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அமரவ்ு 6 

 

 

ஸ்டாரட்்: 
உறவினரக்ளுக்கான 

வழிமுறறகள் 
அமரவ்ு 6: 

எதிர்காலத்திற்குத் 

திட்டமிடுதல்  

 
 

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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அமரவ்ு 6 
 

         இன்ணறய திட்டம்

பபசச்ு / ததாடர்பு/உணரயாடல்- தசன்ற அமரவ்ின் சுருக்கம் 
 

p.4 

 

எதிர்காலத்திற்குத் திட்டமிடுதல் -  அறிமுகம் 

 

p.5 

 

மறதிப ாய்  உள்ளவர்கள் பராமரிப்பில் உதவும் பல்பவறு பசணவகள் 

 

 

p.7 

 

மறதிப ாய் உள்பளாரின் உடல் லணனக் கவனித்துக்தகாள்வது 

 

 

p.11 

 

மறதிப ாய்  சம்ப ்தபடட் சடட் தகவல்கள் 

 

 

p.14 

திட்டமிடுதல்                          p.15 

   

மன அழுத்தத்தணதத்  குணறத்தல்  6:   

வழி டத்தப்படும் கற்பணன காட்சி:  ிம்மதி தரும் கடற்கணர  

 

p.18 

இன்ணறய அமரவ்ின் சுருக்கம் p.21 

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 
 

“இதுதான் உள்ளடக்க ெக்கம். வதறவெ்ெடும் வொது திரும்ெ 

ொரக்்கலாம்.” உள்ளடக்கதத்ுக்காக மடட்ும் ொருங்கள், முழுெ் 

ெட்டியறலயும் ெடிக்க வவண்டிய அவசியமில்றல. 
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அமரவ்ு 6 

 

அமர்வு 5 சுருக்கம்: உணரயாடல் 
 

பின்வரும் விஷயங்கறளெ் வெசிவனாம்: 

 

• உங்கள் கருத்றதச ்சிறெ்ொக பவளிெ்ெடுத்துவது எெ்ெடி? 

• உறுதித்தன்றமறய ெயிற்சி பசய்தல் 

• மரதிவநாய் உள்ளவரக்ளுடன் உறரயாடுவது 

• மன அழுத்தத்றத றகயாளுதல் 5 : தியானம்  

 Q ! உங்களால் உறரயாடல் குறிெ்வெட்றட நிரெ்ெ முடிந்ததா      

 

• உங்களால் குறிெ்வெட்றட நிரெ்ெ 

முடிந்ததா? அது எெ்ெடி இருந்தது? 

 

• அதில் எந்த ெகுதி உங்களால் நன்றாக 

பசய்யமுடிந்தது? 

 

• நீங்கள் அறத நிரெ்பும் வொது ஏவதனும் 

குறிெ்பிட்ட வறகயான உறரயாடவலா 

அல்லது உவரொைல் ஏற்ெடும் 

காலங்கவளா கண்டீரக்ளா? 

 

• இறத நிரெ்ெ என்ன இறடயூராக 

இருந்தது? 

• எதிரக்ாலத்தில் என்ன 

பசய்தால்,இறத நிரெ்ெ 

சுலெமாக இருக்கும்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mins 

• உறரயாடல் குறிெ்வெட்றட நிரெ்பிய அனுெவத்றதெ் ெற்றி வெசுங்கள். 

அவரக்ள்  உறரயாடல் குறிெ்வெட்றட முடித்திருந்தால்: 

o உறரயாடல் குறிெ்வெட்றட ொருங்கள், அறத முடித்தது அவரக்ளுக்கு எெ்ெடி 

இருந்தது  .அது அவரக்ளின் உறரயாடல் முறறயில் ஏவதனும் மாற்றங்கறள 

ஏற்ெடுத்தியதா என்று கவனித்தாரக்ளா, அது எவ்வாறு அவரக்ள் பசயறல ொதித்தது 

o அவரக்ள் முயற்சித்த பவவ்வவறு உறரயாடல்/ பதாடரப்ு உத்திகறள கவனியுங்கள். 

அறத ெயன்ெடுத்தியது எவ்வாறு இருந்தது என்று வகளுங்கள். 

 

• அறத ெராமரிெ்ொளரக்ள் நிரெ்ெவில்றல என்றால், நிரெ்புவதற்கு உதவுங்கள். கடந்த 
வாரத்றத ெற்றி வயாசறன பசய்யுமாறு கூறுங்கள் 

                ஏவதனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் சரிபசய்ய உதவுங்கள் எ.கா. : 

- “குறிெ்வெட்றட நிரெ்ெ வநரமில்றல. நான் மிகவும் பிஸியாக இருந்வதன். ” 

- “நான் என்ன பசய்ய வவண்டும் என்று எனக்கு புரியவில்றல.” 

- “பதாடரப்ுபகாள்வதில் எனக்கு எந்தெ் பிரசச்ிறனயும் இல்றல.” 

மறதிவநாயளிகளுடன் பதாடரப்ுபகாள்வதில் சிரமம் ஏற்ெட்ட சமீெத்திய சூழ்நிறல அல்லது நன்றாக 

பசன்ற உறரயாடல் ஒன்றற அவரக்ளுடன் அறடயாளம் பகாண்டு,அதில் என்ன ெயனுள்ளதாக 

இருந்தது,அதில் என்ன மாற்றலாம் என்று விரிவாக வெசுங்கள். 

 

• அவரக்ள் நடத்றத மற்றும் எண்ணக் குறிெ்வெடுகறள ெயன்ெடுத்தினாரக்ளா என்று 

ொருங்கள்.அவரக்ள் இம்மூன்று குறிெ்வெடுகறளயும் ெயன்ெடுத்த ஊக்குவியுங்கள். 
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“உங்களுக்கு ெராமரிெ்பு ெற்றி உள்ள வகள்விகறளெ் ெற்றிெ் ொரெ்்வொம். 

எல்லாவற்றுக்கும் பதளிவான விறட இருக்காது என்றாலும் அவற்றிற்கு ெதில் கிறடக்க. 

யாறர அணுகலாம் அல்லது என்ன உங்களுக்கு உதவக்கூடும் என்ன்ெறத ொரக்்கலாம்.” 

 

   20mins      அறிமுகம் : எதிரக்ாலத்திற்குத் திட்டமிடுதல் 

• இந்த அமரவ்ில் உங்கள் உறவினரின் திட்டமிடுவறத ெற்றி விவாதிெ்வொம். இறதெ் 

ெற்றிெ் வெசுவது கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் எதிரக்ாலத்திற்குத் திட்டமிடுவது 

அவசியமாகும். 

• பநருக்கடியான வநரங்களில் தான் குடும்ெங்கள் பெரும்ொலும் முக்கியமான 

முடிவுகறள எடுெ்ெறதக் காணலாம் 

• . இறதெ் ெற்றி முன்னதாகவவ திட்டமிட்டு றவத்தால், சிரமம் குறறவாக இருக்கும். 

• பநருக்கடி ஏற்ெடுவதற்கு முன்பு திட்டமிடுவது  உங்கறள அந்த சூழ்நிறலக்கு 

தயாரெ்டுத்தும். கவறல வவண்டாம், சூழ்நிறல மாறுெட்டு அறமந்தால், இந்தத் 

திட்டங்கறள நீங்கள் மாற்றிக்பகாள்ளலாம். 

• நாம் இெ்வொது மிகவும் பொதுவான பிரசச்றனகறளெ் ெற்றி வெசுவவாம். அதில்: 

 

மறதிப ாய் உள்ளவரக்ள் பராமரிப்பில் உதவும் பல்பவறு 

பசணவகள் 

 

 

மறதிப ாய் உள்பளாரின் உடல் லணனக் 

கவனித்துக்தகாள்வது 

 

மறதிப ாய்  சம்ப ்தபட்ட சட்ட தகவல்கள் 

 

 

 

முக்கிய கருத்து: 

ெராமரிெ்பின் வொது, முழுறமயான தகவல்கவளாடு துணிசச்லாக கடினமான 

முடிவுகறள நீங்கள் எடுக்க உதவுவவத இந்த அமரவ்ின் வநாக்கம். 
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பபசுதபாருள்: 

எதிரக்ாலத்றதெ் ெற்றி உங்களுக்கு இருக்கும் கவறலகறளெ் ெற்றிெ் வெசுவவாம்: 

 

• நீங்கள் ெராமரிக்கும் உறவினரின் எதிரக்ாலம் ெற்றி உங்களுக்கு உள்ள கவறலகள் 

என்ன? 

 

 

• இந்தக் பிரசச்றனகள் ெற்றி வெசியிருக்கீரக்ளா, அவற்றற றகயாள என்ன திட்டம் 

றவத்துள்ளீரக்ள்? 

 

 

• ஆமாம் என்றால், என்ன முடிவுகறள எடுத்துள்ளீரக்ள்? 

 

 

• இல்றல என்றால், இறதெ்  ெற்றி வெசும்வொது யாறர அறழக்கவவண்டும் என்று 

விரும்புகிறீரக்ள்?  

 

 

 

 

அவருக்கு எந்தக் கவறலயும் வதான்றவில்றல என்றால், : 

 “எதிரக்ாலத்தில் பிரசச்றனகள் அதிகமானால் என்ன பசய்வது என்று ெலர ்

கவறலெ்ெடுவாரக்ள். குறிெ்ொக மறதிவநாய் உள்ளவரக்ள் உடல்நலன் 

வமாசமானாவலா, மறதி அதிகமானாவலா என்ன பசய்வது? உங்களுக்கு 

இந்தக் கவறலகள் இருக்கிறதா?” 
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மறதிப ாய் உள்ளவர்கள் பராமரிப்பில் உதவும் பல்பவறு பசணவகள் 

 

 

பபசுதபாருள்: 

உங்களுறடய தற்வொறதய நிறலறய மனதில் பகாள்வவாம், அது எெ்ெடி உள்ளது 

என்றும் ொரெ்்வொம்: 

 

 

 

• உங்கள் மறதிவநாய் உள்ள உறவினர,் குடும்ெத்தினரிடமிருந்வதா, நண்ெரக்ளிடம் 

இருந்வதா, அல்லது அவர ்இருக்கும் சமூகத்திடமிருந்து என்ன உதவிறயெ் 

பெறுகிறார?் 

 

• மருத்துவ வசறவகள்  மற்றும் தன்னாரவ்ச ்வசறவகளிடம் இருந்து என்ன விதமான 

உதவிகறளெ் பெறுகிறார?் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”மறதிவநாயாளிறயெ் ெராமரிெ்ெதில் உள்ள ெல்வவறு 

வசறவகறள ெற்றி தற்வொது   வெசுவவாம். ஒவ்பவான்றிலும் 

உள்ள சாதக-ொதகங்கறளயும் வெசுவவாம்.  இடதத்ிற்கு இடம் 

வசறவகள் மாறும்என்ெறத நாங்கள் அறிவவாம்.  இது ஒரு 

பொதுவான கண்வணாடட்மாகும் 

தற்வொறதய நிறலயில் இந்தத் தகவல்கள் உங்களுக்கும் 

உங்கள் உறவினருக்கும் அவசியமில்றல என்று வதான்றலாம். 

ஆனால், எதிரக்ாலத்தில் இறவபயல்லாம் உதவக்கூடிய 

தகவல்களாகவவ இருக்கும்” 

 

தற்வொது அவரக்ள் பெறும் வசறவகள் என்ன 
என்ெறதயும் அது எெ்ெடி உதவுகிறது என்ெறதெ் 
ெற்றியும் வெசுங்கள். 
 

• கறடசி இரண்டு வகள்விகளில் ெராமரிெ்ொளரக்ள் 

பதரிவித்துள்ள ெல்வவறு வறகயான உதவிகறளெ் 

ொருங்கள். அதன் சாதக ொதகங்கறள அடுத்த 

ெக்கத்தில் உள்ள கட்டங்களில் குறிெ்பிடுங்கள். 

• ெராமரிெ்ெதற்கான ெல்வவறு வசறவகள் என்ற 

ெகுதியில், வரும் ெக்கத்தில் ெங்வகற்ொளரக்ளின் 

விறடகறள விரிவாக நிரெ்புங்கள். 

• அவரக்ள் முன்கூட்டிவய பின்ெற்றி ெயனளிக்கின்ற 

வசறவகறள ெற்றி மறுமுறற நிரெ்ெ வவண்டாம். 

அந்த வசறவயில் அவரக்ளுக்குத் பதரியாத 

அல்லது ெயன்ெடுத்தாத ொகத்றத ெற்றி மட்டும் 

நிரெ்ெவும். 

• அவரக்ள்  ெல்வவறு வசறவகள் ெ்  ெற்றி ெ் புரிந்து 

பகாள்வவத நமது வநாக்கம். அவரக்ளால் ஒருசில 

விஷயங்கறளெ் புரிந்துபகாள்ள முடியவில்றல 

என்றாலும் அல்லது வவண்டாம் என்று 

பசான்னாலும், அந்தெ்  ெகுதி முழுவறதயும் 

அவரக்ளுக்குெ் புரியும் ெடி விரிவாகச ்

பசால்லுங்கள்.  

”இெ்வொது நாம், ெல்வவறு 

வசறவகறள ெற்றிெ் வெசெ் 

வொகிவறாம் (இதில் ெல 

விஷயங்கறள நீங்கள் ஏற்பகனவவ 

குறிெ்பிட்டு இருக்கலாம்) அதில் 

உள்ள சாதக-ொதகங்கறளெ் 

வெசெ் வொகிவறாம். அடுத்து வரும் 

ெக்கங்களில், ெராமரிெ்ெதற்கு 

ெல்வவறு வசறவகறள ெற்றிய 

தகவல்கறளக் பகாடுத்துள்வளாம்.” 
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அமரவ்ு 6 

கவனிப்பு பசணவகள் சாதகங்கள் பாதகங்கள் 

உறவினரக்ளும் 

நண்ெரக்ளும் 
  

உடல்நலம் ெராமரிெ்பு ச ்

வசறவகள் 
  

வீட்டில் 

கவனித்துக்பகாள்ளும் 

பசவிலியர/்ெராமரிெ்ொளர ்

வசறவகள் 

  

பதாறலெராமரிெ்பு / 

உதவும் 

பதாழில்நுட்ெ ச ் வசறவகள் 

  

ெகல்வநர றமயங்கள்(Day 

center), கிளெ்புகள் 
  

ெராமரிெ்ெதில் இருந்து 

ெராமரிெ்ொளருக்கு ஓய்வு 

தரும் வசறவகள் 

  

கூடுதல் கவனிெ்புடனான 

றமயம் / 

உதவிவயாடு 

வாழ்தல்(Assisted 

living/Retirement homes) 

  

முதிவயார ்இல்லம்   

 

எதிரப்க்கத்தில் இரு ்து தகவல்கணளப் பயன்படுத்தவும் 
 

”பெரும்ொவலாருக்கு முதிவயார ்இல்லத்தில் தங்கள் உறவினறர விடுவதில் தயக்கம் 
உண்டு. ஆனால் சில சமயங்களில் அதுதான் ொதுகாெ்ொன வழிமுறறயாக இருக்கும்.” 
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அமரவ்ு 6 

பராமரிப்பு பசணவகளின் ததாகுப்பு 

உடல் லம் பராமரிப்பு ச ்பசணவகள் 

சிறப்பு மறதிப ாய் பசணவகள் 

• மனநல மருத்துவரக்ள், நரம்பியல் நிபுணரக்ள், முதுறமயியல் நிபுணரக்ள் நடத்தும் 

பமமரி கிளினிக்ஸ் என்று அறழக்கெ்ெடும் மறதிவநாய் உள்ளவரக்ளுக்கான சிறெ்பு 

மருத்துவ வசறவ றமயங்கள். 

• இதுவொன்ற சிறெ்பு றமயங்களில் உங்கள் உறவினர ்கவனிக்கெ்ெட்டு, வீட்டுக்கு 

அனுெ்ெெ்ெட்டிருக்கலாம். வமலும், சில வதறவகள் இருக்குமானால், மீண்டும் 

இம்றமயங்களும் பசல்லலாம். 

• இதர உடல்நலெ் பிரசச்றனகளுக்கு உங்கள் உறவினர ்வழக்கமான மருத்துவ 

உதவிகறளெ் பெறுவார.் 

 

சமூகப் பராமரிப்புச ்பசணவகள் 

வீட்டுப் பராமரிப்புச ்பசணவகள் 

• நிறனவூட்டுவது முதல் உறவினறர குளிக்கறவத்தல், உறட உடுத்துதல், சறமத்தல், 

சாெ்பிட றவத்தல்,மருந்து உட்பகாள்ள றவத்தல் வறர இதில் ெல்வவறுவிதமான 

வசறவகள் உண்டு. 

• மறதிவநாயாளரின் மரியாறதக்கு குறறவில்லாமல், அவதசமயம், அவருக்குத் 

வதறவயான ெராமரிெ்புகறள மிகச ்சிறெ்ொக வழங்குவதில் வீட்டுச ்

வசறவயாளரக்ள் ெயிற்சிபெற்றவரக்ள். 

 

 

ததாணலபராமரிப்பில் உதவும் ததாழில்நுட்பச ் பசணவகள் 

 

இறவ மின்னணு கண்காணிெ்பு மற்றும் ஆதரவு வசறவகள். வீட்டில் தன்னிசற்சயாக 

இருெ்ெவரக்ளுக்கு இறவ ஆதரவாக இருக்கும்  

அடுெ்பு மற்றும் தண்ணீர ்குழாறய அறணக்க மறெ்ெவராக இருந்தாவலா அல்லது 

அவரக்ள் வீட்றட விட்டு தனியாக பவளிவய பசல்வது உங்களுக்கு கவறல 

அளித்தாவலா அல்லது அவரக்ள் மருந்து மாத்திறர உண்ண மறந்து விடுெவராக 

இருந்தாவலா இந்த வசறவ அவரக்ளுக்கு உதவும் றகயிவலவய தூக்கிச ்பசல்ல 

எளிதான, அலாரங்கள் கூடிய  ஏராளமான கருவிகளும் உணரவ்ிகளும் தற்வொது 

கிறடத்துவருகின்றன 
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அமரவ்ு 6 

 

பகல்ப ர ணமயங்கள், கிளப்புகள்(Day center/Clubs) 

• இதில் ஒருசில முதியவரக்ளுக்கும் வவறுசில மறதிவநாயாளரக்ளுக்கும் 

ஆனறவ. 

• சமூகரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் ஆவராக்கியமாக 

சுறுசுறுெ்ொக வாழ்வதற்கு இந்த றமயங்கள் உதவும். அங்வக 

உடற்ெயிற்சி, அறிவாற்றறல தூண்டும் ெயிற்சி அல்லது இறச ெயிற்சி 

ஆகியறவ வழங்கெ்ெடும். 

• சில சமயங்களில் அந்த றமயங்கள் நாம் அங்கு பசன்று வர  

வொக்குவரத்தில் உதவி அளிெ்ொரக்ள். 

• இந்த றமயங்களினால் உங்களுக்குச ்சற்று ஓய்வும் ெராமரிெ்பு 

ெணியிலிருந்து இறடவவறளயும் கிறடக்கும். 

 

பராமரிப்பதில் இரு ்து பராமரிப்பாளருக்கு ஓய்வு தரும் பசணவகள் 

(Respite Care) 

• இதன் மூலம் ெராமரிெ்ொளரக்ளுக்கு பகாஞ்சம் ஓய்வு கிறடக்கும். 

• உங்கள் உறவினர ்ஒரு ெராமரிெ்பு இல்லத்தில் அல்லது 

மருத்துவமறனயில் தங்கியிருக்கும்வொது உங்களுக்கு கிறடெ்ெது 

குடியிருெ்பு ஓய்வு எனக் கூறெ்ெடும் 

• ெராமரிெ்ொளருக்கு வீட்டில் ஓய்வு என்ெது, உங்கள் வீட்டில் 

உறவினரக்வளா அல்லது ெணியாளரக்வளா மறதிவநாய் உள்ளவரக்றள 

சிறிது வநரம் ொரத்்துக்பகாள்வவதா அல்லது, நீங்கள் ஓய்வு 

எடுக்கும்வொது, அவரக்ள், மறதிவநாய் உள்ளவரக்றள பவளிவய 

அறழத்துச ்பசல்வறதவயா குறிெ்ெதாகும். 

குடியிருப்பு  பராமரிப்பு பசணவகள் 

கூடுதல் கவனிப்புடனான ணமயம் 

• பசாந்தக் குடியிருெ்பிவலவய இருெ்ொரக்ள். ஆனால், கூடுதல் உதவியும், 

உதவியாளரக்ள் அருகில் உள்ளாரக்ள் என்ற நம்பிக்றகயும் இருக்கும். 

24 மைிப ர பராமரிப்பு 

• முதிவயார ்குடியிருப்பு இல்லங்களில் 24 மணிவநர உதவியும் தனிெ்ெட்ட 

கவனிெ்றெயும் வழங்க முடியும். 

• நரச்ிங் வ ாம்களில் வதறவயான மருத்துவ உதவியும் அளிக்க முடியும். 

•  

 

 

 

முக்கிய கருத்து: 

ெராமரிெ்பு ெற்றிய முடிவு எடுெ்ெது தனிெ்ெடட் மற்றும் சிக்கலானதாக 

 இருக்கலாம். இந்த அமரவ்ின் இறுதியில் ஒருசில கூடுதல் தகவல்கறள 

வழங்கியிருக்கிவறாம். ெல்வவறுமுடிவுகறள எடுதத் குடும்ெ உறுெ்பினரக்ளின் 

கருத்துகள் அறவ. 

 

“இந்த ெராமரிெ்பு 

வசறவகள் ெற்றி 

அவரக்ளுக்கு 

ஏவதனும் 

வகள்விகள் 

உண்டா என்று 

வகளுங்கள். 

அவரக்ளுறடய 

கவறலகறளெ் 

ெற்றிெ் வெசுங்கள். 

 

அவரக்ள் 

வகட்கக்கூடிய 

வகள்விக்கு 

உங்களிடம் விறட 

இல்றலபயன்றால், 

விறடறய 

கண்டுபிடித்துவிட்

டு, 

பதாறலவெசியில் 

அறழத்துச ்

பசால்கிவறன், 

அல்லது 

அடுத்தமுறற 

சந்திக்கும்வொது 

பசால்கிவறன் 

என்று 

பதரிவியுங்கள்.  

அவரக்ள் 

கவனித்துக்பகாள்

ளும் நெர ்ெற்றிக் 

குறிெ்பிட்ட 

வகள்விகளுக்கு 

உங்களால் ெதில் 

அளிக்கமுடியாமல் 

வொகலாம், 

ஆனால், யார ்

ெதலளிெ்ொரக்ள் 

என்ெதற்கு நீங்கள் 

உதவமுடியும்.  

 

எங்கள் குழுவினர ்

தயாரித்துள்ள 

ஒருசில 

ெக்கங்கறள 

இறணதத்ுள்வளா

ம், இறவ 

உங்களுக்கு 

உதவும். 
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அமரவ்ு 6 

 

உங்கள் உறவினரின் உடல் லணன ணகயாளுதல் 

 

 

• வயதாகும் வொது, ெலருக்கும் ெல்வவறு உடல்நலெ் பிரசச்றனகள் வதான்றும்.  

மறதிவநாய் உள்ளவரக்ளுக்வகா அவரக்ளுறடய உடல்நலறனெ் ொரத்்துக்பகாள்ள 

கூடுதல் உதவி வதறவ. அந்த உதவியானது: 

o மருத்துவ ெரிவசாதறனகள், மருத்துவறர சந்திெ்ெது ஆகியறவ 

பதாடரெ்ாக நிறனவூட்டல். 

o இத்தறகய சந்திெ்புகளின் வொது உடன் இருத்தல். 

o மருத்துவ உதவிகள் பதாடரெ்ாக அவரக்ள் முடிவுகள் எடுக்க உதவுதல் 

o அவரக்ளுக்கு ஆவலாசறனவயா, கருத்வதா பசால்வது மற்றும் அவரக்ள் 

சாரெ்ாக முடிவுகள் எடுெ்ெது. 

 

 

 

 

 

முக்கிய கருத்துகள்: 

 

• மறதிவநாய் உள்ளவரக்ள் தங்கள் உடல்நலன் குறித்து பசாந்தமாக முடிவுகறள 

எடுக்க அல்லது அதில் ெங்களிக்க பெரும்ொலும் முடியும் 

• நீங்கள் இந்தெ் பிரசச்றனகறளெ் ெற்றி முடிவுகள் எடுெ்ெதற்கு, நண்ெரக்ளிடமும், 

குடும்ெ உறுெ்பினரக்ளிடமும் மருத்துவெ் ெணியாளரக்ளிடம் உதவி வகட்கலாம். 

• மறதிவநாய் உள்ள குடும்ெ உறுெ்பினரிடவம இதுபதாடரெ்ான பிரசச்றனகளுக்கு, 

மறதிவநாயின் ஆரம்ெ கட்டத்திவலவய விசாரித்து அவரக்ள் என்ன விரும்புகிறாரக்ள் 

என்ெறதத் பதரிந்துபகாள்வது நல்லது. 

 

 

“உங்கள் உறவினரின் உடல்நலம் 

மற்றும் வலிகறள றகயாளும் 

வழிமுறறகறளெ் ெற்றிெ் வெசுவவாம். 

மற்ற ெராமரிெ்ொளரக்ள்  ெல்வவறு 

சமயங்களில் உடல்நலம் ெற்றி எடுத்த 

முடிவுகறளக் பகாண்ட தகவல் 

ெடிவங்கள் இத்துடன் வசரத்்து 

பகாடுத்துள்வளாம்.” 

 

”உங்கள் உறவினருக்கு அறுறவ சிகிசற்ச வமற்பகாள்ளலாமா? குறிெ்பிட்ட சிகிசற்ச 
அளிக்கலாமா என்று ெராமரிெ்ொளரான உங்களிடம் வகட்கெ்ெடலாம். 
இெ்ெடிெ்ெட்ட வகள்விகள் உங்களிடம் வகட்கெ்ெடும்வொது, அந்தக் குறிெ்பிட்ட மருத்துவ 
முறறயின் சாதக ொதகங்கறளெ் ெற்றிய விவரங்கள் உங்களுக்கு வழங்கெ்ெடும். 
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அமரவ்ு 6 

வலியின் பபாது பராமரிப்பு 

• தங்களுக்கு வலிக்கிறது என்று 

மறதிவநாய் உள்ளவரக்ளால் 

பசால்ல முடியாது. 

• அவரக்ளுறடய நடத்றதயில் 

மாற்றம் பதரியும். எரிசச்ல் 

அறடவாரக்ள், வசாகமாக 

இருெ்ொரக்ள்அல்லதுஅவரக்ள் 

தங்கறள வொலவவ இருக்க 

மாட்டாரக்ள் சரியான 

வலிநிவாரணிகளால், வலிறயெ் பொதுவாக குறறக்க முடியும். அல்லது தளரவ்ான 

மசாஜ் மற்றும் நல்ல பசவிலியர ்

 ெராமரிெ்பு மூலம் வழிறய குறறக்கலாம் 

• வலிநிவாரணிகளால் ஏற்ெடும் ெக்கவிறளவுகறள நீங்களும் உங்கள் உறவினரும் 

உணரந்்துபகாள்ள வவண்டும். ஒருசில வலிநிவாரணிகளால் தூக்கம் ஏற்ெடும்; 

ஒருசிலர ்வலி குறறந்தால் வொதும் தூக்கத்றத ெற்றி கவறல ெட மாட்டாரக்ள் 

ஆனால் சிலருக்கு அவ்வாறில்றல  

• பபசுதபாருள்: 

உங்கள் உறவினர ்வலியில் இருக்கிறார ்என்ெறத அறிய மூன்று அறிகுறிகறள 

வயாசித்து குறிெ்பிடுங்கள். 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

முக்கிய கருத்து: 

உங்கள் உறவினருக்கு வலி இருக்குவமா என்று நீங்கள் வயாசித்தால், அறத 

மருத்துவருக்குத் பதரிவிக்க தயங்க வவண்டாம். உங்களுக்குத்தான் உங்கள் 

உறவினறரெ் ெற்றி நன்றாக  பதரியும். 

 

”மறதிவநாயால் வலி 

ஏற்ெடாது, ஆனால் 

மற்றவரக்றளெ் 

வொல, 

மறதிவநாயாளிகளுக்

கும் உடல்நலம் 

பகட்டுெ் வொகலாம்.” 

 

• அவரக்ளுக்கு வலிக்கிறதா என்று வகளுங்கள் 

(அவரக்ளுக்குச ்பசால்லத் பதரியாவிடட்ாலும் 

உங்களுக்குக் காண்பிக்கக் கூடும்) 

• அவரக்ளுக்கு வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கறள 

பமதுவாக பதாடுங்கள். அவரக்ளுறடய 

எதிரவ்ிறனறயெ் ொருங்கள். 

• கவனத்துடன் இருங்கள். அவரக்ள் வலியால் 

முனகுகிறாரக்ளா, அழுகிறாரக்ளா, பதாடும்வொது 

இழுதத்ுக்பகாள்கிறாரக்ளா என்று கவனியுங்கள். 

• வலிநிவாரணி பகாடுங்கள், குறிெ்ொக, 

ொராசிடமால் பகாடுத்து, அதனால் எரிசச்லும் 

கிளரச்ச்ியும் குறறகிறதா என்று ொருங்கள். 

• உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்றல என்றால், 

மருத்துவரக்ளிடம் ஆவலாசறன பெறுங்கள். 
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அமரவ்ு 6 

எனக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால்? 

• எதிரெ்ாராத அசம்ொவிதங்கள் ஏற்ெட்டுவிட்டால், உங்கள் உறவினறரெ் 

ெராமரிெ்ெதற்கு என்ன பசய்யவவண்டும் என்ெறத உங்கள் குடும்ெத்தாவராடு 

கலந்து வெசி முடிபவடுக்கலாம். 

• ஒருசிலர ்முதலிவலவய திட்டமிட்டு றவத்துவிடுவாரக்ள் 
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அமரவ்ு 6 

எதிரக்ாலத்திற்கான  முடிவுகள் 

• மறதிவநாய் உள்ளவரக்ள் அவரக்ளின் கவனிெ்பு ெற்றி பசாந்த முடிவுகறள எடுக்க 

முடியாமல் எெ்வொது வொகும் என்ெறத திட்டமிடுவது மிகவும் கடினம். 

•   

    உதாரைம் 

83 வயது துளசிக்கு ெல ஆண்டுகளாக மறதிவநாய். அவருக்கு மஞ்சு, மல்லிகா என்று 

இரண்டு மகள்கள். துளசியின் மறதி வமன்வமலும் வமாசமாகக் கூடும் என்று 

அவருறடய மருத்துவர,் மஞ்சுவிற்குச ்பசால்லிவிட்டார.் அதனால், தமது தாயாரின் 

எதிரக்ாலத்றதெ் ெற்றி முடிபவடுக்க, தனது சவகாதரி மல்லிகாவுடன் வெசுகிறார ்

மஞ்சு.. 

மஞ்சு: பசன்ற வாரம் நான் அம்மாவின் மருத்துவறரெ் ொரத்்வதன். அம்மாவுறடய 

நிறல வமலும் வமாசமாகும் என்று அவர ்பசான்னார.் 

மல்லிகா: டாக்டர ்பசால்வது எல்லாம் எெ்வொதும் சரியாக இருெ்ெதில்றல. இறதெ் 

ெற்றி நீ அதிகம் கவறலெ்ெடக்கூடாது. 

மஞ்சு: ஆனால், ஒருசில முடிவுகறள நாம் சீக்கிரம் எடுத்தாக வவண்டும் என்று 

டாக்டர ்பசான்னார.் அதனால், அறதெ் ெற்றி நாம் வெசி முடிபவடுெ்ெது நல்லது 

என்று நிறனக்கிவறன். 

மல்லிகா:இறதெ் ெற்றிெ் வெசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? பிரசச்றன வரும்வொது 

சமாளித்துக்பகாள்ளலாம். 

மஞ்சு : ஆனால், அறதெ் ெற்றி இெ்வொவத வெசுவது நல்லது என்று நிறனக்கிவறன். 

கறடசிவநரம் வறர தள்ளிெ் வொடுவது நல்லதல்ல. இதுவொன்று வெசுவது பகாஞ்சம் 

கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் அறதெ் புறக்கணிெ்ெதால், அது இல்றல என்று 

ஆகிவிடாது. 

 

பபசுதபாருள்: 

• இதுவொன்ற விஷயங்கறள வயாசித்திருக்கிறீரக்ளா? வெசியிருக்கிறீரக்ளா? 

• வெசியிருந்தால், அது எெ்ெடி நறடபெற்றது? உெவயாகமாக இருந்ததா? 

• நீங்கள் மல்லிகாறவெ் வொல் உணரந்்தீரக்ளா? மஞ்சுறவெ் வொன்றா? 

”பின்வரும் உதாரணத்தில், இரு சவகாதரிகள் 
அமரந்்து தங்களுறடய மறதிவநாயுள்ள 
தாயாறரெ் ெற்றிெ் வெசுவறதெ் 
ெடிெ்வொம்.”ெராமரிெ்ொளர,் இந்தெ் பிரதியில் 
மஞ்சு ொத்திரத்தின் வசனங்கறளெ் 
ெடிக்கட்டும். 
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அமரவ்ு 6 

மறதிப ாய் சம்ப ்தபட்ட சட்ட தகவல்கள் 

• மனத் திறன் என்றால் என்ன?  மனத் திறன் என்ெது 

தகவல்கறளெ் முழுவதும் புரிந்து பகாண்டு, 

ஆராய்ந்து, , ெகுத்தறிவுடன் முடிவுகறள எடுத்தல் 

ஆகும். அெ்ெடி அவரக்ளால் முடிவு எடுக்க 

முடியவில்றல என்றால் அவரக்ளுக்கு மன திறன் 

இல்றல என்று கூறெ்ெடுகிறது 

• சட்டெ்ெடி, ஒருவர ்முடிவுகறள எடுக்க அவருக்குெ் 

மனத் திறன் இருத்தல் வவண்டும்.  

• மறதிவநாயால் எதிரக்ாலத்தில் முக்கியமான 

முடிவுகறள எடுக்க முடியாமல் வொகும்ெட்சத்தில், 

அெ்ெடிெ்ெட்ட முடிவுகறள எடுெ்ெதற்குத் 

மற்பறாருவறர நியமித்தல் 

அவசியமாகிறது.இதற்காக,தபாது அதிகார பத்திரம் 

(Power of Attorney) வழங்கெ்ெடலாம். ஒருவர ்

மற்பறாருவருக்காகச ்பசயல்ெட உரிறம வழங்கும் 

சட்டெ்ெடியான ெத்திரம் தான் இது.  

தபாது அதிகார பத்திரம் 

• சட்ட ஆவணங்கறள றகயாளத் திறன் ெறடத்த ஒருவர,் தன் சாரெ்ாக, 

பசயற்ெடுவதற்கு அதிகாரத்றத வழங்கலாம். (இவருக்குத் தான் அட்டரன்ி என்று 

பெயர)். 

• மறதிவநாயாளிகள், தங்கள் குடும்ெ உறுெ்பினறரவயா, பநருங்கிய நண்ெறரவயா 

தங்களுறடய அட்டரன்ியாக நியமிெ்ொரக்ள். 

• இரண்டுவிதமான லாஸ்டிங் ெவர ்ஆெ் அட்டரன்ி[Lasting Power of Attorney (LPA)] உண்டு: 

o பசாத்து, நிதி சம்ெந்தமான எல்பிஏ(Property and Financial Affairs LPA:): வங்கிக் 

கணக்றக நிரவ்கிெ்ெது, கட்டணங்கறளச ்பசலுத்துவது வொன்ற நிதி 

மற்றும் பசாத்து விஷயங்கறளெ் ெற்றி முடிபவடுக்க அதிகாரம் அளிெ்ெது. 

o உடல்நலம் ஆவராக்கிய சம்ெந்தமான எல்பிஏ(Health and Welfare LPA) : 

அன்றாடச ்பசயற்ொடுகள், மருத்துவ சிகிசற்சகள், மறதி வநாய் உள்ளவர ்

எங்கு வாழ வவண்டும், அல்லது உயிருக்கு உத்தரவாதமான விஷயங்கள் 

சம்ெந்தெ்ெட்ட உடல்நலம், ஆவராக்கிய அம்சங்களில் முடிபவடுக்க 

அதிகாரம் அளிெ்ெது. 

• உடல்நல, ஆவராக்கிய எல்பிஏ என்ெது, உரியவர ்பசாந்த முடிவுகள் எடுக்க 

முடியாமல் வொகும்வொது தான் அமலுக்கு வரும்.. பசாத்து, நிதி சம்ெந்தமான எல்பிஏ, 

உரியவருக்கு மனத்திறன் இருந்தாலும், அறத நாம் வவறு விதமாக குறிெ்பிட்டால் 

ஒழிய ெத்திரம் ெதிவானவுடவனவய நறடமுறறக்கு வரும்.  

”எதிரக்ாலத்தில் 

எழக்கூடிய ஒருசில 

சட்டச ்சிக்கல்கறள நாம் 

இந்த மூன்றாவது 

ெகுதியில் வெசலாம்.  

 

ஒருவவறள இந்த சட்டச ்

சிக்கல்கறள நீங்கள் 

ஏற்பகனவவ 

சந்தித்துள்ளீரக்ள், 

என்றாவலா அல்லது 

இறத ெற்றி பதரியும் 

என்றாவலா, நாம் இறதக் 

விடுத்து அடுத்த 

ெகுதிக்கு 

பசன்றுவிடலாம்.” 
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முன் கூட்டிய முடிவு ஆவைம்(அட்வான்ஸ் ணடதரக்டிவ்ஸ்) 

• ஒரு வவறள எதிரக்ாலத்தில் மிகவும் உடல் நலக்குறறவு ஏற்ெட்டால் அவரக்ள் எெ்ெடி  

எங்கு கவனிக்கெ்ெட வவண்டும் என்ெறதெ் ெற்றி ெலர ்வயாசிக்கிறாரக்ள். 

எடுத்துக்காட்டு,  
• வீட்டிவலவய இருக்க விரும்புகிறாரா, அல்லது மருத்துவமறனயில் இருக்க 

விரும்புகிறாரா, எந்த சிகிசற்ச முறறறய விரும்புவார ்எறத விரும்ெமாட்டார ்

ஆகியறவ 

• குடும்ெத்துடன் அல்லது நண்ெரக்ளுடன் இறதெ்ெற்றி கலந்துறரயாடுவது 

கடினமானதாக இருக்கும். மறதி வநாயுள்ள நெரக்ள்  மற்றும் அவரக்ளின் குடும்ெ 

நெரக்ள் இறதெ் ெற்றி கலந்துறரயாடுவறத உதவிகரமாகக் கண்டனர,் சிலர ்இறத 

விரும்ெமாட்டாரக்ள் 

• மனநலத் திறன் சட்டமானது ,  நெரக்றள முன் கூட்டிவய அட்வான்ஸ் ணடதரக்டிவ் 
ணவ தயார் தசய்ய ,குறிெ்ொக அவரக்ள் எதிரக்ாலத்தில் மனநலத் திறன் குறறவு 

ஏற்ெடும்வொது குறிெ்பிட்ட சிகிசற்சகள் விரும்ொமல் இருெ்ெறதக் குறிெ்பிட 

அவரக்றள அனுமதிக்கிறது.  

• ஒருவவறள அவரக்ளுக்கு மனத் திறன் இல்லாமல் , நீங்கள் அவரின் அட்டரன்ியாக 

இருந்தால், நீங்கள் அவருக்காக முன் கூட்டிவயத் திட்டமிடலாம்.   சிகிசற்ச 

வதறவெ்ெடும்வொது முடிபவடுக்கத் திறன் இல்றலபயனில் மட்டுவம இந்த முன் 

கூட்டிய முடிவானறத ெயன்ெடுத்த முடியும். 

 

 

எதிர்காலத்திற்குத் திட்டமிட வழிகள் 

• உங்களால் முடிந்தளவு முன் கூட்டிவய, உங்களுக்குத் வதறவயான தகவல்கறள 

ஒன்று வசரக்்கவும். முடிந்தால், நீங்கள் கவனித்துக்பகாள்ளும் நெருடன் 

கலந்துறரயாடுங்கள்(அல்லது அவர ்எறத விருன்புவார ்என்று கருதுங்கள்) 

o ஒரு வவறள அவரக்ளுக்கு மிகவும் உடல் நலக்குறறவானால் அல்லது 
கறடசி காலத்தில், எெ்ெடி சிகிசற்ச அளிக்கெ் ெட வவண்டும் என்று 

விரும்புகிறாரக்ள் ? 

o அவரக்ள் விரும்பும் அல்லது மறுக்கும் சிகிசற்சகள் உள்ளதா ? 

o ஓருவவறள அவரால் முடிபவடுக்க முடியவில்றலபயனில், அவரக்ள் என்ன 

நடந்துவிடும் எனெ் ெயெடுக்கிறாரக்ள். 

• அவரக்ளுக்கு மருத்துவ சிகிசற்சகறள ெ் ெற்றி ஏவதனும் குறிெ்பிட்ட கவறலகள் 

அல்லது அசச்ங்கள் இருக்கிறதா? 

• பபசவும்:உங்கள் குடும்ெத்தினர ், நண்ெரக்ள் மற்றும் மருத்துவரிடம்  உங்களுக்கு 

மற்றும் உங்கள் உறவினருக்கான முக்கிய முடிவுகள் ெற்றிெ்வெசவும் 

• தயார் தசய்யவும்: லாஸ்டிங் ெவர ்ஆெ் அட்டரன்ி மற்றும் அட்வான்ஸ் றடபரக்டிவ்ஸ் 

ஆகியவற்றற முடிவுகறள பதளிவாக பவளிெ்ெடுத்தும் வறகயில் தயார ்பசய்து 

றகபயழுத்திடவும் 

• ததரிவிக்கவும்:  முடிவுகறளெ் ெற்றி மருத்துவரிடம் பதரிவிக்கவும் மற்றும் 

உங்களின் முன் கூட்டிய முடிவுகள் ெற்றிய நகல்கறளெ் ெகிரவும் 

 

 

 

 

 

 

முக்கிய கருத்து :  

ஒருவவறள உங்கள் உறவினரால் இறதெ் ெற்றிெ் வெச முடியவில்றல என்றால், 

அவரக்ள் கடந்த காலத்தில் என்ன பசான்னாரக்ள் என்ெறத வயாசியுங்கள் மற்றும் 

அவரக்ளின் நம்பிக்றககள் மற்றும் அவரக்ளுக்கு என்ன முக்கியமாக இருந்தது 

என்ெறத வயாசியுங்கள்.  
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திட்டமிடுதல் 

• வரும் சில மாதங்களில் 

ஏற்ெடக்கூடிய மன அழுத்தம் 

தரும் அல்லது கடினமான முடிவு 

எடுக்கும் நிகழ்வு ஒன்றற 

வயாசித்து குறிெ்பிடவும் 

 

• இந்த அமரவ்ில் வெசெ்ெட்ட 

தகவல்களில் ஏபதனும் 

இந்நிகழ்விற்கு ெயன் அளிக்குமா? 

 

• வமலும் என்ன தகவல் இருந்தால் 

உதவியாக இருக்கும்? 
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      மன அழுத்தத்ணதக் குணறத்தல் 6 

      வழிநடத்தெ்ெடும் கற்ெகறன காடச்ி –  

 ிம்மதி தரும் கடற்கணர 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பயிற்சிக்கு முன் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தெ் ெயிற்சிக்கு முன் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குணறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தபம இல்ணல   

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுவகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 

 

“இந்த வாரம் நாம் மன அழுதத்த்றத றகயாளும் புதிய ெயிற்சிறயக் கற்கெ் 

வொகிவறாம். பசன்ற வாரம், நாம் தியானெ் ெயிற்சிறய வமற்பகாண்வடாம். இந்த 

வாரம் நாம் வழிநடத்தெ்ெடும் கற்ெறன காட்சி – நிம்மதி தரும் கடற்கறர என்ற 

ெயிற்சிறய க் கற்வொம். 

முதலில், தியானெ் ெயிற்சிறய ஞாெகெ்ெடுத்திக் பகாள்வவாம். இந்த வாரம் 

அறதெ் ெயிற்சி பசய்ய வாய்ெ்பு கிறடத்ததா?அது எெ்ெடி இருந்தது என்று 

பசால்லுங்கள். அறத எெ்வொது ெயன்ெடுத்தினீரக்ள்? உங்கள் உணரவ்ில் அது 

எத்தறகய மாற்றத்றத ஏற்ெடுத்தியது?உங்களால் முயற்சி பசய்ய முடியவில்றல 

என்றால், அதற்கான காரணம் என்ன? 

தயவுபசய்து முயற்சி பசய்து தியானத்றத ெயிற்சி பசய்யுங்கள் 

 

 

 

10 mins 
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வழி டத்தப்படும் கற்பணன காட்சி –  ிம்மதி தரும் கடற்கணர 

நான் உங்களுக்காக ஒரு நிதானமான காட்சிறய விவரிக்க வொகிவறன். 

அதற்கு முன் நீங்கள் உங்களின் நாற்காலியில் ஒரு பசௌகரியமான நிறலயில் 

உடக்ாரந்்து, உங்கள் றககறளெ் ெக்கவாட்டில் றவத்துக் பகாள்ளவும்.  

கண்கறள மூடி , ஒரு ஆழ்ந்த signal breath in tamil எடுக்கவும், அறத சில பநாடிகள் 

பிடித்துக் பகாள்ளவும் பிறகு பவளிவிடவும், அெ்ெடிவய (ரிலாக்ஸாக) தளரவ்ாக 

இருங்கள். 

இெ்வொது நான் உங்களுடன் வெசிக்பகாண்டிருக்றகயில், நீங்கள் உங்களின் 

உடல் மற்றும் மனதில் ஒரு அறமதியான தளரவ்ான உணரற்வ அனுமதியுங்கள், 

உங்கள் வதாள்களில், றககளில் உள்ள வதறவயற்ற இறுக்கதற்தெ் வொக 

விடுங்கள். உங்கள் வதாள்கள் மற்றும் றககள் ெக்கவாட்டில் தளரவ்ாகத் 

பதாங்கும் வொது, உங்களின் அறனத்து அழுத்தங்களும் விரல்களின் நுனிகள் 

வழியாக பவளிவயறட்டும். 

தளரவ்ான உணரவ்ு  உங்கள் வதாள்ெட்றடகளில் இருந்து உங்கள் கழுத்தின் 

பின்புறத்தில் ெரவுவறத உணருங்கள். உங்கள் இறுக்கம் கறரந்து  உருகிச ்

பசல்லட்டும். உங்கள் கழுத்து  தறலறயத் தளர விடுங்கள்… உங்கள் முகமும் 

கூட அதாவது உங்கள் வாய், நாக்கு மற்றும் தாறட ஆகியவற்றற 

தளரவிடுங்கள். 

தளரவ்ான உணரவ்ு  உங்கள் உடல்… உங்கள் பநஞ்சகம்… வயிற்றுெ்ெகுதி… 

மற்றும் பின்புறம் இறங்குவறத உணருங்கள். 

உங்கள் உடலின் அறனத்து தறசகளும் தளரச்ச்ியறடவறதயும், ஓய்வு 

பெறுவறதயும் உணருங்கள். இந்தத் தளரவ்ு உணரவ்ானது உங்கள் கால்கள், 

முட்டிகள் மற்றும் ொதங்களில் இறங்குவறத உணருங்கள். உங்கள் முழு உடலும் 

தளரவ்ாக அனுமதியுங்கள். இெ்வொது… உங்கறள ஒரு கடலின் அருகில் இருெ்ெது 

வொல் நிறனத்துக் பகாள்ளுங்கள். 

உங்கறள நீங்கள் ஒரு ஓய்பவடுக்கும் இடத்தில் அதாவது ஒரு கடற்கறரயில் 

இருெ்ெது வொல் நிறனத்துக் பகாள்ளுங்கள். 

… அது நீங்கள் இருந்த இடம் அல்லது நீங்கள் பசல்ல விரும்பும் இடமாக 

நாம் இெ்வொது வழிநடத்தெ்ெடும் கற்ெறன காட்சி ெயிற்சிறயத் பதாடங்க 

உள்வளாம். 
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இருக்கலாம். நீங்கள் வதரந்்பதடுெ்ெது எந்த இடபமன்றாலும் ெரவாயில்றல … 

சுற்றிெ்ொருங்கள்… நீங்கள் என்னெ் ொரக்்கிறீரக்ள் ?  உங்கள் மனதில் 

உங்களால் பதளிவாகெ் ொரக்்க முடிகிறதா?... கடலின் அகன்ற ெரெ்றெெ் 

ொரக்்கிறீரக்ளா … உங்களால் ொரக்்க முடிந்தளவு ொருங்கள்… ஒருவவறள 

நீங்கள் நீந்துகின்ற ஒரு டால்ஃபின் அல்லது மீன்கறளெ் ொரக்்கலாம்… இெ்வொது 

ஆழமாக உள்மூசச்ு வாங்கவும், புத்துணரவ்ான கடற்காற்றற முகருங்கள்… 

சூரியனின் பவெ்ெதற்த உணருங்கள்… குளிரந்்த பதன்றல் காற்று... எவ்வளவு 

அறமதியாக மற்றும் ஓய்வாகவும் இருக்கிறது…  

மற்றும் இெ்வொது இன்னும் நுணுக்கமாகச ்சத்தங்கறளக் கவனியுங்கள்… 

அதிலும் கடலின் அறலகள் சதத்ம். கடல் அறலகளின் சத்ததத்ிற்கு இன்னும் 

கவனம் பசலுத்துங்கள் மற்றும் அது எவ்வளவு இனிறமயாகவும் மற்றும் 

ஓய்வாகவும் உள்ளது… கடலறலகளானது உள்வளயும் மற்றும் பவளிவயயும் 

உருண்டு பகாண்டு இருக்கிறது… அறலகளின் சத்தமானது சீராக உள்ளது… 

ஒவ்பவாரு முறறயும் அறலகள் வரும்வொதும்,  உங்கறள நீங்கவள இன்னும் 

ஆழமாகத் தளரவ்ாக… ஆழமாக… வமலும் ஆழமாக… உங்கள் தறசகள் 

தளரவ்ாக… உங்கறளச ்சுற்றியுள்ள இடத்தின் அறமதிறய உணருங்கள். 

மற்றும் உங்களுக்குெ் பிடித்தறத இந்தச ்சில நிமிடங்கள் பசய்யுங்கள். நீங்கள் 

கடலின் மணலின் மீது ெடுக்கலாம் மற்றும் சூரியனின் பவெ்ெத்றத உணரலாம். 

கடற்கறரயில் நடக்கலாம்… அல்லது குளிரந்்த நீரில் நீந்தலாம்… அல்லது மீன் 

பிடிக்கலாம்… கடற்ெயணம் பசய்யலாம்… நீங்கள் கடலில் பசய்ய விரும்பும் 

எறதவவண்டுமானாலும் பசய்யலாம்… நீங்கள் என்ன பசய்கிறீர ்என்ெது 

முக்கியமில்றல… ஆனால் ரிலாக்ஸாக இருக்கவும்… 

[ெங்வகற்ொளரக்றள ஒரு சில வினாடிகள் இறத அனுெவிக்கவிடவும்] இெ்வொது, 

நான் உங்கறள இந்த நிறலயில் இருந்து பமதுவாக பவளிக்பகாண்டுவரெ் 

வொகிவறன்… 3… 2… 1…  

இெ்வொது , நான் 3 லிருந்து 1 வறர எண்ணெ்வொகிவறன். நீங்கள் உங்களின் 

கண்கறளத்திறந்து விழிெ்புடனும்  உங்கள் சுற்றுெ்புறத்றத உணருங்கள்.  அந்த 

வநரத்தில் நான் 1 எனும்வொது நீங்கள் உங்கள் கண்கறள முழுறமயாகத் திறந்து, 

புத்துணரவ்ுடன் , விழிெ்புடன் , தளரவ்ாகுங்கள்.  

மூன்று… இரண்டு…ஒன்று … உங்கள் கண்கள் திறந்திருக்கிறது, நீங்கள் விழிெ்புடனும் , 

புத்துணரவ்ுடனும், தளரவ்ாகவும் உள்ளீரக்ள். 
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பயிற்சிக்கு பின் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தெ் ெயிற்சிக்கு பின் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குணறவான 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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சுருக்கம்  

இன்று ,  ாம் பபசியணவ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. எதிரக்ாலத்திற்குத் திட்டமிடுதல் 

 

2. மறதிவநாய் உள்ளவரக்ள் ெராமரிெ்பில் 

உதவும் ெல்வவறு வசறவகள் 

 

 

3. உங்கள் உறவினரின் உடல்நலறன 

நிரவ்கித்தல் 

 

4. மறதிவநாய்  சம்ெந்தெட்ட சட்ட தகவல்கள் 

 

 

5. மன அழுத்த குறறெ்பு ெயிற்சி:  

வழிநடதத்ெ்ெடும் கற்ெறன காட்சி – நிம்மதி 

தரும் கடற்கறர 

 

இன்வறெ அமரவ்ிலிருந்து நீங்கள் 

யவறு ஒருவருைன் பகிரந்்து யகாள்ள 

விரும்பும் ஏயதனும் தகவல் 

இருக்கிறதா (எ.கா. ஒரு குடும்ப 

உறுப்பினர,் ஒரு நண்பர ்அல்லது 

அண்வை வீை்ைார)்”. 
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அடுத்த வாரத்திற்கு: பயிற்சி தசய்ய பவை்டியணவ 

 

மன அழுத்தத்ணதக் குணறத்தல் – வழிநடத்தெ்ெடும்                          

கற்ெறன காட்சி – நிம்மதி தரும் கடற்கறர 

ஒரு நாறளக்கு குறறந்தது ஒரு முறறயாவது இறத முயற்சியுங்கள் மற்றும் 

எெ்ெடி உணரக்ிறீரக்ள் என்ெறத குறித்துக்பகாள்ளுங்கள்  

 

எதிரக்ாலத்திற்காகத் திட்டமிடுதல் 

17ஆம் ெக்கம் உள்ள வகள்விகறள ெற்றி சந்வதகங்கள் ஏதும் உள்ளனவா 

என்று சிந்தியுங்கள்.அதறன அடுதத் அமரவ்ில் வெசலாம். 

உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிக்கு மட்டுமம மேரம் இருே்தொல்,  இே்த அமர்வின் 

தகவல்களைப் படித்து, CHOICE தகவல் தொை்களைப் பொருங்கை் 

விருப்பப்பட்டப் பயிற்சிகள் 

•  முந்றதய வாரங்களில் நடத்றத  மற்றும் எண்ணக் குறிெ்வெடுகள் 

ெயனுள்ளதாகக் கண்டால், இவற்றறெ்  ெயன்ெடுத்துவறதத் 

பதாடருங்கள்.  

 

 

 
ஸ்டார்ட் 

• குறிப்பபடுகணள  ிரப்ப வாய்ப்பு 

கிணடத்ததா? 

• பமபல கூறப்பட்ட பயிற்சி மற்றும் குறிப்பபட்ணட 

பயன்படுத்த தணடகள் ஏபதனும் ஏற்படலாம் என்று 

 ிணனக்கிறீரக்ளா ? 

• இவற்ணற பின்பற்ற மற்றும் தணடகணள குணறக்க என்ன 

உதவலாம்? 
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எை்ைக் குறிப்பபடு :        

என்ன 

 ட ்து 

தகாை்டு 

இரு ்தது ? 

 ீங்கள் என்ன 

 ிணனத்து தகாை்டு 

இரு ்தீரக்ள்? 

 ீங்கள் எப்படி 

உைர் ்தீரக்ள் ? 

பவறுவிதமான 

தசயல்பாடு 

இப்பபாது 

எப்படி 

உைர்கிறீரக்ள் ? 
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கூடுதல் எை்ைக் குறிப்பபடு : 

என்ன 

 ட ்து 

தகாை்டு 

இரு ்தது ? 

 ீங்கள் என்ன 

 ிணனத்து தகாை்டு 

இரு ்தீரக்ள்? 

 ீங்கள் எப்படி 

உைர் ்தீரக்ள் ? 

பவறுவிதமான 

தசயல்பாடு 

இப்பபாது 

எப்படி 

உைர்கிறீரக்ள் ? 
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 டத்ணதக் குறிப்பபடு  

 

இந்தெ் ெக்கங்கறளெ் ெயன்ெடுத்தி, உங்கள் உறவினரின் நடத்றதகள் மற்றும் நீங்கள் முயற்சித்த யுக்திகறள 

எழுதுங்கள். 

 

 

 ாள் 

 

காணல/ 

மாணல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாதரல்லாம் 

இரு ்தாரக்ள்? 

 

தூை்டுதல் 

 

 டத்ணத 

 

விணளவு 

 ீங்கள் 

என்ன 

யுக்தி 

முயற்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

 ட ்தது ? 
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 கூடுதல்  டத்ணதக் குறிப்பபடு : 

 

 

 ாள் 

 

காணல/ 

மாணல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாதரல்லாம் 

இரு ்தாரக்ள்? 

 

தூை்டுதல் 

 

 டத்ணத 

 

விணளவு 

 ீங்கள் 

என்ன 

யுக்தி 

முயற்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

 ட ்தது ? 
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குறிெ்புகள் 
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