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ಅಧಿವೇಶನ 8: 

 

ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೌಶಲಯ  ಮತ್ತತ  

ತಂತ್ರ ಗಳನುು  ಬಳಸುವುದು 

 

 

ಫೆಸಿಲ್ಲಟೇಟರ್ ಕೀ 

 

ನೀಲ್ಲ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿ್ಲನ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಪ್ರ ತಿ ವಿಭಾಗವು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು 

ಎಂಬುದನುು  ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಹಳದಿ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತಿ, ಕಾಯಯಗಳನುು  ಹೇಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ 

ಸೂಚನೆಗಳನುು  ನೀಡಿ, ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ಮತ್ತತ  ಚರ್ಚಯಗೆ ಪೆರ ೀರೇಪಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಕತ್ತ ಳೆದ ಬಣ್ಣ  ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿ್ಲನ ಉಲಿ್ ೀಖಗಳನುು  ಬರೆದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. 

 



 

 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಜನರು ಸಹಾಯಕವಾದ ಕಾಯಯತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸುವುದು 

ಅಧಿವೇಶನದ ಉದ್ದ ೇಶ. 

• ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರ ೇಕರಿಸಲು ಜನರನ್ನು  ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿ ಮತ್ತು  

ಏನಾದರೂ ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗದ್ದದ ರೆ, ಮುಂದ್ನ ವಿಭಾಗಕೆೆ  ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  

ರಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು  ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಕಳಿ. 

• ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂದಿಕೊಳಿಳ , ಜನರು ನದಿಯಷಿ್  ಪ್ರ ದೇಶವನುು  

ಉಪ್ಯುಕ್ತ ವಂದು ಕಂಡುಕೊಳಳ ದಿದದ ರೆ ಅವುಗಳನುು  ತ್ಳಳ ಬೇಡಿ, ಮಂದಿನ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ತೆರಳಿ. 

• ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್ ಎುಂದು ಬರೆಯಲು ಜನರನ್ನು  ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ ಮತ್ತು  ರೆಕಾರ್ಡಯ ಫಾರ್ಮಯಗಳನ್ನು  

ಬಳಸುವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸಲು ಜನರನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿ. 
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ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕೆಾ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

 

 

 

ಎಲಿವನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು          ಪು. 4 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್? ಆಹಿಾದಕರ ಘಟನೆಗಳು        ಪು. 5 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್? ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವುದು  ಪು. 6 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್? ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಸವಾಲು ಮಾಡುವುದು   ಪು. 7 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್? ಸಮರ್ಯ ಸಂವಹನ ಪು. 8 ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್? ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರುಂದ್ಗೆ 

ಸಂವಹನ.             ಪು 9 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್? ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೇಜನೆ         ಪು. 10 

ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದ್? ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ          ಪು. 11 

ಅದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸುವುದು - ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವುದು      ಪು. 12 

ಸಾರುಂಶ             ಪು. 17 

 

 

 

 

 

"ನಿೇವು ಮತ್ತು  ಉಲಿೆೇಖಿಸಲು ಇದು ವಿಷ್ಯಗಳ ಪುಟ" 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ನೇಡಿ ಆದರೆ ಪೂರ್ಯ ಪ್ಟ್ಟು ಯನ್ನು  

ಓದಬೇಡಿ 



5 ನಮಿಷ್ಗಳು: ಎಲಿವನ್ನು  ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇಡುವುದು. 

 

 

 

• ಇುಂದು ನಾವು ಹಿುಂದ್ನ ಸೆಷ್ನಮಗಳ ಪುನರವತ್ಯನೆ ಮಾಡಲ್ಲದ್ದ ೇವೆ ಮತ್ತು  ಮತ್ತು  ನಿಮಗಾಗಿ ಏನ್ನ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ು ದ್ ಎುಂಬುದನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು  ಹೊಸ ಕಾಯಯತಂತ್ರ ಗಳೆರಡನ್ನು  

ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲು ನಾವು ಇದನ್ನು  ಬಳಸುತ್ತು ೇವೆ ಇದರಿುಂದ ನಿೇವು ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  START 

ಅನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 

 

ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಬಳಸುವ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿೇಡುವುದು ಅಧಿವೇಶನದ 

ಉಳಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್. ಕೈಪಿಡಿಯ ಉಪ್ಯುಕು ವಾದ ಕೆಲವು ಅುಂಶಗಳನ್ನು  ಪೂರ್ಯಗೊಳಿಸಿಲಿ  / ಒಪ್ಪ ದ್ದದ ರೆ 

ಅರ್ವಾ ಕಂಡುಬಂದ್ಲಿವಾದರೆ ಮುಂದ್ನ ವಿಭಾಗಕೆೆ  ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. 

ನಾವು ಈಗ START ಅಧಿವೇಶನಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲದ್ದ ೇವೆ.ಯಾವುದು ಉತ್ು ಮವಾಗಿ 

ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ನು ದ್ ಮತ್ತು  ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿೇವು ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು  ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ನು ೇರಿ ಎುಂಬುದನ್ನು  

ನೇಡಲು.” 

 

 

 

 

 

 

 



20 ನಮಿಷ್ಗಳು: ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ಆಹಿ್ಲದಕ್ರ ಘಟನೆಗಳು. 

 

 

 

 

 

• ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ (ಅಧಿವೇಶನ 7, ಪುಟ 5) ಆಹಿಾದಕರ ಘಟನೆಗಳ 

ಮಹತ್ವ ವನ್ನು  ಚಚಿಯಸಿದ್ದ ೇವೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು  ಮಾಡುವುದರಿುಂದ ನಿಮಮ  ಮನಸಿಿ ತ್ನಯ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರಬಹುದು. 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ಕಳೆದ ವಾರದಲಿ್ಲ  ನಿೇವು ಯಾವುದೇ ಆಹಿಾದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿದ್ದ ೇರ? 

• ಆಹಿಾದಕರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ನಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತ? 

• ಹೆಚಿ್ಚ  ಆಹಿಾದಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಸಿಕೆ್ಕತ್ತ? 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಏನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು? 

 

ಪ್ರರ ಮ್್ಪ್ಟ ಿ ್ : 

• ಇದು ದ್ನನಿತ್ಯ ದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಣ  ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಜನರು ಆನಂದ್ಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ 

ಒುಂದು ಆಹಿಾದಕರ ಘಟನೆ ಎುಂದು ಒತ್ನು . 

• ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡಯ ಫಾರ್ಯ ಉಪ್ಯುಕು ವೆುಂದು ಕಂಡುಕೊುಂಡಿದ್ದ ೇರ ಎುಂದು ಕಳಿ ಮತ್ತು  ಹಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  

ಅವುಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದನ್ನು  ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

• ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಪ್ಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ 

• ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು  ಸಂದಭಯಗಳನ್ನು  ನಿಗದ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ 

• ಅದನ್ನು  ಸರ್ಣ  ಮತ್ತು  ನಿವಯಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ 

• ಅವರುಮಆನಂದ್ಸಿದಮಮತ್ತು ಮಉತ್ು ಮವಾಗಿಮಕೆಲಸಮಮಾಡಿದದ ನ್ನು ಮಬರೆಯಲುಮಅವರನ್ನು ಮಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

 

 

ಸಾರಂಶ: ಯಾವುದು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 

 

START ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲ್ಗ ಂಡ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ನಾನು ಯೀಗ ಗಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆದ ೀನೆ 

 



ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ನಡವಳಿಕೆಗಳನುು  ನವಯಹಿಸುವುದು ಮತ್ತತ  ಯೀಜನೆಯನುು  ರೂಪಿಸುವುದು. 

• ಮೊದಲ ಮೂರು ಸೆಷ್ನಮಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ಚೇದಕ-ನಡವಳಿಕೆ-ಪ್ರ ತ್ನಕ್ಕರ ಯೆ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ನಾವು ಚಚಿಯಸಿದ್ದ ೇವೆ. 

• ಏನಾಗುತ್ನು ದ್ ಎುಂಬುದನ್ನು  ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದು ತುಂದರೆಗಳನ್ನು  ಉುಂಟ್ಟಮಾಡುವುದನ್ನು  

ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದ್ ಮತ್ತು  ವಿಭಿನು  ತಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತ್ನಕ್ಕರ ಯಿಸುವ 

ಮಾಗಯಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದ್. 

• ನೆನಪಿಡಿ, ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒುಂದು ಕಾರರ್ವಿದ್ ಆದರೆ ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಅದನ್ನು  

ಉದ್ದ ೇಶಪೂವಯಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ನು ಲಿ . 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಪ್ರಾಮ್ಪ್ಟ್ಸ್: 

• ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಪುನಃಮಪ್ಡೆದುಕೊಳಿಳ ಮಮತ್ತು ಮಕೆಲಸಮ

ಮಾಡಿದದ ನ್ನು ಮಬರೆಯಲುಮಅವರನ್ನು ಮಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

• ಪೂರ್ಯಗೊುಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ದಾಖಲೆ ರೂಪ್ಗಳನ್ನು  ನೇಡಿ 

• ನಿದ್ಯಷ್ು  ಸಮಯ / ಸನಿು ವೇಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಳಿ - ಈ 

ವಿಧಾನವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ 

• ಯಾವ ತಂತ್ರ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  

ಅವರು ಬಳಸುತ್ು ಲೇ ಇರುತ್ಸು ರೆ? 

• ಜನರು ರೆಕಾರ್ಡಯ ಫಾರ್ಮಯಗಳನ್ನು  

ಬಳಸುತ್ಸು ರೆಯೇ? ಸಹಾಯಕವಾಗಿದದ ರೆ, 

ಬಳಸುತ್ು ಲೇ ಇರಿ. 

• ತಂತ್ರ ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡದ್ದದ ರೆ, ಬೇರೆ 

ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸುವುದು ಒಳೆಳ ಯದು 

ಎುಂದು ಒತ್ನು  ಹೇಳಿ. 



• ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧಯ ವಿದ್ಯೇ? ಹಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ , ಇದು ನಿಮಗೆ 

ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ಯೆ? 

ಸಾರಂಶ: ಯಾವುದು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 

 

 

ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ಸಹ್ಲಯ ಮಾಡದ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನುು  ಸವಾಲು ಮಾಡುವುದು 

• ನಾಲೆನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  (ಪುಟ 7) ಒತ್ು ಡದ ಸಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಸಹಾಯವಿಲಿದ 

ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಲ್ಲಯುವುದು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುುಃಖ ಮತ್ತು  ನಿರಶ್ನಯನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದ್ ಎುಂಬುದನ್ನು  ನಾವು ಚಚಿಯಸಿದ್ದ ೇವೆ. 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ನಾವು ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸಿದ್ದ ೇವೆ: 

 

1. ನಿಮಮ  ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಮತ್ತು  ಗುರುತ್ನಸಿ. 

2. ನಿಮಮ  ಸಹಾಯವಿಲಿದ ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಹಾಯಕವಾದವುಗಳುಂದ್ಗೆ ಸವಾಲು ಮಾಡಿ 

ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

3. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ು ದ್ ಎುಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಕೊಡಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಹ್ಲಯ ಮಾಡದ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನುು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ 

ನಾನು ನನು  ಸವ ಂತ್ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆಗಳನುು  ಹೇಗೆ ನವಯಹಿಸುತಿತ ದೆದ ೀನೆ ಮತ್ತತ  

ನನು  ಗಂಡನ ಅನಾರೀಗಯ ದ ಬಗೆಗ  ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತಿತ ದೆದ ೀನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ನನು  ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನುು  

ಕಂದಿರ ೀಕ್ರಿಸಿದೆ 



 

ಪ್ರರ ಮ್್ಪ್ಟ ಿ ್ : ವಿಧಾನವನುು  ಪುನರವತಿಯಸಿ 

ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸುವ ತಂತ್ರ ಗಳು ಸೇರಿವೆ: 

1. ಬೇರಬಬ ರ ದೃಷ್ಟು ಕೊೇನದ್ುಂದ ಅದನ್ನು  ನೇಡಿ. 

2. ಇತ್ರ ಜನರು ಏನ್ನ ಯೇಚಿಸುತ್ಸು ರೆ ಎುಂದು ಕಳಿ ಅರ್ವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತ್ನ ಪ್ಡೆಯಿರಿ. 

3. ನಿಮೊಮ ುಂದ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ನು ೇರಿ ಎುಂಬುದನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

4. ತ್ನೇಮಾಯನಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗದ್ರಲು ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿ. 

5. ಆಹಿಾದಕರವಾದ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಯೇಚಿಸಲು ನಿಧಯರಿಸಿ. 

 

ಯಾವುದು ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತು  ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗಿ ಸವಾಲು ಮಾಡುವಂತ್ತ 

ಮಾಡಿದ್? 

ಚಿುಂತ್ನೆಯ ಸವಾಲ್ಲಗೆ ಯಾವ ತಂತ್ರ ಗಳು ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ು ವೆ?   

ಚಿುಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಪ್ಯುಕು ವೆುಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊುಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ? ಹಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ , ಬಳಕೆಯನ್ನು  

ಮುಂದುವರಿಸಿ. 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿೇವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊುಂಡಿದ್ದ ೇರಿ ಎುಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ನಾವು 

ಮಾತ್ನಾಡೇರ್ವೇ? 

ಸಾರಂಶ: ಯಾವುದು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 

 

ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ಸಮರ್ಯ ಸಂವಹನ 

• ಐದನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ವಿಭಿನು  ಮಾಗಯಗಳನ್ನು  ನೇಡಿದ್ದ ೇವೆ. ಇತ್ರರಿುಂದ 

ಸಹಾಯ ಕಳುವಾಗ ಈ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು  ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎುಂಬ ಸಮರ್ಯವಾದ 

ಸಂವಹನವನ್ನು  ಇದು ಒಳಗೊುಂಡಿತ್ತು . 

 

 

 

ನನು  ಹಂಡತಿ ಆಸ್ ತೆರ ಯಲಿ್ಲದ್ದದ ಗ, ವೈದಯ ರಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ 

ನಾನು ಹಚ್ಚು  ಸಮರ್ಯವಾಗಿರಲು ಕ್ಲ್ಲತಿದೆದ ೀನೆ 



 

 

 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

• ನಿೇವು ಸಮರ್ಯವಾದ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿದ್ದ ೇರ? ಹಾಗಿದದ ರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ? 

• ನಿೇವು ಯಾವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದ್ದ ೇರಿ? 

• ಈ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಲು ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಸಾರಂಶ: ಯಾವುದು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 

 

ಪ್ರರ ಮ್್ಪ್ಟ ಿ ್ :  

• ಸಮರ್ಯವಾದ ಸಂವಹನವು ಒಳಗೊುಂಡಿರುತ್ು ದ್ 

ಎುಂದು ಸಾರುಂಶ: 

• ಇತ್ರರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ಗೌರವಿಸುವಾಗ 

ನಿಮಮ  ಸವ ುಂತ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವುದು 

• ನಿಮಮ  ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವುದು 

• ಸಮಸೆಯ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಸಮಾಲೇಚನೆ 

• ನಿಮಮ  ವಿನಂತ್ನಗಳನ್ನು  ಇತ್ರರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  

ಸಪ ಷ್ು ಪ್ಡಿಸುವುದು 

• ನಿದ್ಯಷ್ು  ಸಮಯ / ಸಂದಭಯಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಕಳಿ 

• ರೆಕಾರ್ಡಯ ಫಾರ್ಮಯಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕೊುಂಡು ಜನರು ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ನು ದಾದ ರೆಯೇ? 

• ಈ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದನ್ನು  

ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರನ್ನು  

ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 



ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ 

• ಐದನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ು ವೆ ಎುಂಬುದನ್ನು  ನಾವು ನೇಡಿದ್ದ ೇವೆ. 

• ಅವರುಂದ್ಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನೇಡಿದ್ದ ೇವೆ ಮತ್ತು  

ಸಹಾಯಕವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದ್ದ ೇವೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

 

• ನಿೇವು ಈ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿದ್ದ ೇರ? ಹಾಗಿದದ ರೆ, ಯಾವುದು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತ್ತ? 

• ನಿೇವು ಯಾವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದ್ದ ೇರಿ? 

• ಈ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಲು ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಯಿತ್ತ? 

 

 

 

ಸಾರಂಶ: ಯಾವುದು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 

 

ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ಭವಿಷ್ಯ ಕೆಾ ಗಿ ಯೀಜನೆ 

• ಆರನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಎತ್ತು ವಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ಚಚಿಯಸಿದ್ದ ೇವೆ. ನಿಧಾಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಹೇಗೆ ಕಷ್ು  ಎುಂದು ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದ ೇವೆ ಆದರೆ 

ಪ್ರರ ಮ್್ಪ್ಟ ಿ ್ :  

• ಪ್ರ ಮಖ ವಿಚಾರಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ: 

o ಇನು ಬಬ ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು 

o ಸಂವಹನಕೆೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಸರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ ಎುಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು 

o ತ್ನಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು  ಆಲ್ಲಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಗಳು 

o ನಿಮಮ ನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ತಂತ್ರ ಗಳು 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿೇವು ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತ್ನು ೇರಿ ಎುಂದು ನಿೇವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ನು ೇರಿ? 



ಬಕೆಟ್ಟು ನ ಮೊದಲು ಯೇಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ು ದ್. ನಾವು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು  

ಚಚಿಯಸಿದ್ದ ೇವೆ: 

 

 

ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಯೆೆ ಗಳು 

 

 

 

  

 ಬುದಿ್ಮಾುಂದಯ ತ್ತಯಿುಂದ 

ಬಳಲುತ್ನು ರುವ  

ಯಾರಬಬ ರ ದೈಹಿಕ ಆರೇಗಯ ವನ್ನು  

ನಿಭಾಯಿಸುವುದು. 

 

 

 ಕಾನ್ನನ್ನ ಸಮಸೆಯ ಗಳು 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಕುಟ್ಟುಂಬ ಸದಸಯ ರುಂದ್ಗೆ ಈ ಚರ್ಚಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಯೇಚಿಸಲು ಅರ್ವಾ 

ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ಯೇ? ಹಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ , ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ಯೆ? 

 

ಸಾರಂಶ: ಯಾವುದು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 

ಪ್ರರ ಮ್್ಪ್ಟ ಿ ್ : ಪ್ರ ಮಖ ವಿಚಾರಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ: 

• ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಕುಟ್ಟುಂಬ 

ಸದಸಯ ರುಂದ್ಗೆ ಚಚಿಯಸಲು ಅಡಿಿಯಾಗಿದ್ ? 

• ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿಧಾಯರಗಳನ್ನು  

ತ್ತಗೆದುಕೊುಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊುಂಡಿದಾದ ರೆಯೇ? 

• ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಕುಟ್ಟುಂಬದುಂದ್ಗೆ 

ಚಚಿಯಸುವುದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ಸು ರೆ? 

• ಚಾಯ್ಸಾ  ಕರಪ್ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತ್ನಯ 

ಮೂಲಗಳ ಬಗೆೆ  ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ. 



 

 

ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ವಿಶ್ರ ಂತಿ 
 

ಪ್ರ ತ್ನ ವಾರ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು  / ಅರ್ವಾ ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬಳಸಲು ವಿಭಿನು  ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದ್ದ ೇವೆ. ಇವುಗಳು ಸೇರಿವೆ: 

 

1. ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು 

2. ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಟ 

3. ಭೌತಿಕ್ ಗ್ರ ಂಡಿಂಗ್ 

4. ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್: ಹುಲಿು ಗಾವಲು ಮತ್ತತ  ಸಿಿ ರ ೀಮ್ಪ್ಟ 

5. ಧಾಯ ನ 

6. ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್: ಸಾಗರ ಪ್ರರು 

7. ವಿಸತ ರಿಸುವುದು 

“ನಾವು ಇುಂದು ನಿಮಮ  ನೆಚಿಿ ನ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ತು ೇವೆ” 

 

 

ನಮಮ  ಸಿಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ್ ನೀವು ಈ ವಯ ವಸಾಾ ಪ್ಕ್ ಒತ್ತ ಡ ವಾಯ ಯಾಮಗಳನುು  

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಳಬಹುದು:: https://soundcloud.com/user-971142120/sets/start-relaxation-
tracks. 
 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ ವಾಯ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ನಿೇವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊುಂಡಿದ್ದ ೇರಿ ಎುಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತ್ನಾಡೇರ್. ಯಾವುದು 

ನಿಮಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್? 

 

ಪ್ರರ ಮ್್ಪ್ಟ ಿ ್ : 

• ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು  

ಹುಡುಕಲು ಯಾವುದು 

ಸುಲಭವಾಯಿತ್ತ  ಉದಾ. 

o ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು  

ಸಿ ಳಗಳನ್ನು  ನಿಗದ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ 

o ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ 

ಪ್ರ ಯಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  

ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸುತ್ನು ದ್ 

• ಜನರು ತ್ಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರುಂದ್ಗೆ 

ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ ಬಳಸಿದಾದ ರೆಯೇ? 

• ಅವರು ಯಾವುದೇ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದ್ದ ೇರ? 

• ಅವರಿಗೆ ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 

ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸುವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಒತ್ು ಡದ ಸಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಅವುಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲು 

ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸುವವರನ್ನು  ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

• Mp3 ಫೈಲಮಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿಡಿ ಬಗೆೆ  

ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ. 

https://soundcloud.com/user-971142120/sets/start-relaxation-tracks
https://soundcloud.com/user-971142120/sets/start-relaxation-tracks


ಸಾರಂಶ: ಯಾವುದು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 

 

 

 

ಅದನುು  ಮಂದುವರಿಸುವುದು: ಯೀಜನೆಯನುು  ರೂಪಿಸುವುದು 

 
• ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಷ್ು  ಎುಂದು ನಾವು 

ಅನ್ನಭವದ್ುಂದ ತ್ನಳಿದ್ದ್ದ ೇವೆ. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರವುಗಳು 

ಆಗುವುದ್ಲಿ . ಹೆಚಿ್ಚ  ನಿರುತ್ಸಾ ಹಗೊಳಳ ದ್ರಲು ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿ. 

 

• ಇದು ಕ್ಷಿ್ ಕ್ರವಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣ್ಗಳು: 

 

o ಸಲಹೆ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಸುು ತ್ವಲಿ . 

o ಕೆಲವು ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಸಿ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಕಠಿರ್. 

o ಸಿಾಪಿತ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಮರಿಯುವುದು ಕಷ್ು . 

 

• ಮಂದುವರಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹ್ಲಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹಗಳು ಇಲಿ್ಲವ! 

o ಸೆಷ್ನಮಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೇವು ಕಲ್ಲತ್ದದ ನ್ನು  ನಿೇವೇ ನೆನಪಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿ. 

o ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಲು ರೆಕಾರ್ಡಯ ಫಾರ್ಮಯಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಹೊಸ 

ಸಮಸೆಯ  ಇದಾದ ಗ. 

o ಸರ್ಣ  ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ದಡಿ  ವಯ ತ್ಸಯ ಸವನ್ನು ುಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ು ವೆ 

ಎುಂಬುದನ್ನು  ನೆನಪಿಡಿ, ಆದದ ರಿುಂದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿ ಮತ್ತು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ. 

 

 



 

 

ಪ್ರ ಮಖ ಅಂಶ: 

START ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನೀವು ಕ್ಲ್ಲತ್ದದ ನುು  ಕಾಯಯರೂಪ್ಕೆೆ  ತ್ರಲು ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಮಂದುವರಿಸಿ. ಏನು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ  ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತತ  ಮೃದುವಾಗಿರಿ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನುು  

ನಲಿ್ಲ ಸಿದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದನಾು ದರೂ ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ. 

ನೀವು ಹೇಳಿದದ ನುು  ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಕಾಯಯನವಯಹಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಹಚ್ಚು  ಉಪ್ಯುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ, 

ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಉದೆದ ೀರ್ಶಸಿರುವ ಕೌಶಲಯ  / ತಂತ್ರ ಗಳು / ತಂತ್ರ ಗಳ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯನುು  

ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲದೆದ ೀನೆ: 

ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆ: ಕೌಶಲಯ ಗಳು, ತಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಭವಿಷ್ಯ ದ ತಂತ್ರ ಗಳು 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 



ಪ್ರ ಮಖ ಅಂಶ: 

ಈ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ  ಚಚಿಯಸಲಾದ ಪ್ರಿಕ್ಲ್ ನೆಗಳನುು  ನಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಪ್ರ ಮಖ 

ಅಂಶವಂದರೆ ಅಭಾಯ ಸ. ಅಭಾಯ ಸದಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಂತ್ರ ಈ ತಂತ್ರ ಗಳನುು  ಇತ್ರರಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 

 

10 ನಮಿಷ್ಗಳು : ಒತ್ತ ಡ ನವಯಹಣೆ 8: 

 

 

 

ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಸೆು ೆಚಿುಂಗ್ ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನು  ಕಲ್ಲತ್ನದ್ದ ೇವೆ. ಈ ವಾರ ಇದನ್ನು  ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಸಿಕೆ್ಕದ್ಯೇ? 

ನಿೇವು ಅದನ್ನು  ನಿೇಡಿದರೆ, ನಿೇವು ಅದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊುಂಡಿದ್ದ ೇರಿ? ನಿೇವು ಅದನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಬಳಸಿದ್ದ ೇರಿ? 

ನಿೇವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರಿದ್ದ ೇರಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರ? 

ನಿೇವು ಅದನ್ನು  ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯದ್ದದ ರೆ, ಏನ್ನ ಅಡಿಿಯಾಯಿತ್ತ? 

ವಿಸು ರಿಸುವ ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿ.” 

“ಈಗ ನಾವು ನಿಮಮ  ನೆಚಿಿ ನ ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲ್ಲದ್ದ ೇವೆ. ಏಳು ತಂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು 

ನಿೇವು ಇುಂದು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಿ?” 

 



 

 

ವಾಯ ಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ನಮಮ  ನೆಚಿು ನ ವಿಶ್ರ ಂತಿ ತಂತ್ರ ವನುು  ನಾವು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟಿ್ಟ  

ನಮಮ  ಒತ್ತ ಡ ಅರ್ವಾ ಒತ್ತ ಡದ ಮಟಿ ವನುು  ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 

        

 

 

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

 

 

“ಈಗ ನಾವು ನಮಮ  ನೆಚಿು ನ ವಿಶ್ರ ಂತಿ ತಂತ್ರ ವನುು  ಪ್ರ ಯತಿು ಸಲ್ಲದೆದ ೀವ”. ಯಾವ ವಿಶ್ರ ಂತಿ ತಂತ್ರ ವನುು  

ಅವರು ಹಚ್ಚು  ಇಷಿ್ ಪ್ಡುತ್ತತ ರೆ ಎಂದು ಆರೈಕೆದ್ದರರನುು  ಕಳಿ. 

 

 

 

ಹಿಂದಿನ ಪುಟದಲಿ್ಲನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ವನುು  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದ ಎಲಿಾ  ವಿಶ್ರ ಂತಿ 

ತಂತ್ರ ಗಳನುು  ನೀಡಿಕೊಳಿಳ  (ಪುಟ 14). 

ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳನುು  ನೀಡಿ. 

ಅಧಿವೇಶನ 1: ಸಿಗು ಲ್ ಉಸಿರು (ಪುಟ 15). 

ಅಧಿವೇಶನ 2: ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಉಸಿರಟ (ಪುಟ 17) 

ಸೆಷ್ನ್ 3: ಭೌತಿಕ್ ಗ್ರ ಂಡಿಂಗ್ (ಪುಟ 12). 

ಸೆಷ್ನ್ 4: ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್: ಹುಲಿು ಗಾವಲು ಮತ್ತತ  ಸಿಿ ರ ೀಮ್ಪ್ಟ (ಪುಟ 15). 

ಅಧಿವೇಶನ 5: ಧಾಯ ನ (ಪುಟ 15). 

ಸೆಷ್ನ್ 6: ಮಾಗಯದರ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ್: ಓಷ್ನ್ ಎಸೆೆ ೀಪ್ (ಪುಟ 18). 

ಅಧಿವೇಶನ 7: ವಿಸತ ರಿಸುವುದು (ಪುಟ 13). 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗು  

3 = ಮಧಯ ಮ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

 



 

ವಾಯ ಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಟೆನಷ ನ್ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

ನಿಮಮ  ನೆಚಿಿ ನ ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿದ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ  ಒತ್ು ಡದ ಮಟು ವನ್ನು  ಈಗ ಹೇಗೆ ರೇಟ್ 

ಮಾಡುತ್ನು ೇರಿ? 

 

        

 

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

 

ಚಚಿಯಸಿ: 

ನಮಮ  ಉದೆವ ೀಗದ ಮಟಿ  ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಈ ಅನುಭವವು ನಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತತ ? 

ಇದು ಸಹ್ಲಯ ಮಾಡಬಹುದ್ದದ ನದಿಯಷಿ್  ಸಮಯಗಳ ಬಗೆಗ  ನೀವು ಯೀಚಿಸಬಹುದೇ? 

 

 

ಸಾರಂಶ 

ಈ ಸೆಷ್ನಮಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊುಂಡಿರುವ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತು  ನೇಡಿದ್ದ ೇವೆ. 

• ಹೆಚಿ್ಚ  ಆಹಿಾದಕರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ  ಮನಸಿಿ ತ್ನಯನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಸುಧಾರಿಸುವುದು 

• ಒತ್ು ಡದ ಸಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ರ ುಂತ್ನ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ. 

• ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ನಸುವುದು ಮತ್ತು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ. 

• ನಿಮಮ  ಸವ ುಂತ್ ನಕಾರತ್ಮ ಕ ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸವಾಲು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಸಹಾಯಕವಾದ ಆಲೇಚನೆಗಳುಂದ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ. 

• ಇತ್ರರಿುಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಕಳುವುದು. 

• ನಿೇವು ನೇಡಿಕೊಳುಳ ವ ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿರುವ ವಯ ಕ್ಕು ಯುಂದ್ಗೆ ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಸಂವಹನ 

ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ. 

• ಭವಿಷ್ಯ ಕೆಾ ಗಿ ಹೇಗೆ ಯೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಕಠಿರ್ ನಿಧಾಯರಗಳ ಬಗೆೆ  ನಿಮಮ  ಕುಟ್ಟುಂಬದುಂದ್ಗೆ 

ಮಾತ್ನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ. 

 

5 = ಭಯಾನಕ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ವ ಗು  

3 = ಮಧಯ ಮ ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸವ ಲಪ  ಉದ್ವ ಗು ತ್ತ 

 



 

ಈ ಸೆಷ್ನ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಹ್ಲಯಕ್ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತೆತ ೀವ ಮತ್ತತ  ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನೀವು 

ಉಪ್ಯುಕ್ತ ವಂದು ಪ್ಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿದ ಕೌಶಲಯ ಗಳನುು  ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ತಿತ ೀರಿ. 

ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲಯ ಗಳನುು  ಬಳಸುವುದನುು  ಮಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ ಮತ್ತತ  ಈ 

ಸೆಷ್ನ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಚಚಿಯಸಲಾದ ತಂತ್ರ ಗಳನುು  ನೀವೇ ನೆನಪಿಸಲು ಈ ಕೈಪಿಡಿಯನುು  ನೀಡಿ. 

ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನೀವು ಬಳಸಲು ಅನುಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಚಿಂತ್ನೆ, ವತ್ಯನೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತತ  ಆಹಿ್ಲದಕ್ರ 

ಈವಂಟ್ ದ್ದಖಲ್ಗಳ ಖಾಲ್ಲ ಪ್ರ ತಿಗಳಿವ. ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಕರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಯನುು  ನಾನು ನಮಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸುತೆತ ೀನೆ. 

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಈ ಕೈಪಿಡಿಯನುು  ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ಆರೈಕೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವ ಬೇರೆಯವರಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ರೆಕಾರ್ಡಯ ಫಾಮ್ಪ್ಟ ಯಗಳ ಪ್ರ ತಿಗಳು: ವತ್ಯನೆಯ ದ್ದಖಲ್: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / 

ರತಿರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪ್ರ ಚೀದಕ್ ವತ್ಯನೆ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ನೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನುು  

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

        



ಹಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಯನೆಯ ದ್ದಖಲ್: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗ  / 

ಮಧಾಯ ಹು  / 

ರತಿರ  

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪ್ರ ಚೀದಕ್ ವತ್ಯನೆ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ನೀವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನುು  

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೀರಿ? 

ಏನಾಯಿತ್ತ? 

        



ಸಂವಹನ ದ್ದಖಲ್ 

ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿ 
ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆದ ೀನೆ ಅರ್ವಾ 

ಮಾಡಿದೆ? 
ಅದು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತ್ತ? ನಾನು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದೆ? 

    

 



ಆಹಿ್ಲದಕ್ರ ಘಟನೆಗಳ ದ್ದಖಲ್ 

 

ದ್ನ 

 

ನಿೇವು ಏನ್ನ ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿದ್ದ ೇರಿ? 

ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ?  

 

ನಿಮಮ  ಮನಸಿಿ ತ್ನ 

ಹೇಗಿತ್ತು ? 

ನಿಮಗಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು 

ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ 

ಘಟನೆಗಳು 

ರೇಟ್ಟುಂಗ್ (1-10) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ವಿಚಾರ ದ್ದಖಲ್ 

ಏನಾಗತಿತ ತ್ತತ  
ನೀವು ಏನು 

ಯೀಚಿಸುತಿತ ದಿದ ೀರಿ? 
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಸಿತ್ತ? 

ಪ್ಯಾಯಯ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ 

ಹಿೀಗಿರುತ್ತ ದೆ… 

ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನಸುತ್ತ ದೆ? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


