
அமரவ்ு 4 

 

ஸ்டாரட்் 
 

உறவினரக்ளுக்கான வழிமுறறகள் 

அமரவ்ு 4: 

 
நடத்தத மாற்றங்களுக்கான உத்திகளும் 

 உதவாத எண்ணங்களும்  

 

 

 
 

 

ஒருங்கிதணப்பாளர ்

பதிப்பு 

 

ஒருங்கிறைப்பாளர ்குறிப்பு 

 

நீலவை்ை பபட்டியில் இருக்கும் எை்கள், இந்த அமரவ்ு எவ்வளவு 

நீளமானது என்பறதத் பதரிவிக்கும் 

மஞ்சள் வை்ைப் பபட்டிகள், குறிப்பிட்ட பசயல்கள் எப்படி 

ஒருங்கிறைக்கப்பட வவை்டும் என்பறதயும், கருத்துகறளயும் 

விவாதங்கறளயும் உருவாக்குவதற்கான குறிப்புகறளயும் பகாை்டிருக்கும். 

 

ஆரஞ்சு பபட்டிகளில் எழுதப்பட்ட வமற்வகாள்கறள அப்படிவய 

பசால்லவவை்டும். 
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அமரவ்ு 4 

இன்தறய திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

நடத்றதத் திட்டத்றத உருவாக்குதல்- பசன்ற 

அமரவ்ின் சுருக்கம் 

p. 4 

 

மாற்றுவதற்கு புதிய நடத்றதறயத் 

வதரவ்ுபசய்தல் 

 

 

p. 5 

 

எை்ைங்கறளயும் உைரவ்ுகறளயும் 

றகயாளுதல் 

 

p. 6 

 

உதவாத எை்ைங்கறள மாற்றுதல் 

 

p. 10 

 

மனஅழுத்தத்றதக் குறறத்தல் 4: 

வழிநடத்தப்படும் கற்பறன காட்சி–  

புல்பவளியும்  நீவராறடயும்  

 

p. 15 

 

இன்றறய அமரவ்ின் சுருக்கம் 

 

p.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“இதுதான் உள்ளடக்க பக்கம். வதறவப்படும் வபாது திரும்ப பாரக்்கலாம்.” 

உள்ளடக்கத்துக்காக மட்டும் பாருங்கள், முழுப் பட்டியறலயும் படிக்க வவை்டிய 

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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அமரவ்ு 4 

 
 

நாம் பின்வரும் விஷயங்கதளப் பபசிபனாம்: 
 

• நடத்றத உக்திகறள  உருவாக்குதல் 

• எதிரவ்ிறனகறள மாற்றுவதன் மூலம் நடத்றதகறள மாற்றுதல் 

• மன அழுத்தத்றத றகயாளுதல் 3: உடல்ரீதியாக கவனத்றதத் நிறலநிருத்தல் பயிற்சி  

 

Q!   உங்களுறடய நடத்றதக் குறிப்வபடற்ட நிரப்ப முடிந்ததா? 

 

• உங்களால் குறிப்வபட்றட நிரப்ப 

முடிந்ததா? அது எப்படி இருந்தது? 

 

• அதில் எந்த பகுதி உங்களால் நன்றாக 

பசய்யமுடிந்தது? 

 

• நீங்கள் அறத நிரப்பும் வபாது  

நடத்றதகளில் அல்லது நடத்றத ஏற்படும் 

காலங்களில் ஏவதனும் வறகமாதிரி 

கை்டீரக்ளா? 

 

• இறத நிரப்ப என்ன இறடயூராக இருந்தது? 

 

• எதிரக்ாலத்தில் என்ன 

பசய்தால்,இறத நிரப்ப சுலபமாக 

இருக்கும்? 

 

 

 

 

 

5 Mins அமரவ்ு 3  சுருக்கம்: நடத்ததத் திட்டத்தத தயாரித்தல்  

நடத்றத குறிப்வபட்றட அவரக்ள் நிரப்பிய அனுபவத்றத பற்றி அவரக்ளுடன் விவாதிக்கவும் 

 

அறத அவரக்ள் நிரப்பி இருந்தால்: 

 

o ஒவ்பவாரு தூை்டுதறலயும், நடத்றதறயயும், அதற்குக் ஏற்பட்ட  எதிரவ்ிறனறயயும் 

பாருங்கள். பின்னர ்அறதப் பற்றி பராமரிப்பாளரிடம்  

விவாதித்து என்ன நடந்தது என்பறதப் பற்றி சிந்தித்துப் பாரக்்க அனுமதியுங்கள். 

• அந்த நடத்றதறய தடுக்க அவரக்ள் தூை்டுதறலத் தவிரத்்திருக்கலாமா அல்லது 

எதிரவ்ிறனறய மாற்றியிருக்கலாமா? (அல்லது பயனுள்ள நடத்றதறய 

ஊக்குவித்திருக்கலாமா?) 

• .குறிப்வபட்றட  பராமரிப்பாளரக்ள் நிரப்பவில்றல என்றால், அறத இப்வபாது நிரப்புவதற்கு 

உதவுங்கள். 

• நடத்றதப் குறிப்வபட்றட ப் பாரத்த்ு, அறத அவரக்வளாடு வசரந்்து வாசியுங்கள். 

•  அதில் பதன்பட்ட ஏவதனும் பிரசற்னகள் இருந்தால் அறதத ்தீரத்்துறவக்கவும். உதாரைமாக: 

- இந்த வாரம் என் உறவினருக்கு எந்தவிதமான நடத்றதக் நடத்றதப் பிரசச்றனகளும்  

இல்றல.” 

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

-  “நான் என்ன பசய்யவவை்டும் என்வற புரியவில்றல.” 

-  “எக்கசச்க்கமான பிரசச்றனகள், அதில் எறதபயல்லாம் பதிவுபசய்ய வவை்டும் என்வற 

பதரியவில்றல.” 

• அவரக்வளாடு கலந்துவபசி, சமீபத்தில் ஏற்பட்ட  பிரசச்றனக்குரிய சம்பவத்றதத் 

பதரிந்துபகாை்டு(அது சிரிய பிரசற்னகயாக இருந்தாலும்), எழுதிறவயுங்கள். 

• நடத்றதப் குறிப்வபட்றட நிரப்புவதற்கு அவரக்ளுக்குத் பதாடரச்ச்ியாக ஊக்கப்படுத்துங்கள் 
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அமரவ்ு 4 

 

 

PLEASE INSERT THE BOX FROM SESSION 3 

 

 
 

• நாம் ஏற்பகனவவ வபசிய நடத்றதகள் தவிர, 

உங்களிடவமா அல்லது உங்கள் உறவினரிடவமா நீங்கள் 

மாற்ற விரும்பியும்   வவறு பல நடத்றதகறள பற்றியும்  

நீங்கள் கருதுவீரக்ள். 

 

மாற்றவிரும்பும்  ஒரு புதிய நடத்தததயத்  பதர்வுசெய்தல் 20mins 

 
முதல் படி   

 
நடத்தததயத் பதர்வு செய்க 

 

நான் மாற்ற விரும்பும் 

புதிய நடத்றத… 

 

அறத அதிகப்படுதத் 

விரும்புகிவறனா 

குறறக்க விரும்புகிவறனா? 

 

 

இரண்டாம் படி 
அதற்கான தூண்டுதல்களும் 

எதிர்விதனகளும் என்ன? 

 
 

சாத்தியமான தூை்டுதல்கள் 

 

 

சாத்தியமான 

எதிரவ்ிறளவுகள் 

 
 

முயற்சி பசய்துபாரக்்கக் 

கூடிய உத்திகள்… 

 

 

 

பசன்ற 

அமரவ்ில் 

பின்பற்றிய 

அவத 

நறடமுறறக

றளப் 

பின்பற்றி, ஒரு 

திட்டம் 

வகுப்வபாம். 

நடத்றதக் 

உங்களிடம் 

ஏற்கனவவ 

உள்ள 

சிந்தறனக

றள நாம் 

விவாதிக்கலா

ம் 

குறிவபட்றட  

றவத்துக்பகா

ை்டு, அடுத்த 

ஒருவாரத்துக்

குக் 

கை்காைிப்

வபாம். 

உங்களிடம் 

ஏற்கனவவ 

உள்ள 

சிந்தறனக

றள நாம்  

இப்வபாது 

விவாதிக்கலா

ம் உங்களிடம் 

ஏற்கனவவ 

உள்ள 

சிந்தறனக

றள நாம் 

விவாதிக்கலா

ம் 

குறிவபட்றட 
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எண்ணங்கதளயும் உணர்வுகதளயும் தகயாளுதல் 

 

• மறதிவநாயாளர ்ஒருவறரப் பாரத்்துக்பகாள்வது உங்களுக்கு மன அழுத்தத்றத 

தரலாம். 

• உங்கள் எை்ைங்களின்  வமல் கவனம் பசலுத்தினால், அது பதாடரப்ாக எழும் 

உைரவ்ுகறளப் புரிந்துபகாள்ள முடியும். 

• நீங்கள் ஏவதனும் ஒன்றற பற்றி நிறனக்கும் விதம்,  உங்கள் உைரவ்ுகறள 

வநரடியாக பாதிக்கும். ஒருசில எை்ைங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் துக்கம் தரலாம். 

இந்தப் பிரசச்றனறய தீரக்்க முதல் படி, சிரமமான சந்தரப்்பங்களில், உங்கள் 

எை்ைங்கள் மற்றும் உைரவ்ுகள் மீது கவனம்  பசலுத்துவது ஒன்வறயாகும். 

 

பபசுசபாருள்: எை்ைங்களுக்கும் உைரவ்ுகளுக்கும் இறடவயயுள்ள உறறவப் பற்றிப் 

புரிந்துபகாள்ள, பின்வரும் உதாரைதற்தப் பாரப்்வபாம். 

 

முக்கிய கருத்து 

கடினமான சூழ்நிறலகளின் வபாது உபவயாகமற்ற 

எை்ைங்கறள மாற்றிக்பகாள்ளக் கற்றுக்பகாள்வதன் மூலம், 

வருத்தமும் எரிசச்லும் குறறயும் 

 

 

 
 

 

பராமரிப்பின் வபாது மன அழுத்தம் வருவபதன்பது இயல்பு என்பறத 

இது வறர நான் உைரவில்ல 

 

 

 

 

 

நடத்றதகறள ஒட்டி எழும் பல்வவறு எதிரவ்ிறனகறளப் 

பற்றி நாம் வபசப் வபாகிவறாம். அதனால் ஏற்படும் 

தாக்கம் பற்றியும் வபசுவவாம்.” 

 

உதாரணம்: பமரியும் படவிட்டும் 

அல்றசமர ்வநாய் உள்ள வடவிட்றட அவரது மறனவி வமரி பராமரித்துவருகிறார.் 

தனக்கு உதவிபசய்து வரும் வமரியின் உத்தரவுகறளப் பின்பற்றுவதற்கு வடவிட் 

மிகவும் சிரமப்படுகிறார ்

 

இந்தச ்சூழ்நிறலயில், வமரியின் எை்ைங்கள் இறவ “அவரால் முடியும் என்றாலும், 

வடவிட் என் பசால் வபசற்சக் வகட்க மறுக்கிறார.் வவை்டுபமன்வற என்றனப் 

புறக்கைிக்கிறார.்”இதனால் வமரி மனம் வருந்தி ,விரக்தியறடகிரார.் 

 

”இந்த உதாரைத்றதப் பற்றி நீங்கள் என்ன 

நிறனக்கிறீரக்ள்?” 
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அமரவ்ு 4 

உபபயாகமற்ற எண்ணங்கதள மாற்றிக்சகாள்வதற்கான வழிகள்: 

• உபவயாகமற்ற எை்ைங்கறள மாற்றிக்பகாள்வதற்கு மூன்று வழிகள் உள்ளன: 

1. உங்களுதடய தற்பபாததய எண்ணங்கதள நிறுத்தி, அவற்தற 

இனங்காணுங்கள். 

2. உபபயாகமற்ற எண்ணங்கதள, பயனுள்ள எண்ணங்களாக மாற்றுங்கள். 

3. இப்பபாது எப்படி உணர்கிறீரக்ள் என்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். 

 

• முதல் படி: உங்கறள வருத்தப்பட றவக்கும் எை்ைங்கறள நிறுத்தி, அவற்றற 

இனங்காை முயற்சி பசய்வவாம். 

 

• இது மிக வவகமாக நறடபபறுவதால், நம்மால் எை்ைங்களுக்கும் உைரவ்ுகளுக்கும் 

,நடத்றதகளுக்கும் உள்ள உறறவ நாம் கவனித்து புரிந்துபகாள்வதில்றல.  

                                                  

• உங்கள் எை்ைங்கறள இனங்கை்டு, அறத நிறுத்துவதற்கு நல்ல வழி -கடினமான 

சமயங்களில் நீங்கள் என்ன எை்ணுகிறீரக்ள் என்பறதத் பதாடரந்்து கவனித்து 

கண்காணித்து வருவதுதான். 

 

• இறதச ்பசய்வதற்கு நாம் ஒரு எண்ணங்களின் குறிப்பபட்தடப் பயன்படுத்துவவாம். 

எை்ைங்கள்

உைரவ்ுகள்நடத்றதகள்
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அமரவ்ு 4 

எண்ணங்களின் குறிப்பபடு 

 

இந்த எை்ைங்களில் குறிப்வபட்டில், மூன்று பிரிவுகள் உை்டு: 

 

அ.  என்ன நடந்து பகாை்டு இருந்தது ? 

ஆ. அந்தச ்சமயத்தில் நீங்கள் என்ன நிறனத்துக்பகாை்டு இருந்தீரக்ள்? 

இ. அப்வபாது உங்கள் உைரவ்ுகள் என்ன? 

 

 

 

 

பமரியின் எண்ணப் பதிபவடு 

 
சூழ்நிதல தற்பபாததய 

எண்ணங்கள் 

உணர்வுகள் 

நான் வகட்டுக்பகாை்டபடி 

வடவிட் நடந்து 

பகாள்வதில்றல  

1. வடவிட்டால் 

முடியும் 

என்றாலும் 

நான் 

பசால்வறதக் 

வகட்க 

மறுக்கிறார ்

2. என்றன 

வவை்டுபமன்வற 

              புறக்கைிக்கிறார ்

எரிசச்ல் 

 

வருதத்ம் 

 

 

 

 

 

“வமரி, வடவிட் உதாரைதற்த 

எடுத்துக்பகாள்வவாம்.” 
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அமரவ்ு 4 

  
 

 

 

 

பபசுசபாருள்:  நீங்கள் வவறுமாதிரியாக நடந்துக்பகாை்டிருக்கலாம் என்று நிறனத்த  

கடினமான சூழ்நிறல ஒன்றற பற்றி வபசலாம்.  

 

 

என்ன நடந்து சகாண்டு 

இருந்தது?   

 

என்ன பயாசித்தீர்கள்? 
 

என்ன உணர்ந்தீர்கள்? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

முக்கிய கருத்து: நீங்கள் கவனித்துக்பகாள்ளும் ஒருவருக்கு மறதிவநாய் இருப்பதும், இதில் 

பல விஷயங்கள் உங்களுறடய கட்டுப்பாட்டில் இல்றல என்பதும் கடினமானதுதான். 

ஆனால், இதில் ஒருசில விஷயங்கறள நீங்கள் கட்டுக்குள் பகாை்டுவந்து நிறலறமறய 

வமம்படுத்த முடியும். 

 

 
 

உபவயாகமற்ற எை்ைங்கறளயும் உைரவ்ுகறளயும் கை்டுபிடித்த பின்னர,்  

அடுத்தகட்ட நடவடிக்றககள்: 

 

1. அவற்தற உபபயாகமான எண்ணங்களால் மாற்றி அதமப்பது. 

 

2. புதிய உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுப்பது.

தன்றன பற்றியும், தன் 

நடத்றத பற்றியும், தாம் 

பராமரிப்பவர ்பற்றியும், 

என்ன நிறனக்கிராரக்ள் 

என்பதறன தன் 

நிறனவில் றவத்து இந்த 

பகுதிறய நிரப்ப 

பசால்லுங்கள். 

அவரக்ளுறடய 

உைரவ்ுகறள விரிவாக 

கூற ஊக்கப்படுத்துங்கள். 

“அறத இன்னும் பகாஞ்சம் 

விவரிக்க  

முடியுமா?” என்று 

வகளுங்கள் .பின்னர ்

 நீங்கள் சரியாகத்தான் 

புரிந்துபகாை்டீரக்ள் 

என்பறத அவரக்ளிடம் 

உறுதிப்படுத்திக்பகாள்ளு

ங்கள் 

 

“தற்வபாது, உங்களுக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்வதாடு இறத பபாருத்திப் 

பாரப்்வபாம். உங்களுறடய உதாரைதவ்தாடு இந்த எை்ைக் 

குறிப்வபட்றட நிரப்புவவாம்.” 
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அமரவ்ு 4 

உபபயாகமற்ற எண்ணங்கதள மாற்றுவது 
 

நமது எை்ைங்கறள திடீபரன்று  மாற்றுவது  கடினம். 

ஆனால், நாளறடவில் பயிற்சி பசய்ய பசய்ய 

சுலபமாகிவிடும். “தானியங்கி சிந்தறன வடிவங்கள்” எனப்படும் பபாதுவான சிந்தறன 

முறறகள் உள்ளன.  

 

 

 உபவயாகமற்ற எை்ைங்கறள மாற்றுவதற்கு  சில உத்திகள்: 

 

1. அதறனவய வவபறாருவருறடய கை்வைாட்டத்தில் இருந்து பாருங்கள். 

2. அறதப் பற்றி மற்றவரக்ள் என்ன நிறனக்கிறாரக்ள் என்று வகளுங்கள், வமலும் பல 

தகவல்கறள பபறுங்கள். 

3. உங்களிடம் நீங்கள் வபசிக்பகாள்ளும் விதத்றத மாற்றிக்பகாள்ளுங்கள். 

4. அவசரப்பட்டு இப்படித்தான் ஆகும் என்று சட்படன்று முடிபவடுக்காதீரக்ள். 

5. இனிய நிகழ்வுகறள மட்டும் வயாசிக்க முடிபவடுங்கள் 

 

உபவயாகமற்ற எை்ைங்கறள மாற்றும் உத்திமுறறறய ஓர ்உதாரைத்துடன் 

பாரப்்வபாம்: 

 

 
1. இததன நாம் பவசறாரு கண்பணாட்டத்தில் இருந்து பாரப்்பபாம்: உங்கள் 

நலனில் அக்கறறயுள்ள ஒருவர ்உங்களிடம் வபசுவது வபால் உங்களிடம் நீங்கவள 

வபசுங்கள். 

 

நமது உதாரைத்தில் இருப்பது வபான்று, சரசு வீட்றட விட்டு பவளிவய வபானால் பாதிப்பு 

ஏற்படும் என்று தன்றனத் தாவன குற்றம் பசால்லிக் பகாள்வதற்குப் பதில், “என் வதாழி 

பகளசல்யா இறதப் பற்றி என்ன நிறனப்பாள்? அவள் என்ன பசால்வாள்?” என்று 

வயாசிக்கலாம். அவ்வப்வபாது சரசு அம்மாறவ வீட்டில் விட்டுவிட்டுப் வபாவது 

பற்றிபகளசல்யா (அவறளப் பற்றி அக்கறற பகாை்டவர)்  என்ன நிறனப்பார ் என்று 

அவர ்இடத்தில் சரசு கற்பறன பசய்து பாரக்்கலாம். 

       

 

உதாரணம்: 

64 வயதான சரசு, தனது 90 வயது தாயாறரக் கவனித்துக்பகாள்கிறார.் தான் ஒரு 

நல்ல மகள் அல்ல என்று அவர ்நிறனத்துக்பகாை்டு இருக்கிறார.் அம்மாறவ 

விட்டுவிட்டு தனது மகறனப் பாரக்்கப்வபாகும் வபாது, அவர ்குற்றவுைரவ்ு 

அறடகிறார.் “நான் எப்வபாதும் அம்மாவுடவனவய இருக்கவவை்டும். 

இல்றலபயனில், நான் இல்லாதவபாது, அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆகிவிடலாம். 

நான் சின்ன வயதில் இருந்தவபாது, அம்மா என்றனப் பாரத்்துக்பகாை்டார.் 

அதுவபால, இப்வபாது அவறர நான் பாரத்்துக்பகாள்வது என்னுறடய கடறம. 

அவருக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டது என்றால், என்றனவய என்னால் 

மன்னிக்கமுடியாது.” 

 

இப்வபாது நாம் உபவயாகமற்ற எை்ைங்கறள 

மாற்றுவதற்கான வழிமுறறகறளப் பற்றிப் 

வபசப் வபாகிவறாம்.” 
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அமரவ்ு 4 

 

 

 

பபசுசபாருள்:   

 

 

• சரசுவின் வதாழி பகளசல்யா என்ன பசால்வார ்என்று நீங்கள் 

நிறனக்கிறீரக்ள்? 

 

 

• உங்கள் நை்பர ்இங்வக இருந்தால், அவர ்உங்களிடம் என்ன பசால்வார?் 

 

 

 

• உங்கள் சூழ்நிறலயில் உங்கள் நை்பர ்இருந்தால், அப்வபாது அவருக்கு 

நீங்கள் என்ன பசால்வீரக்ள்? 

 

 

 

 
2. நடவடிக்தக எடுத்தல் / பிறதரக் பகட்டல்: சிலருக்கு தங்களுறடய 

உபவயாகமற்ற எை்ைங்கறள மாற்ற கூடுதல் தகவல்கறளப் பபறுவது பயனுறடயதாக 

இருக்கும். 

 
சரசு ,”தான் நல்ல மகளாக நடந்துபகாள்ளவில்றல” என்று நிறனப்பறத மாற்றுவதற்கு, அவர ்

இவதவபான்ற சூழ்நிறலயில் அவரக்ள் என்ன பசய்வாரக்ள் என்று வவறுசிலரிடம் வபசிப் 

பாரக்்கலாம். அவதவபால், தான் நம்பும் வவபறாரு நபரிடம் தன் தாயாறர விட்டுவிட்டுச ்

பசல்வதற்கு சரசு திட்டமிடலாம். அதன்மூலம், தான் இல்றலபயன்றால், அம்மா 

சிரமப்படுவாரக்ளா என்ற சரசுவின் எை்ைங்கறள வசாதறன பசய்து பாரக்்கலாம்  
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பபசுசபாருள்: 

• கவனித்துக்பகாள்ளும் பபாறுப்றபப் பற்றி நீங்கள் யாரிடமாவது வபசமுடியுமா? 

 

• தன்றன சாரந்்து இருப்பவறர நன்கு கவனித்து பகாள்பவராக இருக்கவவை்டும் 

என்றால், என்ன பசய்யவவை்டும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீரக்ள்? 

 

 

• உங்களுக்கு கவறலகள் உள்ளனவா? உங்கள் கவறலகள் சரியானதா என்று 

பதரிந்துபகாள்ள நீங்கள் என்ன பசய்ய விரும்புகிறீரக்ள்? 

 

 

 

 
3.  உங்களிடம் நீங்கள் பபசும் விதத்தத மாற்றிக்சகாள்க: 

 

நாம்  உைராமவலவய, தவறான முத்திறரகறள நம் மீவதா மற்றவர ்மீவதா நாவம 

குத்திவிடுகிவறாம். உதாரைமாக, “நான் எந்வநரமும் அங்வக இல்றலபயன்றால், நான் வபாதுமான 

அளவு நல்லவனில்றல. நான் என் உறவினருக்கு அவரக்ள் தகுதியானறதக் பகாடுக்கவில்றல.” 

என்று நிறனத்துக்பகாள்கிவறாம். 

அவதவபால், நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வறகயில் தான் நடந்துபகாள்ள வவை்டும், வயாசிக்க 

வவை்டும், உைரவவை்டும் என்பறல்லாம் நம்புகிவறாம். இதனால் நமக்கு நாவம, 

“நான் அவசியம் இறத பசய்ய வவை்டும் …” என்று நமக்குள்வளவயபசால்லிக் 

பகாள்வவாம். 

 

 
 

 

முக்கியக் கருத்து: “நான் எப்வபாதும் மிக சரியாக இல்லாவிட்டாலும் 

பரவாயில்றல, என்னால் முடிந்தவறர பசய்துவிட்டு என்றன நான் பாரத்்துக் 

பகாள்வதும் அவசியம் தான்”” என்று வயாசிக்கத் பதாடங்கினீரக்ளஎன்றால், 

நிறலறமகறள நீங்கள் முற்றிலும் வவறு வகாைத்தில் அணுக உதவியாக 

இருக்கும். 
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அமரவ்ு 4 

“நான் சரியான மகளாக நடந்துபகாள்ளவில்றல” என்று நிறனப்பது என்ன 

பபாருறள உைரத்்துகிறது என்று சரசு வயாசித்தால் , உை்றமயில், நறடமுறறச ்

சாத்தியவம இல்லாத ஒன்றற அவர ்தன்னிடம் இருந்வத எதிரப்ாரக்்கிறார ்என்பதும், 

அறத நிறறவவற்றுவதில் அவர ்வதால்வி அறடவார ்என்பதும்  அவருக்குப் புரியும். 

 

 

“நான் எப்வபாதும் என் அம்மாவவாடு இருக்கவவை்டும்” என்று அவர ்நிறனப்பறத 

தவிரத்்து, “நான் அருகில் இருப்பறத என்னுறடய அம்மா விரும்புவார ்என்பது 

உை்றமதான். ஆனால், மற்றவரக்ள் அவருடன் இருந்தாலும் அறத அவர ்

விரும்புவார.் அதனால் எனக்குக் பகாஞ்சம் ஓய்வும், நிம்மதியும் கிறடக்கும், அது 

எங்கள் இருவருக்கும் நல்லவத” ” என்று மாற்றி வயாசிக்கலாம். 

 
 

பபசுசபாருள்: 

 

o இதுவபான்ற எை்ைங்கள் எப்வபாவதனும் 

உங்களுக்கு ஏற்பட்டதுை்டா? 

 

 

o உங்கள் சூழ்நிறலறய பற்றி வவறு விதமாக 

எை்ைியதுை்டா ?  

 

 
4.  எல்லாபம நடக்கபவண்டும் அல்லது ஒன்றுபம நடக்கவில்தல என்று 

பயாசிக்கபவண்டாம்: 

 

சூழ்நிறலறய றகயாள பல வழிகள் உை்டு என்பதறன நிறனவில் 

பகாள்ளுங்கள். ஒன்றறச ்சரியாகச ்பசய்யமுடியவில்றல என்றால், அறதச ்பசய்து 

எந்தப் பயனும்  இல்றல என்று கருதவவை்டாம். 

 

பவளிவய வபாகாமல் இருப்பறதவிட, சரசுவால் வவறு மாற்றங்கறள வயாசிக்க 

முடியுமா? அவர ் நல்ல மகள் அல்லது நல்ல மகள் இல்றல என்று மட்டும்தான் 

வயாசிக்க வவை்டுமா? 

 
5. நல்ல இனிய விஷயங்கதளப் பற்றி பயாசியுங்கள் 

 

சரசு தாம் பசய்யும் நற்பைிகறளப் பற்றியும் அவர ்எப்படி சூழ்நிறலக்கு 

இைக்கமாக நடந்துபகாள்கிறார ்என்பறதப் பற்றியும் வயாசித்து, அறத 

அங்கீகரிக்கலாம். 
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அமரவ்ு 4 

பபசுசபாருள்: 

• உங்களுக்கு எப்வபாவதனும் இதுவபான்ற எை்ைங்கள் வதான்றியுள்ளனவா? 

• உங்கள் உறவினறரப் பாரத்்துக்பகாள்ளும் அனுபவத்தில் நல்ல அம்சங்கறளப் 

பற்றிச ்பசால்லுங்கள். 

• எை்ைங்கள் குறிப்வபட்டில் நாம் இப்வபாது இரை்டு பகுதிகறளச ்வசரக்்கப் 

வபாகிவறாம். அறவ, உபபயாகமற்ற எண்ணங்கதள மாற்றுவது மற்றும் புதிய 

உணர்வுகளில் கவனம் செலுத்துவது . 

 

 

என்ன 

 நடந்து 

சகாண்டிருந்தது? 

 

நீங்கள் என்ன 

சிந்தித்துக் 

சகாண்டு 

இருந்தீரக்ள்? 

அப்பபாது 

என்ன 

உணர்ந்தீரக்ள்

? 

 

இதற்கு மாற்று 

எதிர்விதன 

என்பது… 

 

இப்பபாது 

எப்படி 

உணர்கிறீரக்ள்

? 

 

     

” எை்ைங்களுக்குச ்சவால்விடுவறத உங்கள் பசாந்த உதாரைத்றத றவத்து 

முயற்சி பசய்வவாம்.” 

• இந்தப் குறிப்வபட்றட பராமரிப்பவரிடம் காை்பித்து, இதில் உள்ள ஒவ்பவாரு 

தறலப்றபயும் அவர ்புரிந்துபகாை்டார ்என்பறத உறுதிபசய்யுங்கள். 

• இந்த குறிப்வபட்டில் நிரப்ப ஒரு உதாரைம் அவரக்ளுக்கு உள்ளதா என்று  

உறுதிபசய்யுங்கள். 

• கற்பறனயான உதாரைம் ஒன்றற எடுத்துக்பகாை்டு, அதற்வகற்ப 

பபட்டிகறள நிரப்பச ்பசால்லுங்கள். வமலும் அடுத்த வாரம், இந்த 

எை்ைங்களின் குறிப்வபட்றட நிரப்ப வவை்டும் என்பறதயும் எடுத்துச ்

பசால்லுங்கள். 
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அமரவ்ு 4 

மன அழுத்தத்ததக் குதறத்தல் 4: 

வழிநடத்தப்படும் கற்பதன காட்சி–  

புல்சவளியும்  நீபராதடயும் 

 
 

✓ வழிநடத்தப்படும் கற்பறன காட்சி என்பது மன அழுத்தத்றதக் குறறக்கும் ஒரு 

முறறயாகும்.  இது உங்களின் தினசரி கவறலகளில் இருந்து விடுபட்டு வநரம் பபற உதவும்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ இது ஒரு அறமதியான எந்த ஒரு பதாந்தரவும் இல்லாத இடத்தில் பசய்யப்பட வவை்டும். 

✓ சிலர ்இந்த  பயிற்சிறய படுக்றகக்கு பசல்லும்முன் இரவுவவறளயில் பசய்வது 

பயனுள்ளதாக கருதுவாரக்ள்.  ஆனால், முதலில் இந்த பயிற்சிறய நாளின் மற்ற 

வநரங்களிலும் பசய்து பழகுவது சிறந்தது. 

✓ எந்த அளவு இறதப் பயிற்சி பசய்கிறீரக்வளா, 

✓ அந்த அளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

✓   

பயிற்சிக்கு முன் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தப் பயிற்சிக்கு முன் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குதறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தபம இல்தல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுவகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 

 

"இப்பபாது நாம் ஒரு புதிய மன அழுத்தத்ததக் 

குதறக்கும் நுட்பத்தத முயற்சிக்கப் பபாகிபறாம், கடந்த 

வாரம் நாம் உடல்ரீதியாக கவனத்ததத் நிதலநிருத்தல் 

பயிற்சி கற்றுக்சகாண்படாம். இந்த வாரம் 

வழிநடத்தப்படும் கற்பதனக் காட்சி - புல்சவளியும் 

நீபராதடயும் பயிற்சிதய செய்பவாம். 

முதலில், உடல்ரீதியாக கவனத்ததத் நிதலநிருத்தல் 

பயிற்சி பற்றி சிந்திக்கலாம். கடந்த வாரம் இதத 

முயற்சிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிதடத்ததா?எப்பபாது 

பயன்படுத்தினீர்கள்? நீங்கள் எப்படி உணரந்்தீர்கள் 

என்பதில் அது என்ன விதளதவ ஏற்படுத்தியது? இதத 

முயற்சி செய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிதடக்கவில்தல 

என்றால், என்ன காரணம்? தயவுசெய்து முயற்சி செய்து 

உடல்ரீதியாக கவனத்ததத் நிதலநிருத்தல் பயிற்சி 

செய்யுங்கள்”. 
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அமரவ்ு 4 

 

 
வழிநடத்தப்படும் கற்பதன காட்சி: புல்சவளியும் நீபராதடயும் பயிற்சி 

 

முதலில், நீங்கள் ஒரு சவுகரியமான நிறலயில் உட்காருங்கள். உங்கள் கை்கறள மூடிக்பகாை்டு, 

மூசற்ச உள்ளிழுங்கள், சில பநாடிகளுக்கு மூசற்சப் பிடித்துக்பகாை்டு, அதன்பின் பமதுவாக 

மூசற்ச பவளிவிடுங்கள் . அவ்வாவற ஓய்வாக  உைருங்கள். 

இப்வபாது இன்பனாரு முறற மூசற்ச உள்ளிழுத்து… உங்கள் மாரப்ு பகுதியில் ஒரு சிறிய இறுக்கம் 

உைரும்வறர பிடித்துக்பகாை்டு… அதன்பின் மூசற்ச பவளிவிடவும்… ரிலாக்ஸ்… உங்கள் உடலின் 

எல்லா தறசகறளயும் தளர விடுங்கள். உங்கள் உடல் முழுதும் தளரவ்றத மகிழ்சச்ியாக 

அனுபவியுங்கள்… உங்கள் உடலின் எல்லாப் பகுதிகறளயும் தளர விடுங்கள்… உங்கள் வதாள்கள் 

மற்றும் றககள்… உங்கள் கழுத்து மற்றும் வதாள்பட்றட… உங்கள் உசச்ந்தறல மற்றும் உங்கள் 

முகத்தின் எல்லாத் தறசகளும்… 

மற்றும் நீங்கள் ஓய்வில் இருப்பதால், சுமூகமாகவும் மற்றும் ஒவரமாதிரியாகவும் மூசச்ு விடுங்கள், 

உங்கள் பநஞ்சுப்பகுதியின் எல்லா தறசகளும் தளரவ்ாக விடுங்கள்… மற்றும் உங்கள் வயிறு 

மற்றும் பின்பகுதி… … உங்கள் இடுப்பு மற்றும் கால்கள்… ரிலாக்ஸான உைரவ்ு உங்கள் கால்கள் 

வழியாக உங்கள் மூட்டு மற்றும் பாதம் மூலம் பரவுவறத உைருங்கள்… 

மற்றும் நான் உங்களுடன் வபசிக் பகாை்டிருக்றகயில் இந்த தளரவ்ின் அறலகளானது உங்கள் 

உடல் முழுதும் பரவுவது பதாடரட்டும்… எல்லா பசல்களிலும் ஆழமாக ஊடுருவட்டும்… இப்வபாது 

நீங்கள் எவ்வளவு ரிலாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இன்னும் கூட ஆழமாக தளரவ்ான 

நிறலக்கு  விழிப்புைரவ்ுடன் என் குரறல வகட்டுச ்பசல்வது சாத்தியமாகும். இப்வபாது, உங்கள் 

கவனம் அவ்வப்வபாது திறசத்திரும்பினாலும் கூட, அறத மீை்டும் நான் விவரிக்கப் வபாகும் 

காட்சிக்குக் பகாை்டுவரவும். 

நீங்கள் ஒரு பபரிய கதறவத் திறப்பதாக கற்பறனச ்பசய்து பகாள்ளுங்கள்… அந்த கதவு 

திறந்தவுடன், நீங்கள் இன்பனாரு இடத்திற்கு இடம்பபயரந்்ததாக நிறனத்துக் பகாள்ளுங்கள். 

நீங்கள் ஒரு புல்பவளியில் அடிறவக்கிறீரக்ள்… ஒரு அறமதியான, சாந்தமான புல்பவளி. 

புல்பவளியின் வழிவய ஒரு சிறு நீவராறட பசல்கிறது. நீவராறடயின் இருபக்கங்களிலும் உயரந்்த 

நிழல்பகாை்ட மரங்கள் உள்ளன. 

இப்வபாது  நீங்கள் இந்த நீவராறடயின் கறரயில் உட்காரந்்து இருப்பதுவபால் கற்பறன பசய்து 

பகாள்ளுங்கள்… ஒரு மரத்தில் சாய்ந்து உட்காரந்்து ஓய்வு எடுக்கிறீரக்ள். பவளிரிய நீலநிற வானம் 

மற்றும் பவள்றள வமகங்கறளக் கவனியுங்கள்… ஓடுகின்ற நீரில் அதன் பிரதிபலிப்றபப் 

பாருங்கள். இது ஒரு அழகிய, மகிழ்சச்ியான, சாந்தமான நாள்… அதிக பவப்பமும் இல்றல, அதிக 

குளிரும் இல்றல… காற்றானது புத்துைரவ்ாகவும் மற்றும் தூய்றமயாகவும் உள்ளது மற்றும் 

நீங்கள் பறறவகள் பாடுவறதக் வகளுங்கள்… ஓறடயில் பசல்லும் நீரின் சத்தத்றதக் வகளுங்கள்… 

இங்கு மிகவும் சாந்தமாக மற்றும் அறமதியாக உள்ளது…  உங்கறளச ்சுற்றிப் பாருங்கள்… இந்த 

இடத்தின் எளிறமயான அழறக அனுபவியுங்கள்… (நீை்ட இறடநிறுத்தம்) 

இப்வபாது , அந்த நீவராறடறய இன்னும் பநருக்கமாக பாருங்கள்… அதில் ஓடும் சுத்தமான மற்றும் 

குளிரந்்த நீறரக் கவனியுங்கள்… எங்கிருந்து தை்ைீர ்வருகிறது மற்றும் எங்கு பசல்கிறது 

என்பறத நிறனயுங்கள்… அடுத்து, நீவராறடயின் வமவல ஒரு பபரிய இறல தை்ைீரில் மிதக்கிறது 

மற்றும் உங்கள் கை்கள் அந்த இறலயானது நீங்கள் உட்காரந்்திருக்கும் இடத்றத வநாக்கி 

அருகில், அருகில், மிக அருகில்  வந்து பகாை்டிருப்பறதப் பாரக்்கிறது… இப்வபாது உங்கள் முன் 

இருக்கிறது… இப்வபாது, உங்கள் அறனத்து கவறலகள், மற்றும் உங்களின் அறனத்து 

வருத்தங்களும் அந்த இறலக்கு மாறுவதாக நிறனயுங்கள்… 

உங்களின் அறனத்து கவறலகள், அறனத்து வருத்தங்கள் அந்த இறலக்கு மாறுகிறது… இப்வபாது 

இந்த இறல நீவராறடயின் வபாக்கில், மிதந்து பசல்கிறது… அந்த இறல உங்களின் அறனத்து 

வருத்தங்கள், கவறலகள் ஆகியவற்றற பகாை்டு பசல்கிறது… அது மிதந்து பசல்வறதக் 

கவனியுங்கள்… அது வமலும் வமலும் உங்கறள விட்டு பதாறலவில் மிதந்து பசல்கிறது, அது 

இப்வபாது நான் வழிநடதத்ப் வபாகும் கற்பறன காட்சி பயிற்சி பற்றி 

உங்களுடன் வபசப் வபாகிவறன் …” 
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கறடசியாக மறறந்து பசல்லும்வறர பாருங்கள்… இப்வபாது நீங்கள் இன்னும் தளரவ்ாக, இன்னும் 

சிகமாக, நீங்கள் நீை்ட காலமாக உைரந்்தறத விட  இன்னும் ஓய்வாக உைருங்கள்… (நீை்ட 

இறடநிறுத்தம்) 

இந்த ஆழ்ந்த ஓய்வுநிறலயில், உங்கள் உடலின் எல்லாப் பகுதிகளும் சுமூகமாக, சீராக மற்றும் 

ஆவராக்கியமாக ஒன்றாக வவறல பசய்கின்றது… ஒரு ஆழ்ந்த நல்உைரவ்ு உங்கள் மனறத 

நிரப்பும். ஆவராக்கியமான ஆற்றல் மற்றும் சுறுசுறுப்பான உைரவ்ு உங்கள் உடறல நிரப்பும்… 

நீங்கள் இறுதியாக ஓய்வின் இந்த சிறப்பான இடத்றத விட்டு பவளிவயறத் தயாராகும் 

வபாது,   உங்களுடன் இந்த மகிழ்வான உைரவ்ுகறள எடுத்துச ்பசல்லலாம். இந்தப் பயிற்சி மற்றும் 

இது மாதிரியான பயிற்சிகறள நீங்கள் பயிற்சி பசய்தால், உங்கள் மனதின் ஆற்றல்கறளப் 

பயன்படுத்த… இந்த நல்ல விறளவுகறள அனுபவிக்க  சுலபமாகிவிடும்… 

இப்வபாது 3 முதல் 1 வறர பின்வநாக்கி எை்ணுவதன் மூலம், உங்கறள இந்த ஓய்வுநிறலயில் 

இருந்து திரும்ப பமதுவாக பகாை்டுவரப்வபாகிவறன். நான் 1 பசால்லும்வபாது , நீங்கள் 

விழிப்புைரவ்ுடன், புத்துைரவ்ுடன் மற்றும் பசௌகரியமாகவும் இருப்பீரக்ள். சரி, “3”, இன்னும் 

விழிப்பாக, “2” புத்துைரவ்ாக பசௌகரியமாக ,  மற்றும் “1”, உங்கள் கை்கறளத் திறந்து நீங்கள் 

உள்ள அறறறய காணுங்கள். 

 

 

பயிற்சிக்கு பின் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தப் பயிற்சிக்கு பின் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குதறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தபம இல்தல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுவகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 

 

 
 

விவாதிக்க: 
உங்கள் மன அழுதத்தின் அளவு மாறியதா? 
 இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? 
இது உதவக்கூடிய குறிப்பிட்ட வநரங்கறளப் பற்றி 
சிந்திக்க முடியுமா? 
 

 
இந்த வாரத்தில் ஒவ்பவாரு நாளும் குறறந்தது 
ஒரு முறறயாவது சுவாசதத்ின் மீது கவனம் 
பசலுத்தும் பயிற்சி  பசய்ய பராமளிப்பளறர 
ஊக்குவிக்கவும். அவரக்ள் வறலத்தளத்றதப் 
பயன்படுத்தலாம் என்றால் அவரக்ளுக்கு 
இறைப்றபக் பகாடுங்கள்.  
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சுருக்கம்  

இன்று , நாம் பபசியதவ : 

• நடத்றத மாற்றங்களுக்கான  உத்திகறள உருவாக்குதல் . 

• எவ்வாறு உதவியற்ற எை்ைங்கள் நாம் உைரவ்ில் பங்களிக்கிறது. 

• எவ்வாறு உதவியற்ற எை்ைங்கறள அறடயாளக்கை்டு குறிப்பது. 

• உதவியற்ற எை்ைங்கள் மற்றும் உைரவ்ுகறள மாற்றுவதற்கான உதத்ிகள் 

• மனஅழுத்தத்றதக் குறறக்கும் முறற: வழிநடத்தப்படும் கற்பறன காட்சி – புல்பவளியும் 

மற்றும் நீவராறடயும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன்றறய அமரவ்ிலிருந்து நீங்கள் வவறு ஒருவருடன் 

பகிரந்்து பகாள்ள விரும்பும் ஏவதனும் தகவல் இருக்கிறதா 

(எ.கா. ஒரு குடும்ப உறுப்பினர,் ஒரு நை்பர ்அல்லது 

அை்றட வீட்டார)்” 
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அடுத்த வாரத்திற்கு: பயிற்சி செய்ய பவண்டியதவ 

 

 

 

 

வழிநடத்தப்படும் கற்பதன காட்சி – புல்சவளியும் மற்றும் நீபராதடயும் 

ஒரு நாறளக்கு குறறந்தது ஒரு முறறயாவது இந்தப்பயிற்சிச ்பசய்து எவ்வாறு உைரக்ிறீர ்

என்பறதக் கவனியுங்கள் 

 

 
எண்ணக் குறிப்பபடு:  

அடுத்த வாரத்தில் மூன்று பவவ்வவறு நிகழ்வுகளுக்கு எை்ைக் குறிப்வபட்றட முடிக்க 

முயற்சியுங்கள். ஏதாவது உதவியற்ற எை்ைங்கறள மாற்ற முயற்சியுங்கள் 

 

 
  நடத்ததக் குறிப்பபடு: 

அடுத்த வாரத்தில் மூன்று பவவ்வவறு நிகழ்வுகளுக்கு உங்கள் உறவினரின் நடத்றதகறள 

நடத்றதக் குறிப்வபட்டில் குறிக்க முயற்சி பசய்யுங்கள் மற்றும் நாம் 5ஆம் பக்கத்தில் 

கலந்துறரயாடிய உத்திகறள முயற்சி பசய்யுங்கள். 

 

ஸ்டார்ட்  

•  குறிப்பபட்தட நிரப்ப வாய்ப்பு கிதடத்ததா? 

• பமபல கூறப்பட்ட பயிற்சி மற்றும் குறிப்பபட்தட பயன்படுத்த 

ததடகள் ஏபதனும் ஏற்படலாம் என்று நிதனக்கிறீரக்ளா ? 

• இவற்தற பின்பற்ற மற்றும் ததடகதள குதறக்க என்ன 

உதவலாம்? 

 

 
தங்களுக்கு எந்த உக்தி  வவறல பசய்யக்கூடும் என்பறதக் கருத்தில் பகாள்ள 

பராமரிப்பாளரக்ளுக்கு வநரம் பகாடுங்கள். விரிவான பதில் கிறடக்கும் 

வகள்விகறளக் வகளுங்கள் மற்றும் சாத்தியமான காரைங்கறளப் பற்றி 

சிந்தியுங்கள். பராமளிப்பாளரக்ள் சிரமப்படுகிறாரக்ளானால், தற்காலிக 

பரிந்துறரகறளச ்பசய்யுங்கள், ஆனால் அறவ அவரக்ளுக்குப் பபாருந்துமா என்று 

சரிபாரக்்கவும். உத்திகள் அவரக்ள் ஏற்கனவவ பசய்துபகாை்டிருக்கும் 

விஷயங்களாக இருக்கலாம்.அந்த உக்திகறள அவரக்ள் அதிக முறற 

பயன்படுத்தலாம் 
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அமரவ்ு 4 

எண்ணக் குறிப்பபடு : 

என்ன 

நடந்து சகாண்டு 

இருந்தது ? 

நீங்கள் என்ன நிதனத்து 

சகாண்டு இருந்தீரக்ள்? 

நீங்கள் எப்படி 

உணர்ந்தீரக்ள் ? 

பவறுவிதமான 

செயல்பாடு 

இப்பபாது 

எப்படி 

உணர்கிறீரக்ள் ? 
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அமரவ்ு 4 

கூடுதல் எண்ணக் குறிப்பபடு : 

என்ன 

நடந்து சகாண்டு 

இருந்தது ? 

நீங்கள் என்ன நிதனத்து 

சகாண்டு இருந்தீரக்ள்? 

நீங்கள் எப்படி 

உணர்ந்தீரக்ள் ? 

பவறுவிதமான 

செயல்பாடு 

இப்பபாது 

எப்படி 

உணர்கிறீரக்ள் ? 
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அமரவ்ு 4 

 

நடத்ததக் குறிப்பபடு  

இந்தப் பக்கங்கறளப்பயன்படுத்தி, உங்கள் உறவினரின் நடத்றதகள் மற்றும் நீங்கள் முயற்சித்த யுக்திகறள எழுதுங்கள். 

 

நாள் 

 

காதல/ 

மாதல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாசரல்லாம் 

இருந்தாரக்ள்?  

 

தூண்டுதல் 

 

நடத்தத 

 

விதளவு 

நீங்கள் 

என்ன 

உத்தி 

முயற்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

நடந்தது ? 
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அமரவ்ு 4 

 கூடுதல் நடத்ததக் குறிப்பபடு : 

 

நாள் 

 

காதல/ 

மாதல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாசரல்லாம் 

இருந்தாரக்ள்? 

 

தூண்டுதல் 

 

நடத்தத 

 

விதளவு 

நீங்கள் 

என்ன 

உத்தி 

முயற்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

நடந்தது ? 
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அமரவ்ு 4 

குறிப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


