ಚಚಿಥಸ್ಟದಿದ ೇರಾ? 

 

• ನಿೇವು ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಹೇಗ್ಗ ಹೇಯಿತ್ತ? ಇದು ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಿದ್ಯೇ? 

 

 

• ನಿೇವು ಜ್ಞಸ್ಟಮ ನ್ ಅರ್ವಾ ಹನಾು ಳೊಂದಿಗ್ಗ ಗುರುತ್ಸ್ಟದಿದ ೇರಾ? 

ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಲಿಿ  ಕ್ಕನೂನ್ನ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳು 

ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮ್ರ್ಥಯ ತ ಎಂದರೇನ್ನ?  

• ಕಾನೂನಿನಲ್ಲು , ತ್ಳುವ್ಳಿಕೆಯುಳು  ನಿರ್ಧಥರ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಲ್ಲ ಜನರು ಸಾಕ್ಷ್್ಟ  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ಲ 

ಸಾಧಯ ವಾಗುತತ ದ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ಆ ನಿರ್ಧಥರ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ಮಾನಸ್ಟಕ್ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥ 

ಅವ್ರಿಗ್ಗ ಇಲ್ು  ಎೊಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತ ದ್. 

• ಶ್ವಶಾ ತವಾದ ಪವ್ರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಥ ಸಿಾಪಿಸಲ್ಲ ಒೊಂದು ಕಾರಣವೆೊಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  

ಬುದಿಿಮಾೊಂದಯ ತ್ಯಿೊಂದ ಬಳಲ್ಲತ್ತ ರುವ್ ಯಾರಾದರೂ ಪರ ಮಖ್ ನಿರ್ಧಥರ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಲ್ಲ 

ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನಿರ್ಧಥರವ್ನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ವ್ಯ ಕ್ಕತ ಯನ್ನು  ಆಯಿ್ಕ  

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

 

ಶ್ಶವ ರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಿತ (ಎಲಿಿ ಎ) 

• ಇನೂು  ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥವ್ನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ್ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ  ಪರವಾಗಿ ಕಾಯಥನಿವ್ಥಹಿಸುವ್ 

ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು  ಇನು ಬಬ  ವ್ಯ ಕ್ಕತ ಗ್ಗ (ನಂತರ ವ್ಕ್ಕೇಲ್ರೆೊಂದು ಕ್ರೆಯಲಾಗುತತ ದ್) ನಿೇಡುವ್ ಕಾನೂನ್ನ 

ದಾಖ್ಲ್ಗಳನ್ನು  ಪೂಣಥಗಳಿಸಬಹುದು. 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಯಿರುವ್ ಜನರು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕುಟೊಂಬದ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಅರ್ವಾ ಆಪತ  ಸ್ಯು ೇಹಿತರನ್ನು  

ತಮ್ಮ  ವ್ಕ್ಕೇಲ್ರಾಗಿ ನೇಮಿಸುತಾತ ರೆ 

• ಲಾಸ್್ಟ ೊಂಗ್ ಪವ್ರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಥ (ಎಲ್ಲಪ ಎ) ಯಲ್ಲು  ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ: 

 

o ಆಸ್ಟತ  ಮ್ತ್ತತ  ಹಣಕಾಸು ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಎಲ್್ಪಿಎ: ಬ್ಯ ೊಂಕ ಖಾತ್ಯನ್ನು  ನಿವ್ಥಹಿಸುವುದು ಮ್ತ್ತತ  

ಬಿಲ್್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಯವ್ತ್ಸುವುದು ಮೊಂತಾದ ಹಣಕಾಸು ಮ್ತ್ತತ  ಆಸ್ಟತ  ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಥರ 

ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು  ವ್ಕ್ಕೇಲ್ರಿಗ್ಗ ನಿೇಡುತತ ದ್. 

o ಆರೇಗಯ  ಮ್ತ್ತತ  ಕ್ಲಾಯ ಣ ಎಲ್ಲಪ ಎ: ಆರೇಗಯ  ಮ್ತ್ತತ  ವೈಯಕ್ಕತ ಕ್ ಕ್ಲಾಯ ಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ದಿನನಿತಯ ದ 

ಆರೈಕೆ, ವೈದಯ ಕ್ಕೇಯ ಚಿಕ್ಕತ್ಾ  ಅರ್ವಾ ವ್ಯ ಕ್ಕತ  ಎಲ್ಲು  ವಾಸ್ಟಸಬೇಕು ಎೊಂಬ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಥರ 

ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು  ವ್ಕ್ಕೇಲ್ರಿಗ್ಗ ನಿೇಡುತತ ದ್. 

• ಆರೇಗಯ  ಮ್ತ್ತತ  ಕ್ಲಾಯ ಣ LPA ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ಧಥರ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥವ್ನ್ನು  

ಹೊಂದಿರದಿದಾದ ಗ ಮಾತರ  ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರುತತ ದ್. ಆಸ್ಟತ  ಮ್ತ್ತತ  ಹಣಕಾಸು ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಎಲ್ಲಪ ಎ 

ನೇೊಂದಾಯಿತವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಯಥಗತಗಳು ಬಹುದು, ಯಾರಾದರೂ ಇನೂು  ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥವ್ನ್ನು  

ಹೊಂದಿದಾದ ರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲು  ಸೂಚಿಸದ ಹರತ್ತ. 

 

 

 

 



 

ಮುಂಗಡ ನಿರ್ಧತರಗಳು 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  ಅವ್ರು ಅನಾರೇಗಯ ಕಿೆ  ಒಳಗಾಗಿದದ ರೆ ಹೇಗ್ಗ ಮ್ತ್ತತ  ಎಲ್ಲು  ಕಾಳಜಿ ವ್ಹಿಸಬೇಕೆೊಂದು ಅನೇಕ್ 

ಜನರು ಯೇಚಿಸುತಾತ ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ, ಅವ್ರು ಮ್ನೆಯಲ್ಲುಯೇ ಇರಲ್ಲ ಬಯಸುತಾತ ರೆಯೇ, ಅರ್ವಾ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲ್ಲು  ಅರ್ವಾ ನಸ್ಟಥೊಂಗ್ ಹೇೊಂನಲ್ಲು ರಲ್ಲ ಮ್ತ್ತತ  ಅವ್ರು ಯಾವ್ ರಿೇತ್ಯ ಚಿಕ್ಕತ್ಾ ಯನ್ನು  

ಬಯಸುತಾತ ರೆ ಅರ್ವಾ ಬಯಸುವುದಿಲ್ು . 

• ಇದನ್ನು  ಕುಟೊಂಬ ಮ್ತ್ತತ  ಸ್ಯು ೇಹಿತರೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಥಸುವುದು ಕ್ಷ್್ ಕ್ರವಾಗಿರುತತ ದ್. ಮೆಮೊರಿ 

ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿರುವ್ ಕೆಲ್ವ್ರು ಮ್ತ್ತತ  ಅವ್ರ ಕುಟೊಂಬಗಳು ಈ ಚಚೆಥಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಿದದ ರೆ, 

ಇತರರು ಅದನ್ನು  ಇಷ್್ ಪಡುವುದಿಲ್ು . 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗ್ಗ ಭ್ಯವಿಸುತಾತ ರೆ ಅರ್ವಾ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂದು ತ್ಳಿಯುವುದು ತ್ತೊಂಬ್ 

ಕ್ಷ್್ . 

• ಮಾನಸ್ಟಕ್ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥ ಕಾಯ್ಕದಯು ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲು  ಮಾನಸ್ಟಕ್ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥವ್ನ್ನು  ಹೊಂದಿರದಿದದ ರೆ, ಅವ್ರು 

ಬಯಸದ ನಿದಿಥಷ್್  ಚಿಕ್ಕತ್ಾ ಯನ್ನು  ನಿದಿಥಷ್್ ಪಡಿಸುವ್ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥವ್ನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ 

ಅಡಾಾ ನ್ಾ  ಡೈರೆಕ್್ಕವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ಕಾಶ ನಿೇಡುತತ ದ್. 

• ಅವ್ರು ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥವ್ನ್ನು  ಹೊಂದಿಲ್ು ದಿದದ ರೆ ಮ್ತ್ತತ  ನಿೇವು ಅವ್ರ ವ್ಕ್ಕೇಲ್ರಾಗಿದದ ರೆ, ನಿೇವು ಮೊಂಗಡ ಆರೈಕೆ 

ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕತ್ಾ ಯ ಅಗತಯ ವಿದ್ಯೇ ಎೊಂದು ಆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲು  ನಿಧಥರಿಸುವ್ 

ಸಾಮ್ರ್ಯ ಥ ಹೊಂದಿಲ್ು ದಿದದ ರೆ ಮಾತರ  ಮೊಂಗಡ ನಿರ್ಧಥರವ್ನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತತ ದ್. 

 

 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು 

1. ನಿೇವು ಸಾಧಯ ವಾದಷ್್ಟ  ಬೇಗ ತ್ಳುವ್ಳಿಕೆಯುಳು  ಆಯಿ್ಕ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು  

ಒಟ್ ಗ್ಯಡಿಸ್ಟ. ಸಾಧಯ ವಾದರೆ ನಿೇವು ಕಾಳಜಿವ್ಹಿಸುವ್ ವ್ಯ ಕ್ಕತ ಯೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಥಸ್ಟ (ಅರ್ವಾ ಅವ್ರು 

ಬಯಸ್ಟದದ ನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ): 

 

• ಅವ್ರು ತ್ತೊಂಬ್ ಅನಾರೇಗಯ ಕಿೆ  ಒಳಗಾಗಿದದ ರೆ ಅರ್ವಾ ಅವ್ರ ಜಿೇವ್ನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲು  ಚಿಕ್ಕತ್ಾ  

ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗ್ಗ? 

• ಅವ್ರು ಸ್ಟಾ ೇಕ್ರಿಸಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ನಿರಾಕ್ರಿಸಲ್ಲ ಬಯಸುವ್ ಚಿಕ್ಕತ್ಾ ಗಳಿವೆಯೇ? 

• ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳು ಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂದು ಅವ್ರು 

ಹೆದರುತಾತ ರೆ? 

• ವೈದಯ ಕ್ಕೇಯ ಚಿಕ್ಕತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಅವ್ರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ನಿದಿಥಷ್್  ಕಾಳಜಿ ಅರ್ವಾ ಭಯವಿದ್ಯೇ? 

 

2. ನಿಮ್ಗ್ಗ ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಮಖ್ಯ ವಾದ ನಿರ್ಧಥರಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮ್ಮ  ಕುಟೊಂಬ, ಸ್ಯು ೇಹಿತರು ಮ್ತ್ತತ  

ವೈದಯ ರೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾರ್ನಾಡಿ. 

3. ನಿರ್ಧಥರಗಳನ್ನು  ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಪರ ತ್ಬಿೊಂಬಿಸುವ್ LPA ಮ್ತ್ತತ  ಮೊಂಗಡ ನಿದೇಥಶನಗಳು ಅರ್ವಾ ಆರೈಕೆ 

ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿ ಮ್ತ್ತತ  ಸಹಿ ಮಾಡಿ. 

4. ಚಚೆಥಯ ಬಗೆ್ಗ  ವೈದಯ ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿ ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ  ಮೊಂಗಡ ನಿರ್ಧಥರಗಳ ಪರ ತ್ಗಳನ್ನು  

ಹಂಚಿಕೊಳಿಿ . 

 

 

 

 



 

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಗ್ಗ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ಅವ್ರು ಹಿೊಂದ್ ಏನ್ನ ಹೇಳಿರಬಹುದು 

ಎೊಂದು ಯೇಚಿಸ್ಟ ಮ್ತ್ತತ  ಅವ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ಅವ್ರಿಗ್ಗ ಮಖ್ಯ ವಾದುದನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು 

• ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ರ್ತಂಗಳುಗಳಲಿಿ  

ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಒರ್ತ ಡದ ಪರಿಸಿಿ ರ್ತ 

ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿರ್ ನಿರ್ಧತರವನ್ನು  ಗುರುರ್ತಸಿ 

 

• ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಯಾವ ಮಾಹಿರ್ತಯು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುರ್ತ ದೆ? 

 

• ಹೆಚಿು ನ ಮಾಹಿರ್ತಯು 

ಉಪಯುಕತ ವಾಗಬಹುದು? 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ಒರ್ತ ಡ ನಿವತಹಣೆ 6: 

ಮಾಗತದರ್ಶತ ಚಿರ್ರ ರ್ - ಓಷ್ನ್ ಎಸ್ಯಾ ೋಪ್ 

 

 

 

 

ವಾಯಯಾಮ್ದ ಮೊದಲು ಒರ್ತ ಡದ ರೇಟಂಗ್ 

ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ, ನಾವು ಮಾಗಥದರ್ಶಥ ಚಿತರ ಣ ವಾಯ ಯಾಮ್ವ್ನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುವ್ ಮೊದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್  ನಿಮ್ಮ  

ಒತತ ಡ ಅರ್ವಾ ಒತತ ಡದ ಮ್ಟ್ ವ್ನ್ನು  ರೇರ್ಟ ಮಾಡಿ. 

 

        

Q.1 ರಿಂದ 5 ರ ಪರ ಮಾರ್ದಲಿಿ , ನಿಮ್ಮ  ಉದೆವ ೋಗವನ್ನು  ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುರ್ತತ ೋರಿ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ್ ಉದಿಾ ಗು ತ್ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿಾ ಗು  

3 = ಮ್ಧಯ ಮ್ ಉದಿಾ ಗು ತ್ 

2 = ಸಾ ಲ್ಪ  ಉದಿಾ ಗು ತ್ 

 



ಮಾಗತದರ್ಶತ ಚಿರ್ರ ರ್- ಸಾಗರ ಎಸ್ಯಾ ೋಪ್ 

 

ನಾವು ಮಾಗಥದರ್ಶಥ ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಚಿತರ ಣ ವಾಯ ಯಾಮ್ವ್ನ್ನು  ಪ್ಯರ ರಂಭಿಸಲ್ಲದ್ದ ೇವೆ. ರ್ಶೇಘರ ದಲ್ು ೇ, ನಾನ್ನ ನಿಮ್ಗಾಗಿ 

ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ದೃಶಯ ವ್ನ್ನು  ವಿವ್ರಿಸುತ್ತ ೇನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ್ನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ  ಕುಚಿಥಯಲ್ಲು  ನಿಮ್ಮ  ತೇಳುಗಳನ್ನು  

ನಿಮ್ಮ  ಪಕಿ್ದಲ್ಲು  ಇಟ್ಕೊಳಿು . 

ನಿಮ್ಮ  ಕ್ಣ್ಣು ಗಳನ್ನು  ಮಚಿು , ಮ್ತ್ತತ  ಆಳವಾದ ಉಸ್ಟರನ್ನು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳಿು , ಅದನ್ನು  ಕೆಲ್ವು ಕ್ಷಣಗಳವ್ರೆಗ್ಗ 

ಹಿಡಿದುಕೊಳಿು  ... ತದನಂತರ ನಿೇವು ಹಾಗ್ಗ ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಪಡೆಯಿರಿ. 

ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮೊಮ ೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾತನಾಡುತತ ಲೇ ಇರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ  ದೇಹ ಮ್ತ್ತತ  ಮ್ನಸ್ಟಾ ನ ಮೇಲ್ ಶ್ವೊಂತವಾದ ಶ್ವೊಂತ 

ಭ್ಯವ್ನೆ ನೆಲ್ಗಳು ಲ್ಲ ನಿೇವು ಅನ್ನಮ್ತ್ಸಬಹುದು… ನಿಮ್ಮ  ಭುಜಗಳು, ತೇಳುಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಕೈಗಳಲ್ಲು  ಯಾವುದೇ 

ಅನಗತಯ  ಉದ್ಾ ೇಗವ್ನ್ನು  ಹೇಗಲ್ಲ ... ನಿಮ್ಮ  ಭುಜಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ತೇಳುಗಳು ನಿಮ್ಮ  ಪಕಿ್ದಲ್ಲು  ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ 

ಸಿ ಗಿತಗಳುು ತ್ತ ದದ ೊಂತ್ , ನಿಮ್ಮ  ಬರಳುಗಳ ಸುಳಿವುಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಎಲಾು  ಉದ್ಾ ೇಗಗಳು ಹರಹೇಗಲ್ಲ. 

ನಿಮ್ಮ  ಭುಜಗಳಿೊಂದ ನಿಮ್ಮ  ಕ್ತ್ತ ನ ಹಿೊಂಭ್ಯಗಕಿೆ  ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಹರಿಯಲ್ಲ ... ಉದಿಾ ಗು ತ್ ಕ್ರಗಿ ಕ್ರಗಿದಂತ್ ... ನಿಮ್ಮ  ಕುತ್ತ ಗ್ಗ 

ಮ್ತ್ತತ  ನೆತ್ತ ಯನ್ನು  ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಮಾಡಿ ... ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ  ಬ್ಯಿ, ನಾಲ್ಲಗ್ಗ ಮ್ತ್ತತ  ದವ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತ್ ನಿಮ್ಮ  ಮಖ್ವೂ 

ಸಹ. 

ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭ್ಯಗಗಳಲ್ಲು  ... ನಿಮ್ಮ  ಎದ್ ... ಹಟ್ೆ  ... ಮ್ತ್ತತ  ಹಿೊಂಭ್ಯಗದಲ್ಲು  ಹರಿಯಲ್ಲ. 

ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದ ಎಲಾು  ಸಾು ಯುಗಳು ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ  ನಿರಾಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ಟ. ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ 

ಭ್ಯವ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ  ಕಾಲ್ಲಗಳು, ಪ್ಯದಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ಯದಗಳಲ್ಲು  ಹರಿಯುವಂತ್ ಮಾಡುತತ ದ್. ನಿಮ್ಮ  ಇಡಿೇ ದೇಹವು 

ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ, ಭ್ಯರವಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ  ಆರಾಮ್ವಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನಮ್ತ್ಸ್ಟ. ಮ್ತ್ತತ  ಈಗ ... ಸಾಗರದ ಮೂಲ್ಕ್ ಎಲ್ು ೇ 

ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ. 

ಸಮದರ ದ ಉದದ ಕಿೂ  ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಸಿ ಳಕಿೆ  ನಿೇವೇ ಕ್ಲ್ಪ ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು  ... ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಹೇಗಿದದ  ಸಿ ಳ 

ಅರ್ವಾ ನಿೇವು ಹೇಗಲ್ಲ ಬಯಸುವ್ ಸಿ ಳ ... ಇದು ಮ್ರಳು ಬಿೇಚ್ ಅರ್ವಾ ಕ್ಲ್ಲು ನ ಬಿೇಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ... ನಿೇವು 

ಹಡಗುಕ್ಟ್ೆ ಲ್ಲು ರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲ್, ಸಾಗರವ್ನ್ನು  ಗಮ್ನದಲ್ಲು ರಿಸ್ಟಕೊಳಿು  ... ನಿೇವು ಆಯಿ್ಕ  

ಮಾಡುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳವು ಉತತ ಮ್ವಾಗಿರುತತ ದ್ . 

ಸುತತ ಲೂ ನೇಡಿ ... ನಿೇವು ಏನ್ನ ನೇಡುತ್ತ ೇರಿ? ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸ್ಟಾ ನಲ್ಲು  ಅದನ್ನು  ಸಪ ಷ್್ ವಾಗಿ ನೇಡಬಹುದೇ? ... 

ಸಮದರ ದ ವಿಶ್ವಲ್ತ್ಯನ್ನು  ನಿೇವು ಗಮ್ನಿಸುತ್ತ ೇರಾ ... ನಿೇವು ನೇಡುವ್ಷ್್ಟ  ವಿಸತ ರಿಸ್ಟದ್? ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಡಾಲಿ್ಲ ನ್ 

ಅರ್ವಾ ತ್ಮಿೊಂಗಿಲ್ ಈಜುವುದನ್ನು  ನೇಡುತ್ತ ೇರಿ ... ಈಗ ಆಳವಾಗಿ ಉಸ್ಟರಾಡಿ, ತಾಜ್ಞ ಸಮದರ ದ ಗಾಳಿಯನ್ನು  

ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ .... ಸೂಯಥನ ಉಷ್ು ತ್ಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ಟ, ... ತಂಪ್ಯದ ಗಾಳಿ. ಅದು ಎಷ್್ಟ  ಶ್ವೊಂತ್ಯುತ ಮ್ತ್ತತ  

ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ... 

ಮ್ತ್ತತ  ಈಗ ಶಬದ ಗಳನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು  ನಿಕ್ಟವಾಗಿ ಆಲ್ಲಸ್ಟ ... ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಅಲ್ಗಳ ಧಾ ನಿ. ಅಲ್ಗಳ ಧಾ ನಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಹೆಚ್ಚು  

ಗಮ್ನ ಹರಿಸ್ಟ ಮ್ತ್ತತ  ಶಬದ ವು ಎಷ್್ಟ  ಹಿತವಾದ ಮ್ತ್ತತ  ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ನಿೇಡುತತ ದ್ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸ್ಟ ... ಅಲ್ಗಳು 

ಉರುಳುತ್ತ ರುವುದನ್ನು  ನಿೇವು ಕೇಳುತ್ತ ದದ ೊಂತ್ ... ಮ್ತ್ತತ  ಮ್ತ್ತ  ಒಳಗ್ಗ ಮ್ತ್ತತ  ಹರಗ್ಗ ನಿರಂತರ ಅಲ್ಗಳು ... ಉಬಬ ರ ... 

ಮ್ತ್ತತ  ಹರಿವು ... ಮ್ತ್ತತ  ಪರ ತ್ ಬ್ರಿಯೂ ಒಳಗ್ಗ ಮ್ತ್ತತ  ಹರಗ್ಗ ಅಲ್ಗಳು ಹರಿಯುತತ ವೆ ..., ನಿಮ್ಮ  ಸಾು ಯುಗಳಂತ್ 

ನಿೇವು ಹೆಚ್ಚು  ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ ಪಡೆಯುತ್ತ ೇರಿ ... ಆಳವಾಗಿ ... ಮ್ತ್ತತ  ಆಳವಾಗಿ ... ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ ಹೇಗಿ ... ಮ್ತ್ತತ  

ನಿರ್ಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ... ಮ್ತ್ತತ  ಈ ಸಿ ಳದ ಶ್ವೊಂತ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಸುತ್ತತ ವ್ರೆದಿದ್. [ದಿೇಘಥ ವಿರಾಮ್] 

ಮ್ತ್ತತ  ಈಗ ನಿೇವು ಬಯಸ್ಟದಂತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲ್ವು ನಿಮಿಷ್ಗಳನ್ನು  ಕ್ಳೆಯಿರಿ. ನಿೇವು ಮ್ರಳಿನ ಮೇಲ್ ಮ್ಲ್ಗಲ್ಲ 

ಮ್ತ್ತತ  ಸೂಯಥನನ್ನು  ನೆನೆಸಲ್ಲ ಬಯಸಬಹುದು ... 

ನಿೇವು ಕ್ಡಲ್ತ್ೇರದ ಉದದ ಕಿೂ  ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಯಸಬಹುದು ... ಅರ್ವಾ ತಂಪ್ಯದ ನಿೇರಿನಲ್ಲು  ಈಜಬಹುದು ... 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಸಾ ಲ್ಪ  ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ತ ೇರಿ ... ನೌಕಾಯಾನಕಿೆ  ಹೇಗಿ ... ಸಾಗರದಲ್ಲು  ನಿೇವು ಏನ್ನ 

ಮಾಡಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ತ ೇರೇ ಅದು ಸರಿ ... ಆದರೆ ನಿೇವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ರಲ್ಲ, ಈ ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ಯ ಬಗೆ್ಗ  ಜ್ಞಗೃತರಾಗಿರಿ ... 

[ಈ ಚಿತರ ಣವ್ನ್ನು  ಆನಂದಿಸಲ್ಲ ಭ್ಯಗವ್ಹಿಸುವ್ವ್ರಿಗ್ಗ ಕೆಲ್ವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮ್ತ್ಸ್ಟ]. ಮ್ತ್ತತ  ಈಗ, ನಾನ್ನ 3 

ರಿೊಂದ 1 ರವ್ರೆಗ್ಗ ಹಿೊಂದಕಿೆ  ಎಣಿಸುವ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಈ ವಿಶ್ವರ ೊಂತ್ಯಿೊಂದ ನಿರ್ಧನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಮ್ರಳಿ ತರುತ್ತ ೇನೆ. 

ನಾನ್ನ 1 ಕಿೆ  ಬಂದಾಗ, ನಿೇವು ಎಚು ರದಿೊಂದಿರಿ, ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಮ್ತ್ತತ  ಆರಾಮ್ವಾಗಿರುತ್ತ ೇರಿ. 



 

ಸರಿ, 

“3”್ಹೆಚ್ಚು  ಎಚು ರಿಕೆ; 

“2”್ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಮ್ತ್ತತ  ಆರಾಮ್ದಾಯಕ್ ಭ್ಯವ್ನೆ, ಮ್ತ್ತತ  

“1”್ನಿೇವು ಕ್ಣ್ಣು  ತ್ರೆದು ನಿಮ್ಮ  ಅರಿವ್ನ್ನು  ನಿೇವು ಇರುವ್ ಕೊೇಣೆಗ್ಗ ಹಿೊಂತ್ರುಗಿಸ್ಟದಾಗ. 

ವಾಯಯಾಮ್ದ ನಂರ್ರ ಟೆನಷ ನ್ ರೇಟಂಗ್ 

ಮಾಗಥದರ್ಶಥ ಚಿತರ ಣ ವಾಯ ಯಾಮ್ವ್ನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ  ಒತತ ಡದ ಮ್ಟ್ ವ್ನ್ನು  ಈಗ ಹೇಗ್ಗ ರೇರ್ಟ 

ಮಾಡುತ್ತ ೇರಿ? 

 

        

 

Q.ಈಗ, ದಯವಿಟ್ಟು  ನಿಮ್ಮ  ಉದೆವ ೋಗ ಅರ್ಥವಾ ಒರ್ತ ಡದ ಮ್ಟು ವನ್ನು  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 

 

 

ಸಾರಾಂಶ 

ಭವಿಷ್ಯ ಕಿಾ ಗಿ ಯೇಜನೆ 

ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಯಿ್ಕ ಗಳು 

ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಯ ವ್ನ್ನು  ನಿವ್ಥಹಿಸುವುದು 

ಆರೈಕೆ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲು  ಕಾನೂನ್ನ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳು 

ಒತತ ಡ ಕ್ಡಿತ ತಂತರ : ಮಾಗಥದರ್ಶಥ ಚಿತರ ಣ - ಸಾಗರ ಪ್ಯರು 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ್ ಉದಿಾ ಗು ತ್ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿಾ ಗು  

3 = ಮ್ಧಯ ಮ್ ಉದಿಾ ಗು ತ್ 

2 = ಸಾ ಲ್ಪ  ಉದಿಾ ಗು ತ್ 

 



ಮುಂದಿನ ವಾರ: ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ರ್ರುವುದು 

 

ಒರ್ತ ಡ ಕಡಿರ್ - ಮಾಗತದರ್ಶತ ಚಿರ್ರ ರ್- ಸಾಗರ ಎಸ್ಯಾ ೋಪ್ 

• ದಿನಕಿೆ  ಒಮೆಮಯಾದರೂ ಇದನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರ ಯತ್ು ಸ್ಟ ಮ್ತ್ತತ  ಅದು ಹೇಗ್ಗ       

ಭ್ಯಸವಾಗುತತ ದ್ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸ್ಟ. 

 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆ: 

ಪುಟ 17 ರಲ್ಲು ನ ಪರ ಶ್ು ಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸ್ಟ ಮ್ತ್ತತ  ಕೊನೆಯಲ್ಲು  ಸೇರಿಸಲಾದ ಫ್ಲ್ಯ ಕ್್ರ್ಶೇರ್ಟ್ಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ್ ಓದಿ. ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ು ಗಳ ಟ್ಟಪಪ ಣಿ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತತ  ಮೊಂದಿನ ಬ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು  

ಚಚಿಥಸಬಹುದು. 

 

ಐಚಿಿಕ ವಾಯಯಾಮ್ಗಳು: 

• ಹಿೊಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲು  ಇದು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್  ವ್ತಥನೆ ಮ್ತ್ತತ  

ಚಿೊಂತನೆಯ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದನ್ನು  ಮೊಂದುವ್ರಿಸ್ಟ. 

 

START- ಅದನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸಕೆಾ  ರ್ರುವುದು 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಯಾವಾಗ ಅವ್ಕಾಶವಿದ್? 

• ಏನ್ನ ಅಡಿಿಯಾಗಬಹುದು 

• ಯಾವುದು ಸುಲ್ಭವಾಗಬಹುದು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಚಿಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ಏನಾಗುತ್ತ ತ್ತತ  
ನಿೇವು ಏನ್ನ 

ಯೇಚಿಸುತ್ತ ದಿದ ೇರಿ? 
ನಿಮ್ಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸ್ಟತ್ತ? 

ಪಯಾಥಯ 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯ್ಕ 

ಹಿೇಗಿರುತತ ದ್… 

ಈಗ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸುತತ ದ್? 

     

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಚಿಂರ್ನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ಏನಾಗುತ್ತ ತ್ತತ  
ನಿೇವು ಏನ್ನ 

ಯೇಚಿಸುತ್ತ ದಿದ ೇರಿ? 
ನಿಮ್ಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸ್ಟತ್ತ? 

ಪಯಾಥಯ 

ಪರ ತ್ಕ್ಕರ ಯ್ಕ 

ಹಿೇಗಿರುತತ ದ್… 

ಈಗ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸುತತ ದ್? 

     



ವರ್ತನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮ್ರ್ಧಯ ಹು  / 

ರಾರ್ತರ  

ಅಲಿಿ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪರ ಚೋದಕ ವರ್ತನೆ ಪರ ರ್ತಕರ ಯ್ಕ ನಿೋವು ಯಾವ ತಂರ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯರ್ತು ಸಿದಿದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

        



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವರ್ತನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮ್ರ್ಧಯ ಹು  / 

ರಾರ್ತರ  

ಅಲಿಿ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪರ ಚೋದಕ ವರ್ತನೆ ಪರ ರ್ತಕರ ಯ್ಕ ನಿೋವು ಯಾವ ತಂರ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯರ್ತು ಸಿದಿದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

        



ಟಪಿ ಣಿಗಳು: 

 

 

 

 


