
 

 

ஸ்டாரட்்: 
உறவினரக்ளுக்கான 

வழிமுறறகள் 
அமரவ்ு 3: 

நடத்றதத் திட்டத்றதத் தயாரிதத்ல் 
 

 

 

 

ஒருங்கிணைப்பாளர் குறிப்பு 

நீலவண்ண பெட்டியில் இருக்கும் எண்கள், இந்த அமரவ்ு எவ்வளவு நீளமானது 

என்ெறதத் பதரிவிக்கும் 

மஞ்சள் வண்ணெ் பெட்டிகள், குறிெ்பிட்ட பசயல்கள் எெ்ெடி ஒருங்கிறணக்கெ்ெட 

வவண்டும் என்ெறதயும், கருத்துகறளயும், விவாதங்கறளயும் 

 உருவாக்குவதற்கான குறிெ்புகறளயும் பகாண்டிருக்கும். 

ஆரஞ்சு பெட்டிகளில் எழுதெ்ெட்ட வமற்வகாள்கறள அெ்ெடிவய பசால்லவவண்டும்.. 

ஒருங்கிணைப்பாளர ்

பதிப்பு 
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இன்ணைய திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 நடத்றதகளுக்கான காரணங்கள் - பசன்ற 

அமரவ்ின் சுருக்கம் 

 

p.4 

 

உத்திகள் 

 

p.5 

எதிரவ்ிறனகறள மாற்றுவதன் மூலம் 

நடத்றதகறள மாற்றுதல் 

 

p.10 

மன அழுத்தத்றதக் குறறத்தல் 3: 

உடல்ரீதியாக கவனத்றதத் நிறலநிருத்தல் 

ெயிற்சி 

 

p.12 

இன்றறய அமரவ்ின் சுருக்கம் 
 

p.15 

 

 
 

 

 

 

 

“இதுதான் உள்ளடக்க ெக்கம். வதறவெ்ெடும் வொது திரும்ெ ொரக்்கலாம்.” 

உள்ளடக்கத்துக்காக மட்டும் ொருங்கள், முழுெ் ெட்டியறலயும் ெடிக்க வவண்டிய 

அவசியமில்றல. 

 

ஒவ்வவொரு அமர்விலும்: 

 

* மீண்டும் திரும்பப் பாரப்்பதற்கு ஏதுவாக, எவவயெல்லாம் நவைமுவறச ்

சாத்திெம் அல்லது முக்கிெ உத்திகள் அல்லது திை்ைங்கள் என்பவத 

பராமரிப்பவரக்ள் எழுதிவவத்துக்யகாள்ள ஊக்கப்படுத்துங்கள். 

* ஒருசில உள்ளைக்கங்கள் முற்றிலும் உபயொகமற்று இருக்குமானால் அல்லது 

யபாருந்தாது என்றால், அவத விை்டுவிைவும். 

* இறுதியில் பயிற்சிகவளக் யகாடுக்கும்யபாது, அதற்கான திை்ைம் என்ன 

என்பவத அவரக்ள் ஞாபகம் வவத்துக்யகாண்டிருக்கிறாரக்ளா என்பவதச ்

யசாதித்துப் பாரக்்கவும். ஒருயவவள அந்தத் திை்ைம் யவளிப்பவைொகக் 

யகாடுக்கப்பைாமல் இருக்கலாம். 
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அமர்வு 2 சுருக்கம்: நடத்ணத மாை்ைங்களுக்கான 

காரைங்கள் 
 

நாம் பின்வரும் விஷயங்கறளெ் வெசிவனாம்: 
 

•  நடத்றதயின் காரணங்கள்  

• தூண்டல் –நடத்றத-எதிரவ்ிறன சுழற்சி    

• மன அழுத்தத்றத றகயாளுதல் 2: சுவாசத்தின் மீது கவனம் பசலுத்தும் ெயிற்சி 

Q ! உங்களால்  நடத்றதெ் குறிெ்வெட்றட நிரெ்ெ முடிந்ததா? 

 

• உங்களால் குறிெ்வெட்றட நிரெ்ெ 

முடிந்ததா? அது எெ்ெடி இருந்தது?  

 

• அதில் எந்த ெகுதி உங்களால் 

நன்றாக பசய்யமுடிந்தது 

 

• நீங்கள் அறத நிரெ்பும் வொது  

நடத்றதகளில் அல்லது நடத்றத 

ஏற்ெடும் காலங்களில் ஏவதனும் 

வறகமாதிரி கண்டீரக்ளா? 

 

• இறத நிரெ்ெ என்ன இறடயூராக 

இருந்தது? 

• எதிரக்ாலத்தில் என்ன 

பசய்தால்,இறத நிரெ்ெ 

சுலெமாக இருக்கும்? 

 

5 mins 
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நடத்றத குறிெ்வெட்றட அவரக்ள் நிரெ்பிய அனுெவத்றத ெற்றி அவரக்ளுடன் விவாதிக்கவும் 

 

அறத அவரக்ள் நிரெ்பி இருந்தால்: 

 

o ஒவ்பவாரு தூண்டுதறலயும், நடத்றதறயயும், அதற்குக் ஏற்ெட்ட  எதிரவ்ிறனறயயும் 

ொருங்கள். பின்னர ்அறதெ் ெற்றி ெராமரிெ்ொளரிடம்  

விவாதித்து என்ன நடந்தது என்ெறதெ் ெற்றி சிந்தித்துெ் ொரக்்க அனுமதியுங்கள். 

• அந்த நடத்றதறய தடுக்க அவரக்ள் தூண்டுதறலத் தவிரத்்திருக்கலாமா அல்லது 

எதிரவ்ிறனறய மாற்றியிருக்கலாமா? (அல்லது ெயனுள்ள நடத்றதறய 

ஊக்குவித்திருக்கலாமா?) 

•  குறிெ்வெட்றட  ெராமரிெ்ொளரக்ள் நிரெ்ெவில்றல என்றால், அறத இெ்வொது நிரெ்புவதற்கு 

உதவுங்கள். 

• அதில் பதன்ெட்ட ஏவதனும் பிரசற்னகள் இருந்தால் அறதத ்தீரத்்துறவக்கவும். உதாரணமாக: 

- இந்த வாரம் என் உறவினருக்கு எந்தவிதமான நடத்றதக் நடத்றதெ் பிரசச்றனகளும்  

இல்றல.” 

- “இந்த குறிெ்வெட்றட எழுதிறவக்க வநரவம கிறடக்கவில்றல. நிறறய வவறல.” 

-  “நான் என்ன பசய்யவவண்டும் என்வற புரியவில்றல.” 

-  “எக்கசச்க்கமான பிரசச்றனகள், அதில் எறதபயல்லாம் ெதிவுபசய்ய வவண்டும் என்வற 

பதரியவில்றல.” 

• அவரக்வளாடு கலந்துவெசி, சமீெத்தில் ஏற்ெட்ட  பிரசச்றனக்குரிய சம்ெவத்றதத் 

பதரிந்துபகாண்டு(அது சிரிய பிரசற்னகயாக இருந்தாலும்), எழுதிறவயுங்கள். 

•  நடத்றதெ் குறிெ்வெட்றட நிரெ்புவதற்கு அவரக்ளுக்குத் பதாடரச்ச்ியாக ஊக்கெ்ெடுத்துங்கள். 
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 நடத்ணத உத்திகணள உருவாக்குதல் 
 

• தூண்டல்கறளயும் எதிரவ்ிறனகறளயும் ெதிவுபசய்துவிட்வடாம், தற்வொது 

நடத்றதகறள எெ்ெடி மாற்றவவண்டும் என்று உறரயாடுவவாம். இதில் மூன்று 

விதமான மாற்றங்கள் ஏற்ெடலாம்: 

 
❖ நடத்றத அதிகரிக்கலாம். 

❖ நடத்றத அெ்ெடிவய இருக்கலாம். 

❖ நடத்றத குறறந்துவொகலாம். 
 

 

 

 
• உங்கள் உறவினர ் நடத்றதவயா (அல்லது உங்களது நடத்றதவயா) பகாஞ்ச 

காலமாக இெ்ெடிவய இருந்துள்ளது என்ெறத நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். அதறன 

உடனடியாக மாற்றிவிட முடியும் என்று நிறனெ்ெது சாத்தியமில்றல. 

 

 
முக்கிய கருத்து: சாதிக்கக்கூடிய சின்ன இலக்குகவளாடு பதாடங்கவவண்டும். அந்த 

இலக்கு மிகத ்பதளிவாக இருக்கவவண்டும். 

நீங்கள் ஒரு நடத்றதறய மாற்ற முயற்சிெ்ெது அவரக்ள் அறத வவண்டுபமன்வற 

பசய்கிறாரக்ள் என்று அரத்்தமல்ல 

 

20mins 
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•  மாற்ற வவண்டும் என்று விரும்பும் நடத்றதகள் சிலவற்றற ஒருசிலர ்

எங்களிடம் விவரித்தறவ இறவ: 

 

 

பபசுபபாருள்:   வமவல பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ள ொண்டியன் எடுத்துக்காட்றடெ் 

ொரெ்்வொம். அவரது நடத்றதறய மாற்றுவதற்கான திட்டத்றதெ் ெற்றிெ் 

வெசுவவாம்: 
 

 

நான் மாற்ற விரும்பும் 

நடத்றத… 

 

 

உங்கறள எங்வக பசன்றாலும் பின்ெற்றுவது 

 

 
மறதிவநாயாளிகளின் நடத்றதக்கு,ெராமரிெ்ொளரக்ள் 

எவ்வாறு ெதிலளிக்கிறாரக்ள் என்ெதும் எெ்ெடி நடந்துக்பகா 

ள்கிறாரக்ள் என்ெதும், வநாயாளியின் அந்த நடத்றதறய 

மாற்ற உதவும் என்ெறத ெராமரிெ்ொளரக்ள் புரிந்து 

பகாள்ள வவண்டியது அவசியம். 

 
அறத அதிகெ்ெடுத்த 

வவண்டுமா, குறறக்க 

வவண்டுமா? 

 

 

குறறக்க 

  

 
நடத்றதறய 

மாற்றுவதற்கான உத்தி 

என்ன? 

 
உங்கள் பின்னால் வராமல், நீங்கவளா, உங்கள் உறவினவரா, 

நண்ெவரா லட்சுமியுடன் இறணந்து மாறல 4 முதல் 5 

மணிக்கு 20 நிமிடங்கள் இறசறயக் வகளுங்கள். 

புதிய நடத்றதயின் 

இலக்கு அல்லது அந்த 

நடத்றத எத்தறன 

முறற நறடபெற 

வவண்டும் ? 

 

 
குறறந்தெட்சம் வாரத்தில் மூன்று முறற 

எடுத்துக்காட்டு 
 

லட்சுமி மதிய உணவு உண்ண மறுக்கிறார,் அதில் மாற்றக்கூடியது: 

குறறந்தெட்சம் வாரத்தில் மூன்று முறற, அவருக்குெ் பிடித்த மதிய உணறவ சிறிய 
அளவில் சாெ்பிடுவதற்கு ஊக்கெ்ெடுத்துவது. 

 
ொண்டியன் ஒவ்பவாரு மதியமும் உங்கள் பின்னால் சுற்றுகிறார ்என்றால், அதில் 
மாற்றக்கூடியது: 

வாரத்தில் மூன்று முறறயாவது, மாறல 4 முதல் 5 மணி வறர, 20 நிமிடங்களுக்கு 
ஒரு பசயலில் ொண்டியன் ஈடுெடுவறத ஊக்கெ்ெடுத்தி,அவர ்உங்கள் பின்னால் 
சுற்றாமல் இருக்க பசய்வது. 
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இெ்வொது நாம் மாற்ற விரும்பும் நடத்றதயின் மீது கவனம் பசலுத்துவவாம்: 
 

 

நான் மாை்ை விரும்பும் 

நடத்ணத… 

 

 ”வீட்டில் நீங்கள் பூரத்்திபசய்து 

றவத்துள்ள நடத்றதெ் குறிெ்வெட்றடெ் 

ொரத்்து, நீங்கள் மாற்ற விரும்பு 

நடத்றதறயெ் ெற்றி வெசுங்கள்.” 

 

அணத அதிகப்படுத்த 

பவை்டுமா, குணைக்க 

பவை்டுமா? 

  

 

நடத்ணதணய 

மாை்றுவதை்கான உத்தி 

என்ன? 

 

 

புதிய நடத்ணதயின் இலக்கு 

அல்லது அந்த நடத்ணத 

எத்தணன முணை நணடபபை 

பவை்டும்? 

 

 

தூை்டல்களும் மை்றும் எதிர்விணனகள்  

பை்றி பயாசிப்பபாம் 

 

 

 

 
• பிரசச்றனக்குரிய நடத்றத, உங்கள் உறவினரின் உடல்நலம் பதாடரெ்ானதா? 

 

 

 
• உங்கள் உறவினரின்  சுற்றுசூழல், பிரசச்றனக்குரிய நடத்றதக்குக் காரணமா? 

 

 
• உங்களது எதிரவ்ிறன தான் பிரசச்றனக்குரிய நடத்றதக்குக் காரணவமா? 

அந்த நடத்றதறய தூண்டும் உடல்நலம், 
சுற்றுசூழல் ஆகியவற்றற சாரந்்ததூண்டல்கறள 

ெற்றி மற்றும் அதன் எதிரவ்ிறனறய ெற்றியும் 
பசன்ற அமரவ்ில் நாம் வெசியறத 

ெராமரிெ்ொளரக்ளுக்கு நிறனவூட்டுங்கள். 
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நடத்றதறய மாற்றவவா அல்லது நீங்கள் வவறுவிதமாக எதிரவ்ிறன ஆற்றவவா 

உதவக்கூடிய உத்திகறள உருவாக்குவவாம்.  வயாசித்து, குறறந்தது இரண்டு 

உத்திகறள எழுதுங்கள்: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

இதில் எறத முதலில் முயற்சிபசய்து ொரக்்கெ் வொகிறீரக்ள்? கீவழ உள்ள இடத்தில் எழுதுக 

 

 

 

 

❖ இந்த உத்திறயெ் முயற்சிபசய்து, அறதெ் ெற்றி, நடத்றத குறிெ்வெட்டில் 

எழுதி, நடத்றதயில் மாற்றம் ஏற்ெட்டுள்ளதா என்று ஆராயுங்கள். 

 

❖ ெல விஷயங்கறள வயாசிக்கவவண்டியிருெ்ெதால், ஒரு உத்திறயெ் 

பின்ெற்றுவது சிரமமாக இருக்கலாம். ஆனால்,  அதறனவய நிறலயாக 

முயற்சி பசய்யுங்கள் 
 

 

❖ முயற்சி பசய்துொரத்்துத் தான் பிரசச்றனகறளத் தீரக்்க முடியும். 

இதில் சரி அல்லது தவறு என்று எதுவுமில்றல. 

நடத்றதயில் மாற்றம் ஏற்ெட்டிருெ்ெறத நீங்கள் மனதத்ில் குறித்துக்பகாள்ள 
விரும்ெலாம், ஆனால் அறத குறிெ்வெடட்ில் எழுதுவது அவசியம் 

” ஒவ்பவாரு முறறயும் நீங்கள் விரும்பிய நடத்றதயில் மாற்றம் 
ஏற்ெடவில்றல என்றாலும், பதாடரச்ச்ியாக அவத உத்திறயெ் பின்ெற்றவும்.” 

“ஒரு பிரசற்ன தீரந்்தால் இன்பனான்று வதான்றும். சில சமயங்களில் நீங்கள் 
உருவாக்கிய உத்தி பசயல்ெடலாம், வவறுசில இடங்களில் ெயன் தராமல் 
வொகலாம். அதனால் பொறுறமயாக, இருங்கள்.”நீங்கள் புது உத்திகறள 
வயாசித்து பசயல்ெடுத்தவும், தற்வொது பசய்வறத மாற்றவும் தயாராகவும் 
இருங்கள். 
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நடத்ணதக் குறிப்பபடு உங்களுக்கு வருத்தத்றதத் தரும் மற்றும் மாற்ற  விரும்பும் உங்கள் உறவினரின் 

நடத்றதறயெ்(அல்லது நீங்கள் பசய்வறத) ெற்றி நடத்றதெ் குறிெ்வெட்டில் 

எழுதுங்கள். அறத மாற்ற நீங்கள் ெயன்ெடுத்திய உத்திறயயும் எழுதுங்கள். 

 

நாள் 
காணல /மதியம் / 

இரவு 

யார் 

யொவரல்லொ

ம் 

இருந்தனர்  

தூை்டல் நடத்ணத எதிரவ்ிணன 

நீங்கள் 

 பயன்படுத்திய 

 உத்தி 

என்ன ஆயிை்று? 
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எதிர்விணனணய மாை்றுவதன் மூலம், நடத்ணதகணள மாை்றுதல் 
 

 

 

1. விரும்பிய நடத்ணதணய  

             ஊக்கப்படுத்துவது 

 

• நல்ல நிகழ்வுகறளவிட, பகட்ட நிகழ்வுகளுக்வக நாம் அதிக முக்கியத்துவம் 

பகாடுெ்வொம். உங்கள் உறவினரின் சிரமமான நடத்றதகறளெ் ெற்றி மட்டுவம 

வயாசிெ்பீரக்ள். ஆனால், நல்லறவ நடக்கும்வொது அறத ஊக்கெ்ெடுத்தவும் 

வவண்டும். 
 

 

  நல்ல நடத்றதக்கு  ஊக்கமளிக்க சில குறிெ்புகள்: 

 

1. விரும்பிய நடத்றதக்குெ் பிறகு உடனடியாக ஒரு பவகுமதிறயக் பகாடுங்கள். 

2. விரும்பிய நடத்றத நிகழும் ஒவ்பவாரு முறறயும் பவகுமதி பகாடுங்கள். 

3. பவகுமதி உங்கள் உறவினருக்கு தனிெ்ெட்ட மற்றும் அரத்்தமுள்ளதா உள்ளது என்ெறத 

உறுதிெ்ெடுத்திக் பகாள்ளுங்கள். 

 

4. விரும்பிய நடத்றத ஏற்ெட்டால் மட்டுவம பவகுமதிறய வழங்க முயற்சி பசய்யுங்கள் 

 

 

“இெ்வொது நாம் நடத்றதகளுக்குெ் ெல்வவறு விதமாக 
எதிரவ்ிறனயாற்றுவறதெ் ெற்றியும் அதனால் 
ஏற்ெடும் தாக்கத்றதெ் ெற்றியும் வெசெ் வொகிவறாம். 

உதாரைம்: 
உங்கள் உறவினர ்ஒவ்பவாரு நாளும் மதிய உணவு சாெ்பிட மறுக்கிறார,் 
ஆனால், திங்கட்கிழறம மட்டும் சாெ்பிடுகிறார ்என்றால், அந்த ‘நடத்றதறயக் 
பகாண்டாடுங்கள்’. அதற்குெ் பின்வருமாறு ஊக்கெ்ெடுத்தலாம்: 

• அதிக வநரம் அவருடன் இருக்கலாம் 

• வநரம்றறயாக அல்லது ொராட்டும் விதமாக ஏதாவது பசால்லலாம் 

• அவரிடம் கனிவாக, உதவிகரமாக மற்றும் இதமாக நடந்துபகாள்ளலாம். 
அவரக்ளுக்கு பிடிக்குமானால் கட்டிெ்பிடித்து அன்றெ காட்டலாம். 



அமரவ்ு 3 11  

2. பிரசச்ணனக்குரிய நடத்ணதகளுக்கு பவகுமதி அளிக்காதீரக்ள் 

 

• உங்கள் உறவினரிடம் பிரசற்னக்குரிய நடத்றத பவளிெ்ெடுமானால், 

அவருக்கு பவகுமதி அளிக்காமல் இருெ்ெது முக்கியம். இந்த தவறற 

நம்றம அறியாமல் பசய்வது எளிது 

 

 

 

 
 

 

பபசுபபாருள்: உங்களது கடந்த வார நடத்றதெ் குறிெ்வெட்றடெ் ொரெ்்வொம்: 
 

• நீங்கள் பிரசற்னக்குரிய நடத்றதக்கு பவகுமதி அளித்தீரக்ளா ??   

ஆம் இல்ணல 

 

• அெ்ெடியானால், எெ்ெடி பவகுமதி அளித்தீரக்ள் ? 

 

 

 
கடந்த வாரம் பிரசச்றனக்குரிய நடத்றத பவளிெ்ெடாத தருணங்கள் மற்றும் விரும்பிய 

நடத்றத பவளிெ்ெட்ட தருணங்கள் ஆகியவற்றற கண்டீரக்ளா? 

 
நல்ல நடத்றதக்குெ் பவகுமதி அளித்தீரக்ளா? ஆம்       இல்ணல

எடுத்துக்காட்டு:  
உங்கள் உறவினர ்ஒவ்பவாரு நாளும் சாெ்பிடாமல் இருக்கிறார ்என்றால், அதற்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்க வவண்டாம். ஏபனனில், சாெ்பிடவில்றல என்றால்  
கவனம் கிறடக்கும் என்று அவரக்ள் புரிந்துபகாள்ள கூடும். அறதவய மீண்டும் 
மீண்டும் பசய்யவும் கூடும். அதற்குெ் ெதில்: 

• பிரசற்னக்குரிய நடத்றதறய  கண்டுக்பகாள்ளாமல் இருங்கள். 
• பிரசற்னக்குரிய சூழ்நிறலயில் இருந்து கவனத்றதத் திறசதிருெ்புங்கள். 
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மன அழுத்தத்ணத ணகயாளுதல் 3:  

உடல்ரீதியாக கவனதற்தத ்நிறலநிறுத்தல் 

ெயிற்சி(Physical Grounding) 

உடல்ரீதியாக கவனத்றதத் நிறலநிறுதத்ல் ெயிற்சிறய கவனசச்ிதறல் ெயிற்சி என்றும் 

அறழக்கலாம் 

 

ஒரு மனஅழுத்தம் தரக்கூடிய சூழ்நிறலயில் மாட்டிக்பகாண்டு இருக்கும்வொது, உடல்ரீதியாக 

கவனத்றதத் நிறலநிருத்தல் ெயிற்சிறய எங்கு வவண்டுமானாலும் எெ்வொது 

வவண்டுமானாலும் யாருறடய கவனத்றதயும்   ஈரக்்காமல் பசய்யலாம். 

 

மன அழுத்தமான சூழ்நிறலயில் உங்களுறடய 

எதிரவ்ிறனறய இதன்மூலம் கட்டுெ்ெடுத்த முடியும். 

 

இது எளிறமயான ெயிற்சி என்றாலும், அதிக ெலறன 

அறடய இறதத் பதாடரந்்து முயற்சிபசய்ய வவண்டும். 

 
இது ஒரு ஓவ்வு ெயிற்சி அல்ல என்ெறத நிறனவில் பகாள்ள 

வவண்டும் . இது உங்கள் கவனத்றதத் திறச திருெ்பி, சுற்றியிருக்கும் 

உலவகாடு பதாடரப்ு ஏற்ெடுத்தும் நல்லவதார ்உத்தி. 
 

 

 

பயிை்சிக்கு முன் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தெ் ெயிற்சிக்கு முன் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குணைவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தபம இல்ணல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுவகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 

"இெ்வொது நாங்கள் ஒரு புதிய மன அழுத்தத்றதக் குறறக்கும் நுட்ெத்றத முயற்சிக்கெ் 

வொகிவறாம், கடந்த வாரம் சுவாசத்தின் மீது கவனம் பசலுத்தும் ெயிற்சிறய 

கற்றுக்பகாண்வடாம். இந்த வாரம் நாம் உடல்ரீதியாக கவனத்றதத் நிறலநிறுத்தல் ெயிற்சி 

பசய்வவாம்.முதலில், சுவாசத்தின் மீது கவனம் பசலுத்தும் ெயிற்சி ெற்றி சிந்திக்கலாம். இந்த 

வாரம் இறத முயற்சிக்க உங்களுக்கு வாய்ெ்பு கிறடத்ததா?? எெ்வொது ெயன்ெடுத்தினீரக்ள்? 

நீங்கள் எெ்ெடி உணரந்்தீரக்ள்?  முயற்சி பசய்ய உங்களுக்கு வாய்ெ்பு கிறடக்கவில்றல என்றால், 

என்ன காரணம்? தயவுபசய்து முயற்சி பசய்து சுவாசத்தின் மீது கவனம் பசலுத்தும் ெயிற்சி 

பசய்யுங்கள். " 

 

10mins 

“இெ்வொது நான் உடல்ரீதியாக கவனத்றதத் நிறலநிறுத்தல் 

ெயிற்சி ெற்றி வெசெ் வொகிவறன்.”  
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உடல்ரதீியாக கவனத்ணத நிணலநிறுத்தல் பயிை்சி 
 

”முதலில் நீங்கள் நாற்காலியில் பசளகரியமாக உட்காருங்கள். கால்கள் தறரயில் ெதியட்டும், 

இரண்டுபுறக் றகெ்பிடிகளிலும் றககறள றவத்துக்பகாள்ளுங்கள். இந்தெ் 

ெயிற்சியின்வொது கண்கறளத் திறந்துறவத்துக்பகாள்ளவும். வதறவெ்ெட்டால், அறற 

முழுக்க ொரற்வறய ஓடவிடுங்கள். நான் ஒருசில எளிறமயான வகள்விகறளக் வகட்வென், 

அதற்கு நீங்கள் உங்களுக்குள்வளவய ெதில் பசால்லிக்பகாள்ள வவண்டும். இந்த 

திறசதிருெ்பும் உத்திக்கான ெயிற்சியில் உங்கறளச ்சிதறச ்பசய்யும் ஏவதனும் உணரவ்ுகள் 

பதன்ெடுமானால், அறவ, சருகுகள் வொல் ெறந்துவொகட்டும். அவற்றில் இருந்து கவனத்றதத் 

திருெ்பி, உங்கறளச ்சுற்றியுள்ள உலகில் கவனம் பசலுத்துங்கள். நீங்கள் எெ்வொதும் 

உங்களது கட்டுெ்ொட்டில் தான் இருக்கிறீரக்ள். வமலும், எறதெற்றியும் தீர வயாசிக்க 

வவண்டாம், என்ன ‘இருக்கிறது’ என்ெறத மட்டும் கவனியுங்கள்.. 

[10 பநாடிகள் இறடபவளி] 

நீங்கள் ெத்திரமாக, வீட்டில்(மருத்துவமறனயில்/அலுவலகத்தில்) தான் இருக்கிறீரக்ள் 

[இறடபவளி] 

இெ்வொது உங்களுக்கும் உங்களுறடய அபசளகரியமான எண்ணங்களுக்கும் 

உணரவ்ுகளுக்கும் இறடவய ஒரு இறடபவளிறய உருவாக்குவதாக 

நிறனத்துக்பகாள்ளுங்கள். இந்த உணரவ்ுகள் தான், உங்களுக்கு மன அழுத்தத்றதயும் 

ெதற்றத்றதயும் ஏற்ெடுத்துகின்றன. இந்த அபசளகரியமான  உணரவ்ுகறள எல்லாம் ஒரு 

பொட்டலமாக கட்டி, ஒரு பெட்டியில் வொட்டு மூடிறவெ்ெதாக கருதிக்பகாள்ளுங்கள். 

[10 பநாடிகள் இறடபவளி] 

இெ்வொது உங்களுக்கும் பெட்டியில் பூடட்ெ்ெட்ட அபசளகரியமான உணரவ்ுக்குக்கும் 

இறடவய ஏவதா ஒன்று இருெ்ெதுவொல் கருதிக்பகாள்ளுங்கள். உதாரணமாக அது ஒரு சுவராக 

இருக்கலாம், பெரிய ஏரியாக இருக்கலாம், விரிந்த நிலமாக இருக்கலாம். அதாவது, அது 

உங்களுக்கும் அபசளகரியமான உணரவ்ுகளுக்கும் இறடவய ொதுகாெ்ொன தூரத்றத 

ஏற்ெடுத்தியிருக்க வவண்டும். 

[10 பநாடிகள் இறடபவளி] 

இெ்வொது நாம் உடல்ரீதியாக கவனத்ணத நிணலநிறுத்தல் ெயிற்சிறய பசய்யெ் 

வொகிவறாம். நான் பசால்வறத அெ்ெடிவய பின்ெற்றுங்கள். கால்கள், தறரயில் 

ெதிந்திருக்கின்றனவா? அறவ தறரயுடன் வசரந்்து அழுந்தி இருக்கட்டும். 

[10 பநாடிகள் இறடபவளி] 

கால்விரல்கறள ஆட்டுங்கள். தறரயில் தான் இருக்கிறீரக்ள் என்ெறத வலுெ்ெடுத்திக்பகாள்ள 

குதிக்காறல தறரயில் அழுத்துங்கள். இெ்வொது அமரந்்திருக்கும் இருக்றகறயத் 

பதாடுங்கள். அறதெ் ெற்றி உங்கள் மனத்தில் வதான்றுவறதபயல்லாம் அறமதியாக 

உங்களுக்குள்வளவய பசால்லிக்பகாள்ளுங்கள். அதன் ெல்வவறு அம்சங்களின் மீது கவனம் 

பசலுத்துங்கள். 

[30 பநாடிகள் இறடபவளிவயாடு, தூண்டல்கள்: இருக்றக எதனால் பசய்யெ்ெட்டது? 

குளிரச்ச்ியாக இருக்கிறதா? கதகதெ்ொகவா? அதன் நிறம் என்ன? 

இெ்வொது, உங்கள் அருவக இருக்கும் வவறு ஏவதனும் ஒரு பொருறளெ் ொருங்கள். அது 

வெனாவாக இருக்கலாம், சாவியாக இருக்கலாம், வமறை மீது இருக்கும் ஏவதனும் ஒரு 

பொருளாக இருக்கலாம். அறத எடுத்து, றகயில் றவத்துக்பகாள்ளுங்கள். அறதெ்ெற்றி 

உங்களால் பசால்லமுடிந்தவறர பசால்லுங்கள். 

[30 பநாடிகள் இறடபவளிவயாடு]  அது  எதனால் பசய்யெ்ெட்டது? கனமாக 
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இருக்கிறதா?குளிரச்ச்ியாக இருக்கிறதா? கதகதெ்ொகவா? அதன் நிறம் என்ன? 

அந்த அனுெவத்றத சிறிது வநரம் உணருங்கள் [15 பநாடிகள் இறடபவளி] 

இெ்வொது அறதக் கீவழ றவயுங்கள். பின்னர ்பமல்ல உங்கள் றகமுட்டிகறள மடக்குங்கள். 

அெ்வொது ஏற்ெடும் அழுத்தத்றத உணருங்கள். [20 பநாடிகள் இறடபவளி] 

மடக்கிய றகமுட்டிறய திறங்கள். இரண்டு நிறலகளுக்கும் இறடவய இருந்த வித்தியாசத்றத 

உணருங்கள். [7 பநாடிகள் இறடபவளி] 

உங்கள் மாரப்ின் முன் இரண்டு உள்ளங்றககறளயும்(வணக்கம் பசால்வதுவொல்). வசரத்்து 

அழுத்துங்கள். உங்கள் உள்ளங்றககளில் உங்கள் கவனம் இருக்கட்டும். [7 பநாடிகள் 

இறடபவளி] 

இெ்வொது விடுவியுங்கள். இருக்றகறய இறுக்கமாகெ் பிடித்துக்பகாள்ளுங்கள். 

[15 பநாடிகள் இறடபவளி] 

இெ்வொது அறத விடுவியுங்கள். இரண்டுக்கும் இறடவயயுள்ள வித்தியாசத்றத கவனியுங்கள். 

இெ்வொது உங்கள் தறலறய இடதுபுறம் திருெ்புங்கள். 

[5 பநாடிகள் இறடபவளி] இெ்வொது  தறலறய வலதுபுறம் திருெ்புங்கள் [5 பநாடிகள் 

இறடபவளி] 

தறலறய வநராக றவத்துக்பகாண்டு, பமல்ல உங்கள் தாறடறய , உங்களால் முடிந்த அளவு 

பநஞ்சில் இடிக்கும் அளவுக்கு குனியுங்கள். [5 பநாடிகள் இறடபவளி] 

ஆழமாக மூசற்ச இழுங்கள் [இறடபவளி] 

மூசற்ச பவளிவய விடுங்கள். பின்னர ்உங்கள் தறலறய வநரான நிறலக்கு 

பகாண்டுவாருங்கள். இத்துடன் இந்தெ் ெயிற்சி முடிந்தது.” 

 
பயிை்சிக்கு பின் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தெ் ெயிற்சிக்கு பின் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குணைவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தபம இல்ணல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுவகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 

  
 

விவாதிக்க: 
உங்கள் மன அழுதத்தின் அளவு மாறியதா? 
 இந்த அனுெவம் உங்களுக்கு எெ்ெடி இருந்தது? 
இது உதவக்கூடிய குறிெ்பிட்ட வநரங்கறளெ் ெற்றி 
சிந்திக்க முடியுமா? 
 

 
இந்த வாரத்தில் ஒவ்பவாரு நாளும் குறறந்தது 
ஒரு முறறயாவது சுவாசதத்ின் மீது கவனம் 
பசலுத்தும் ெயிற்சி  பசய்ய ெராமளிெ்ெளறர 
ஊக்குவிக்கவும். அவரக்ள் வறலத்தளத்றதெ் 
ெயன்ெடுத்தலாம் என்றால் அவரக்ளுக்கு 
இறணெ்றெக் பகாடுங்கள்.  
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இந்த அமரவ்ின் சுருக்கம் 

 
 

இன்று, நாம் இவை்ணைப் பை்றி பபசிபனாம்:: 

 
➢ நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் நடத்றதறய அறடயாளம் கண்வடாம். 

 
➢ இறத மாற்ற ஒரு திட்டத்றத வகுத்வதாம் 

 
➢ வதறவெ்ெட்ட நடதற்த பவளிவந்தவொது பவகுமதி வழங்குவது   

மற்றும், பிரசற்னக்குரிய நடதற்தக்கு பவகுமதி வழங்காமல் 

இருெ்ெது ெற்றியும் வெசிவனாம்  

➢ மன அழுதத்தற்தக் குறறக்கும் உத்தி: உடல்ரீதியாக கவனதற்த 

நிறலநிறுதத்ல் ெயிற்சி 

 

இன்றறய அமரவ்ிலிருந்து 

நீங்கள் வவறு ஒருவருடன் 

ெகிரந்்து பகாள்ள விரும்பும் 

ஏவதனும் தகவல் 

இருக்கிறதா (எ.கா. ஒரு 

குடும்ெ உறுெ்பினர,் ஒரு 

நண்ெர ்அல்லது அண்றட 

வீட்டார)்” 
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அடுத்த வாரத்திை்கு பயிை்சி பசய்ய பவை்டியணவ  

 

 

முக்கிய கருத்து:உங்கள் உைவினருக்கான தூை்டுதல்-நடத்ணத-எதிர்விணன முணைகளின் பதிணவ 

நீங்கள் முயை்சிப்பது முக்கியம்.இணத தவைாமல் பதிவு பசய்வதன் மூலம் என்ன சிரமம் 

எை்படுகின்ைது என்று புரிந்துபகாை்டு, அவை்ணை தடுக்க மாை்ைங்கள் பசய்ய உதவும். 

 

 
       உடல்ரதீியாக கவனத்ணத நிணலநிறுத்தல் பயிை்சி 

 இறத ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறறயாவது ெயிற்சி பசய்ய முயற்சி பசய்து, அது 

எெ்ெடி உணரக்ிறது என்ெறதக் கவனியுங்கள். 

 
     நடத்ணத குறிப்பபடு 

உங்கள் உறவினரின் மூன்று நடத்றதகறள  ெக்கம் 17 இல் உள்ள  

நடத்றத குறிெ்வெட்டில் எழுதி முடிக்க முயற்சிக்கவும். 

ெ க்கம் 8யில் நாம் விவாதித்த உக்திறய பசய்து ொரக்்கவும்

 

ஸ்டார்ட் நடத்ணத குறிப்பபடு 

• நடத்ணத குறிப்பபட்ணட நிரப்ப வாய்ப்பு கிணடத்ததா? 

• பமபல கூைப்பட்ட பயிை்சி மை்றும் குறிப்பபட்ணட பயன்படுத்த 

தணடகள் ஏபதனும் ஏை்படலாம் என்று நிணனக்கிறீரக்ளா ? 

• இவை்ணை பின்பை்ை மை்றும் தணடகணள குணைக்க என்ன 

உதவலாம்? 

 
தங்களுக்கு எந்த உக்தி  வவறல பசய்யக்கூடும் என்ெறதக் 

கருத்தில் பகாள்ள ெராமரிெ்ொளரக்ளுக்கு வநரம் பகாடுங்கள். 

விரிவான ெதில் கிறடக்கும் வகள்விகறளக் வகளுங்கள் 

மற்றும் சாத்தியமான காரணங்கறளெ் ெற்றி சிந்தியுங்கள். 

ெராமளிெ்ொளரக்ள் சிரமெ்ெடுகிறாரக்ளானால், தற்காலிக 

ெரிந்துறரகறளச ்பசய்யுங்கள், ஆனால் அறவ அவரக்ளுக்குெ் 

பொருந்துமா என்று சரிொரக்்கவும். உத்திகள் அவரக்ள் 

ஏற்கனவவ பசய்துபகாண்டிருக்கும் விஷயங்களாக 

இருக்கலாம். 

அந்த உக்திகறள அவரக்ள் அதிக முறற ெயன்ெடுத்தலாம் 
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நடத்ணதக் குறிப்பபடு 
உங்கள் உறவினர ்பசய்யும் விஷயங்கள் (அல்லது நீங்கள் பசய்யும் விஷயங்கள்) மற்றும் நீங்கள் முயற்சிக்கும் 

உத்திகறள எழுத இந்த ெக்கங்கறளெ் ெயன்ெடுத்தவும். 

 

நாள் 
காணல / மதியம்/ 

இரவு 

யார் 

யொவரல்

லொம் 

இருந்தார்? 

தூை்டல் நடத்ணத எதிர்விணன 

என்ன  

உத்திகணளப் 

பின்பை்றினீரக்ள்? 

என்ன ஆயிை்று? 
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   கூடுதல் நடத்ணதக் குறிப்பபடு 

 
நாள் காணல / மதியம்/ 

இரவு 

யார் 

யொவரல்

லொம் 

இருந்தார்? 

தூை்டல் நடத்ணத எதிர்விணன என்ன 

உத்திகணளப் 

பின்பை்றினீரக்ள்? 

என்ன  

ஆயிை்று? 
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குறிப்புகள் :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


