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ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೀಜನೆ: 

 

 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ        ಪು.4 

 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬೋರುತ್ತ ವೆ   ಪು.5  

  

 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳ ಯೋಜನೆ        ಪು.7 

 

ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯನ್ನು  ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು      ಪು.11 

 

ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್: ವಿಸ್ತ ರಿಸುವುದು         ಪು.13 

 

ಸಾರಾಾಂಶ           ಪು.15 

 

 

 

ಅಧಿವೇಶನ 5 ನ್ನು  ಪುನರಾವತಿಿಸ್ಥ: ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

• ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದ ೋವೆ: 

• ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮ್ಹತಿ್  

• ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಗಳು 

• ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸುವುದು 

• ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ವಾ  ಕಾನೂನ್ನ ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳು 

• ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು 

• ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ನಿವಿಹಿಸುವುದು 6: ಮಾಗಿದರ್ಶಿ ಚಿತ್ರ ಣ - ಸಾಗರ ಪಾರು 

 

 

 

Q.ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕ್ಕಶವಿದೆಯೇ? 

 

ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? 

ಯಾವುದು ಚೆನಾು ಗಿ ಹೋಯಿತು? 

ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಿದ್ದ ೋರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸಿಕೆ್ಕ ತು ಎಾಂದು ನಿೋವು ಯೋಚಿಸುರ್ತತ ೋರಿ? 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ವಾ  ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತ ದ್? 

 



 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಮ  ಮನಸಿ್ಥ ತಿಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ು ವೆ 

• ಬುದಿ್ ಮಾಾಂದಯ ತೆಯಾಂದ್ಗಿನ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದರಿಾಂದ ನಿಮ್ಮ  ಸಿ್ ಾಂತ್ ಸಂತೋಷ್ ಮ್ತುತ  

ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯವನ್ನು  ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತ ದ್ ಎಾಂದರ್ಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 

ಸುಟುಟ ಹೋಗುತ್ತ ದ್ ಮ್ತುತ  ನಿರಾಶೆಗೊಳುು ತ್ತ ದ್. 

• ಭಾವನೆ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್. ಅಹಿತ್ಕರ ಮ್ತುತ  

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಮ್ತೋಲನದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣವಿಲಾ  ಎಾಂದು ನಿಮ್ಗೆ 

ಅನಿಸುತ್ತ ದ್. 

• "ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಉತ್ತ ಮ್ಗೊಳಿಸ್ಲು ನಾನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಲಾ  ಎಾಂದು ತೋರುರ್ತತ ದ್" ಎಾಂದು ನಿೋವು 

ಭಾವಿಸ್ಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯಯ , ನಿಮ್ಮ  ದ್ನವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ವನ್ನು  ತ್ರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದ್ದ್ ಎಾಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಮೂಲಕ ನಿೋವು ಉತ್ತ ಮ್ವಾಗಬಹುದು. 

 

 

• ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ದ್ೋಘಿವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲಾ  ಅರ್ವಾ ಹೆಚಿಾ ನ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಾ . ಅವು 

ರಜಾದ್ನಗಳಂತ್ಹ ದೊಡಡ  ಘಟನೆಗಳಲಾ . ಪರ್ತರ ಕೆ ಓದುವುದು, ಒಾಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅರ್ವಾ 

ಸ್ಯು ೋಹಿತ್ನಾಂದ್ಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದು ಎಲಾ ವೂ ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 

 

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: ನಿೀವು ಏನ್ನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತಿು ೀರೀ ಅದು ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ 

ನಿೋವು ಆನಂದ್ಸುವ ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಿ: 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 



 

 

 

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನಿಮ್ಮ  ದೈನಂದ್ನ ಜೋವನದಲ್ವಾ  ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಕರವೆಾಂದು ತೋರುತ್ತ ದ್. “ನನಗೆ 

ಸ್ಮ್ಯವಿಲಾ ” ಎಾಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸ್ಬಹುದು ಅರ್ವಾ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ತ್ಪಿಿ ತ್ಸಿ್ ರಾಂದು 

ಭಾವಿಸ್ಬಹುದು, ಆದರ ಬುದಿ್ ಮಾಾಂದಯ ತೆಯಾಂದ್ಗಿನ ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳುು ವಲ್ವಾ  

ಉತ್ತ ಮ್ವಾಗಿರುವುದು ಎಾಂದರ ನಿಮ್ಮ  ಬಗೆೆ ಯೂ ಚೆನಾು ಗಿ ಕಾಳಜ ವಹಿಸುವುದು ಎಾಂದರ್ಿ! 

 

 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸುವುದು 

• ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಅರ್ವಾ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತುತ  ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಟಿಟ ಗೆ 

ಮಾಡಲು ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಹಾಂದ್ರುವುದು ಪರಸಿ್ ರರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು  ಆನಂದ್ಸ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ 

ಸ್ಹ್ಲಯ ಮಾಡುತ್ತ ದ್. 

• ಈ ಪಟಿಟ ಯನ್ನು  ನೋಡಲು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿು  ಮ್ತುತ  ನಿೋವು ಒಟಿಟ ಗೆ ಅರ್ವಾ ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ 

ಆನಂದ್ಸುವಿರಿ ಎಾಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. 



 

 

 

 

 

 

ಕ್ಕಯಿಕರ ಮಗಳು ಟಿಕ್ 

 

✓ 

ಕ್ಕಯಿಕರ ಮಗಳು ಟಿಕ್ 

 

✓ 

 

ಸಂಗಿೋತ್ವನ್ನು  ಆಲ್ವಸಿ  ಪೂಜಾ ಸಿ್ ಳಕೆೆ  ಹೋಗಿ  

ಅಾಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ  ಕ್ಕರ ೋಡೆಗಳನ್ನು  ವಿೋಕಿ್ಕ ಸಿ  

ಒಾಂದು ಕಾಲು ಡಿಗೆ ಹೋಗು  ಸಂತೋಷ್ದ ನೆನಪುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿ  

ಪುಸ್ತ ಕಗಳು, ಪರ್ತರ ಕೆಗಳು, ನಿಯತ್ಕಾಲ್ವಕೆಗಳು 

ಅರ್ವಾ ಪಾರ ರ್ಿನಾ ಪುಸ್ತ ಕಗಳನ್ನು  ಓದ್ / 

ಕೇಳಿ 

 ಒತ್ತ ಡದ ಚೆಾಂಡು ಅರ್ವಾ ಬಬಲ್ 

ಸುತುತ ಗಳಂತ್ಹ ವಸುತ ಗಳನ್ನು  

ಹಿಡಿದ್ಟುಟ ಕೊಳುು ವುದು 

 

ಅವರಾಂದ್ಗೆ ಕುಳಿತು ಚಹ್ಲ / ಕಾಫಿ 

ಕುಡಿಯಿರಿ ಮ್ತುತ  ಮಾತ್ನಾಡಿ. 

 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾು ನ ಮಾಡಿ  

ವಿಶ್ರ ಾಂರ್ತ ಮ್ತುತ  ಸಂವೇದನಾ ವಾಯ ಯಾಮ್  ಫೋನ ನಲ್ವಾ  ಸ್ಯು ೋಹಿತ್ರು ಅರ್ವಾ 

ಕುಟುಾಂಬದೊಾಂದ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ 

 

ಅಕ್ಷರಗಳು ಅರ್ವಾ ಕಾರ್ ಿ ಗಳನ್ನು  

ಬರಯಿರಿ 

 ಅಪಿಾ ಕೇಶನ ಗಳು ಅರ್ವಾ ಸೆ್ಯ ೈಪ್ ಬಳಸಿ 

ಐಪಾಯ ರ್ ನಲ್ವಾ  ಸ್ಮ್ಯ ಕಳೆಯಿರಿ 

 

ರೇಖಾಚಿತ್ರ , ಚಿತ್ರ ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ವಸುತ ಗಳು  ಕಾರ್ ಿ ಗಳು, ಆಟಗಳು ಅರ್ವಾ ಒಗಟುಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿ 

 

ವಾಯ ಯಾಮ್ ಉದಾ. ಯೋಗ, ಕುಚಿಿ 

ಆಧಾರಿತ್ ವಾಯ ಯಾಮ್, ವಿಸ್ತ ರಿಸುವುದು, 

ಈಜುವುದು 

 ಕುಟುಾಂಬ ಅರ್ವಾ ಪರ ಸುತ ತ್ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾತ್ನಾಡಿ 

 

ಚಲನಚಿತ್ರ  ನೋಡಿ  ವಿಶೇಷ್ ಸಂದಭಿ ಊಟ ಅರ್ವಾ ಪಾಟಿಿಗಳು  

ಉದಾಯ ನ ಅರ್ವಾ ಬಾಲೆ ನಿಯಲ್ವಾ  ಹೋಗಿ  ನೃತ್ಯ   

ಪಿಕ್ಕು ಕ್ ಅರ್ವಾ ಬಬಕುಯ  ಹಾಂದ್ರಿ  ಲೈವ್ ಸಂಗಿೋತ್ಗಾರರು / ಸಂಗಿೋತ್ ಕಚೇರಿಗಳು / 

ಹ್ಲಡುಗಾರಿಕೆ 

 

DIY / ಹಲ್ವಗೆ  ಬಾಂಗೊ  

ತೋಟಗಾರಿಕೆ  ಬೇಯಿಸಿ ಅರ್ವಾ ತ್ಯಾರಿಸಿ  

ರೇಡಿಯೋ ಆಲ್ವಸಿ  ದೇರ್ಶೋಯ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಹ್ಲಯ 

ಮಾಡುವುದು ಉದಾ. ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು  

ಹಾಂದ್ಸುವುದು 

 

ನೆಚಿಾ ನ ಟಿವಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ್ವನ್ನು  ವಿೋಕಿ್ಕ ಸಿ  ಒಾಂದು ಲೋಟ ವೈನ ಅರ್ವಾ ಬಯರ್ 

(ಸೂಕತ ವೆನಿಸಿದರ) ಹಾಂದ್ರಿ 

 

ವನಯ ಜೋವಿಗಳನ್ನು  ವಿೋಕಿ್ಕ ಸಿ ಅರ್ವಾ 

ಪಾರ ಣಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಾಕುಪಾರ ಣಿಗಳ 

ಸುತ್ತ ಲೂ ಇರಿ 

 ಕಿ್ಷರ ಮಾಡಿ/ ಹಸಾತ ಲಂಕಾರ ಮಾಡು / 

ಪಾದೊೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ 

 

ಫೋಟೋಗಳನ್ನು  ನೋಡಿ  ಕೈ ಅರ್ವಾ ಕಾಲು ಮ್ಸಾಜ್  

ಮೆಮೊರಿ ಪುಸ್ತ ಕಗಳು / ಪೆಟಿಟ ಗೆಗಳು   

ಇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:  



ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟಿಟ ಯನ್ನು  ಮಾಡೋಣ (ನಿಮ್ಮ ಂದಲೇ) 

 

ನಿಯಮ ಎ: ಸಣ್ಣ ದಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ಥ ಮತ್ತು  ಸರಳವಾಗಿರಿ: ನೆನಪಿಡುವ ಪರ ಮುಖ ವಿಷ್ಯವೆಾಂದರ ನಿೋವು 

ವಾರದಲ್ವಾ  ಕೆಲವು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಕರ ಮ್ಗಳುಗಳನ್ನು  ಆರಿಸುವುದು. ವಾಸ್ತ ವಿಕ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅಾಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಸೈಕ್ಕಾ ಾಂಗ್ ಅರ್ವಾ ವಾಕ್ಕಾಂಗ್. 

ನಿಯಮ ಬ: ನಿೀವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕ್ಕಯಿಕರ ಮಗಳತ್ು  ಗಮನ ಹರಿಸ್ಥ. 

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 
 

 

 

 

 

 

"ಬೋನಸ್ ಎಾಂದರ ಅದು ನನು  ಗಂಡನಿಗಿಾಂತ್ ನನಗೆ 

ಸ್ಮ್ಯವನ್ನು  ನಿೋಡಿತು. ಈ ಹಿಾಂದ್ ಎಲಾಾ  ಗಮ್ನ ಮ್ತುತ  

ಶಕ್ಕತ ಯು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಾಂದ್ರ ೋಕೃತ್ವಾಗಿತುತ " 



ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: ಈಗ ನಾಲೆು  ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸೋಣ (ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತುತ  

ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ). ಸಾಧ್ಯ ವಾದರ ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಕರ ಯವಾಗಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ  

ಎರಡನಾು ದರೂ ಆರಿಸಿ: 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: ನಿವಿಹಿಸ್ಬಹುದಾದ ಮ್ತುತ  ಸಾಧಿಸ್ಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  

ಯೋಜಸುವುದು ಮುಖಯ . 

 

 
 

• ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸುವಾಗ, ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕೇಳಿಕೊಳಿಿ : ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಇನ್ನು  

ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವೇ? ಇಲ್ಾ ದಿದದ ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿಾ  ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ? 

 

 

• ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿೀವು ಒಟಿಟ ಗೆ ದಿೀಘಿ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತಿು ದದ ರೆ, ನಿೀವು ಈಗ ಸಣ್ಣ  ನಡಿಗೆಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳಿಬಹುದೇ? ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಆನಂದಿಸುವ ಮತ್ತು  ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವಂತ್ಹ 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ನಿೀವು ಕಂಡುಕೊಳಿು ವವರೆಗೂ, ನಿೀವು ಅವರನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ಮವಾಗಲು ಸಹ್ಲಯ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ. 

 

 



• ಕೆಲ್ವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ರರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಯೀಜನೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ು ದೆ. ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸುವಲಿಾ  ನಿೀವು ಯಶಸಿ್ಥಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತೆು ೀವೆ, 

ನಿಮಗೆ ಯೀಜಿಸಲು ಸಹ್ಲಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪರ ಶ್ನು ಗಳ ಪಟಿಟ ಯನ್ನು  ಒಟುಟ ಗೂಡಿಸ್ಥದೆದ ೀವೆ: 

 

 

 
ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆ 

1. 2. 

• ಯಾವ ವಸುತ ಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಸಿದಿ ತೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತ ವೆ? 

  

• ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತ ದ್? 

  

• ಇದನ್ನು  ಎಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ 

ಮಾಡಬಹುದು? 

  

• ಎಷ್ಟಟ  ಸ್ಮ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ದ್? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಮ  ಮನಸಿ್ಥ ತಿಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ು ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಮೇಲಿಿಚ್ಚರಣೆ 

ಮಾಡುವುದು. 

• ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸ್ಬಹುದು. 

 

• ನಿಮ್ಮ  ಭಾವನೆಗಳ ದೈನಂದ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಇಟುಟ ಕೊಳುು ವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತ ನಿದ್ಿಷ್ಟ  

ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತ್ತ ದ್ಯೇ ಎಾಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ಇದು ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಅನ್ನಮ್ರ್ತಸುತ್ತ ದ್. 

 

 

 

 

 

 

 

Q.1 ರಿಾಂದ 10 ರ ಪರ ಮಾಣದಲ್ವಾ  ನಿೋವು ಇದ್ೋಗ ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುರ್ತತ ೋರಿ? 

• ಮುಾಂದ್ನ ಪುಟದಲ್ವಾ  ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮ್ತುತ  ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬೋರುವ ದಾಖಲೆ ರೂಪವಾಗಿದ್. ಇದ್ೋಗ ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ನಾಡೋಣ ಮ್ತುತ  

ಮುಾಂದ್ನ ವಾರದಲ್ವಾ  ಯಾವುದೇ ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ಮ್ತುತ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯನ್ನು  ದಾಖಲ್ವಸ್ಲು ನಿೋವು 

ಫಾರ್ಮಿ ಅನ್ನು  ಬಳಸ್ಬಹುದು. 

 

 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
  Very sad   so-so   very happy 



ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಫಾರ್ಮಿ 

ದ್ನ ನಿೋವು ಏನ್ನ ಪರ ಯರ್ತು ಸಿದ್ದ ೋರಿ? ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತ ಹೇಗಿತುತ ? 

 ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು 
ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತುತ  ನಿಮ್ಮ  

ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು 
 

ರೇಟಿಾಂಗ್ 

(1-10) 
 

      



10 ನಿಮ್ಷ್ಗಳು:     ಒತ್ು ಡ ನಿವಿಹಣೆ-7-ವಿಸು ರಿಸುವ ವಾಯಯಾಮಗಳು (Stretching) 

 

• ದಣಿದ ಸಾು ಯುಗಳನ್ನು  ಸ್ರಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತ ರಿಸುವುದರಿಾಂದ ಉದಿ್ ೋಗ ಮ್ತುತ  ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು. 

 

 

• ಸ್ಯಟ ೆಚಿಾಂಗ್ ವಾಯ ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು  ನಿೋವು ಎಲ್ವಾ  ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ವಾ , ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  

ಕಾಲ ಬಳಸ್ಬಹುದು, ಆದದ ರಿಾಂದ ಅವು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಕೂಲಕರ ವಿಶ್ರ ಾಂರ್ತ ತಂತ್ರ ವಾಗಿದ್. 

 

 

• ನಿಮ್ಗೆ ಒಳೆು ಯದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುವ ಸ್ಯಟ ೆಚಿಾಂಗ್ ವಾಯ ಯಾಮ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖಯ . ನಾವು ಇದನ್ನು  

ಇಾಂದು ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡುರ್ತತ ರುವಾಗ, ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ಅಸಿ್ ಸಿ್ ತೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದರ ದಯವಿಟುಟ  

ಹೇಳಿ. 

 

ವಾಯಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತ್ು ಡದ ರೇಟಿಂಗ್ 

ಮೊದಲ್ವಗೆ, ನಾವು ಸ್ಯಟ ೆಚಿಾಂಗ್ ವಾಯ ಯಾಮ್ವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು. ದಯವಿಟುಟ  ನಿಮ್ಮ  ಒತ್ತ ಡ ಅರ್ವಾ 

ಒತ್ತ ಡದ ಮ್ಟಟ ವನ್ನು  ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 

 

        

 

Q.1 ರಿಂದ 5 ರ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿಾ , ನಿಮಮ  ಉದಿೆ ೀಗವನ್ನು  ನಿೀವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದಿ್ ಗು ತೆ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿ್ ಗು  

3 = ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ಉದಿ್ ಗು ತೆ 

2 = ಸಿ್ ಲಿ  ಉದಿ್ ಗು ತೆ 

 



ವಿಸು ರಿಸುವುದು: ಅಭ್ಯಯ ಸ ಅಧಿವೇಶನ: 

“ಇಾಂದು, ನಾವು ವಿಶ್ರ ಾಂರ್ತ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಹ್ಲಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸ್ಯಟ ೆಚಿಾಂಗ್ ವಾಯ ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತೆತ ೋವೆ. 

ಮೊದಲ್ವಗೆ, ಎದುದ  ನಿಲುಾ ವ ಮೂಲಕ ಪಾರ ರಂಭಿಸೋಣ, ಅರ್ವಾ ನಿೋವು ಬಯಸಿದರ, ನಿಮ್ಮ  ಕುಚಿಿಯಲ್ವಾ  ಈ 

ವಾಯ ಯಾಮ್ವನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಿೋವು ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ  ಆರಾಮ್ದಾಯಕವಾದದುದ  ಸ್ರಿ. 

ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿು , ನಿಮ್ಮ  ಹಟ್ಟಟ ಯ ಕೆಳಭಾಗಕೆೆ  ಇಳಿಯಿರಿ, (2 ಸ್ಯ ವಿರಾಮ್ಗೊಳಿಸಿ) ಮ್ತುತ  

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು  ಹರಗೆ ಬಡಿ. ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದ್ಾಂದ ಉದಿ್ ೋಗ ಕಿ್ಕ ೋಣಿಸುವುದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ. (ವಿರಾಮ್) 

ಇನೂು  ಒಾಂದು ಉಸಿರನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಅದನ್ನು  ಒಾಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿು  (ವಿರಾಮ್ 2 ಸ್ಯ) ಮ್ತುತ  ಅದನ್ನು  

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಗೆ ಬಡಿ. ಪರ ರ್ತ ಉಸಿರಿನಾಂದ್ಗೆ ನಿೋವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಆರಾಮ್ವಾಗುರ್ತತ ೋರಿ. 

ಈಗ, ನಿೋವು ಗೊೋಡೆಗಳನ್ನು  ಸಿ್ ರ್ಶಿಸ್ಲು ಪರ ಯರ್ತು ಸುರ್ತತ ರುವಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ  ತೋಳುಗಳನ್ನು  ಬದ್ಗಳಿಗೆ 

ತ್ಲುಪಿ. ನಿಮ್ಮ  ಭುಜಗಳನ್ನು  ವಿಶ್ರ ಾಂರ್ತ ಮಾಡಿ ಮ್ತುತ  ನಿೋವೇ ಸಿ್ ಲಿ  ವಿಸ್ತ ರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ  ತೋಳುಗಳನ್ನು  ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ನಿಮ್ಮ  ಮುಾಂದ್ ತ್ಲುಪಿ. ನಿಮ್ಮ  ಬೆನಿು ನಲ್ವಾ ರುವ ಸಾು ಯುಗಳು ಮ್ತುತ  ಭುಜಗಳು ಸ್ಡಿಲಗೊಳುು ತ್ತ ವೆ. ಮುಾಂದ್ ಸಿ್ ಲಿ  

ಮುಾಂದ್ ಚಾಚಿಕೊಳಿು . ಮ್ತುತ  ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಾ ನದನ್ನು  ತ್ಲುಪಿ. ನಿೋವು ಸೂಯಿನನ್ನು  

ತ್ಲುಪಲು ಪರ ಯರ್ತು ಸುರ್ತತ ದದ ಾಂತೆ ನಿಮ್ಮ  ತೋಳುಗಳನ್ನು  ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತ್ಳಿು ರಿ. 

ಮ್ತೆತ , ನಿೋವು ಗೊೋಡೆಗಳನ್ನು  ಸಿ್ ರ್ಶಿಸ್ಲು ಪರ ಯರ್ತು ಸುರ್ತತ ದದ ಾಂತೆ, ಗೊೋಡೆಗಳನ್ನು  ಹರಕೆೆ  ತ್ಳು ಲು 

ಪರ ಯರ್ತು ಸುರ್ತತ ರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ  ತೋಳುಗಳನ್ನು  ಬದ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪಿ. ನಿಮ್ಮ  ಮುಾಂದ್ ತ್ಲುಪಿ. ನಿಮ್ಮ  ಬೆನಿು ನಲ್ವಾ  ನಿಮ್ಮ  

ಸಾು ಯುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ ಮ್ತುತ  ಭುಜಗಳು ಸ್ಡಿಲವಾಗುತ್ತ ವೆ ಮ್ತುತ  ಕಡಿಮೆ ಉದಿ್ ಗು ವಾಗುತ್ತ ವೆ. ಮ್ತತ ಮೆಮ  

ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತ್ಲುಪಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಾ ನದನ್ನು  ತ್ಲುಪಿ. ಸೂಯಿನನ್ನು  ಸಿ್ ರ್ಶಿಸ್ಲು ಪರ ಯರ್ತು ಸಿ. 

ನಿಮ್ಮ  ತೋಳುಗಳನ್ನು  ನಿಮ್ಮ  ಬದ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ. 

ಈಗ, ನಿಮ್ಮ  ಭುಜಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಕೆೆ  ರ್ತರುಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದ್ಾಂದ ಉದಿ್ ೋಗ ಕಿ್ಕ ೋಣಿಸುವುದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ  

ಭುಜಗಳನ್ನು  ಮ್ತೆತ  ರ್ತರುಗಿಸಿ. ಇನು ಾಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ  ಭುಜಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಕೆೆ  ರ್ತರುಗಿಸಿ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು  

ಮುಾಂದಕೆೆ  ಸುರ್ತತ ಕೊಳಿು . ಅವುಗಳನ್ನು  ಮ್ತೆತ  ಮುಾಂದಕೆೆ  ಸುರ್ತತ ಕೊಳಿು . ಇನೂು  ಒಾಂದು ಬಾರಿ ಮುಾಂದ್ದ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ  

ಭುಜಗಳನ್ನು  ಕುಗೆಿ ಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು  ಮೇಲಕೆೆ ರ್ತತ  ನಂತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು  ಕೆಳಕೆೆ  ತ್ಳಿು ರಿ. ನಿಮ್ಮ  ಭುಜಗಳನ್ನು  ಮ್ತೆತ  

ಕುಗೆಿ ಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು  ಮ್ತತ ಮೆಮ  ಕುಗೆಿ ಸಿ. 

ಈಗ ಮ್ತತ ಾಂದು ಆಳವಾದ ಮ್ತುತ  ಉಲಾಾ ಸ್ಕರವಾದ ಉಸಿರನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿು  ಮ್ತುತ  ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದ ಎಲಾಾ  

ಉದಿ್ ೋಗಗಳನ್ನು  ಬಡಿಸಿ. ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸ್ಲು, ಇನೂು  ಒಾಂದು ಉಸಿರನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿು  ... 

ಮ್ತುತ  ಬಡುತ್ತತ ರ, ಉಳಿದ್ರುವ ಯಾವುದೇ ಉದಿ್ ೋಗವನ್ನು  ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ… ನಿೋವು ಈಗ ಶ್ಾಂತ್ವಾಗಿದ್ದ ೋರಿ ಮ್ತುತ  

ಹೆಚ್ಚಾ  ಶ್ಾಂತ್ವಾಗಿದ್ದ ೋರಾ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ವಾಯಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಟೆನಷ ನ್ ರೇಟಿಂಗ್ 

ಸ್ಯಟ ೆಚಿಾಂಗ್ ವಾಯ ಯಾಮ್ವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ  ಒತ್ತ ಡದ ಮ್ಟಟ ವನ್ನು  ಈಗ ಹೇಗೆ ರೇಟ್ 

ಮಾಡುರ್ತತ ೋರಿ? 

        

 

Q.ಈಗ, ದಯವಿಟುಟ  ನಿಮಮ  ಉದಿೆ ೀಗ ಅಥವಾ ಒತ್ು ಡದ ಮಟಟ ವನ್ನು  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 

 

 

ಸಾರಾಂಶ 

ಇಂದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆದ ೀವೆ: 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬೋರುತ್ತ ವೆ 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳ ಯೋಜನೆ 

ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯನ್ನು  ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್ ತಂತ್ರ : ವಿಸ್ತ ರಿಸುವುದು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದಿ್ ಗು ತೆ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿ್ ಗು  

3 = ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ಉದಿ್ ಗು ತೆ 

2 = ಸಿ್ ಲಿ  ಉದಿ್ ಗು ತೆ 

 



ಮುಂದಿನ ವಾರ: ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು 

 

 ಒತ್ು ಡ ಕಡಿತ್ - ವಿಸು ರಿಸುವುದು: 

• ದ್ನಕೆೆ  ಒಮೆಮ ಯಾದರೂ ಇದನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಲು ಪರ ಯರ್ತು ಸಿ ಮ್ತುತ  ಅದು ಹೇಗೆ       

ಭಾಸ್ವಾಗುತ್ತ ದ್ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಿ. 

 

 ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಮನಸಿ್ಥ ತಿ: 

ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತುತ  ನಿಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಚಚಿಿಸಿದ ಮ್ತುತ  ಯೋಜಸಿದ ಆಹ್ಲಾ ದಕರ 

ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಯರ್ತು ಸ್ಲು ದಯವಿಟುಟ  ಈ ವಾರ ಕನಿಷ್ಠ  ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುಟ 17 ರಲ್ವಾ ನ 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತಯ ಮೇಲ್ವನ ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ನು  

ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮ್ರಯದ್ರಿ… 

ಪರ ಮುಖ ಅಂಶ: ನಿೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಆನಂದಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು 

ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿವಿಹಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು  ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ 

ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಯೀಜಿಸುವುದು ಮುಖಯ . 

 

ಐಚಿ್ಚಕ ವಾಯಯಾಮಗಳು: 

• ಹಿಾಂದ್ನ ವಾರಗಳಲ್ವಾ  ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯುಕತ ವಾದುದಾದರ ದಯವಿಟುಟ  ವತ್ಿನೆ ಮ್ತುತ  

ಚಿಾಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದನ್ನು  ಮುಾಂದುವರಿಸಿ. 

 

START- ಅದನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸಕೆಾ  ತ್ರುವುದು 

• ಇದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದ್? 

• ಏನ್ನ ಅಡಿಡ ಯಾಗಬಹುದು 

• ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಫಾರ್ಮಿ: 

ದ್ನ ನಿೋವು ಏನ್ನ ಪರ ಯರ್ತು ಸಿದ್ದ ೋರಿ? ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತ ಹೇಗಿತುತ ? 

 ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು 
ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತುತ  ನಿಮ್ಮ  

ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು 
 

ರೇಟಿಾಂಗ್ 

(1-10) 
 

      



ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಫಾರ್ಮಿ: 

ದ್ನ ನಿೋವು ಏನ್ನ ಪರ ಯರ್ತು ಸಿದ್ದ ೋರಿ? ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ರ್ತ ಹೇಗಿತುತ ? 

 ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು 
ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತುತ  ನಿಮ್ಮ  

ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು 
 

ರೇಟಿಾಂಗ್ 

(1-10) 
 

      



ಚ್ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ಏನಾಗುರ್ತತ ತುತ  
ನಿೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸುರ್ತತ ದ್ದ ೋರಿ? 
ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸಿತು? 

ಪಯಾಿಯ 

ಪರ ರ್ತಕ್ಕರ ಯ್ಕ 

ಹಿೋಗಿರುತ್ತ ದ್… 

ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸುತ್ತ ದ್? 

     

 



ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಚ್ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ಏನಾಗುರ್ತತ ತುತ  
ನಿೋವು ಏನ್ನ 

ಯೋಚಿಸುರ್ತತ ದ್ದ ೋರಿ? 
ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸಿತು? 

ಪಯಾಿಯ 

ಪರ ರ್ತಕ್ಕರ ಯ್ಕ 

ಹಿೋಗಿರುತ್ತ ದ್… 

ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಿಸುತ್ತ ದ್? 

     



ವತ್ಿನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧ್ಯಯ ಹು  / 

ರಾತಿರ  

ಅಲಿಾ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಿನೆ ಪರ ತಿಕರ ಯೆ ನಿೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತಿು ಸ್ಥದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

        



ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ವತ್ಿನೆಯ ದಾಖಲೆ: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮಧ್ಯಯ ಹು  / 

ರಾತಿರ  

ಅಲಿಾ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪರ ಚೀದಕ ವತ್ಿನೆ ಪರ ತಿಕರ ಯೆ ನಿೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪರ ಯತಿು ಸ್ಥದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

        



ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು: 

 

 

 

 

  

 


