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அமரவ்ு 7 

 

 

ஸ்டாரட்்: 
உறவினரக்ளுக்கான 

வழிமுறறகள் 
அமரவ்ு 7: 

         இனிய நிகழ்வுகளும் உங்கள் மனநிறையும் 

 

 

ஒருங்கிணைப்பாளர் குறிப்பு 

நீைவண்ண பெட்டியிை் இருக்கும் எண்கள், இந்த அமரவ்ு எவ்வளவு நீளமானது 

என்ெறதத் பதரிவிக்கும் 

மஞ்சள் வண்ணெ் பெட்டிகள், குறிெ்பிட்ட பசயை்கள் எெ்ெடி ஒருங்கிறணக்கெ்ெட 

வவண்டும் என்ெறதயும் கருத்துகறளயும் விவாதங்கறளயும் 

 உருவாக்குவதற்கான குறிெ்புகறளயும் பகாண்டிருக்கும். 

ஆரஞ்சு பெட்டிகளிை் எழுதெ்ெட்ட வமற்வகாள்கறள அெ்ெடிவய பசாை்ைவவண்டும்.. 

ஒருங்கிணைப்பாளர ்

பதிப்பு 
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அமரவ்ு 7 
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அமரவ்ு 7  

இன்ணைய திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எதிரக்ாலத்திை்குத்  திட்டமிடல் - சென்ை அமர்வின் 

சுருக்கம் 

 

p.4 

 

இனிய நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நம் மனநிணலணய 

பாதிக்கிைது 

 

 

p.5 

 

இனிய நிகழ்வுகணளத் திட்டமிடல் 

 

 

p.7 

 

இனிய நிகழ்வுகள் மனநிணலயில் ஏை்படுத்தும் 

மாை்ைத்ணத கை்காைித்தல்  

 

p.12 

 

மன அழுத்தத்ணதக் குணைத்தல்  7: தணெ நீட்டுப்  

பயிை்சி (stretching) 

                               

 

p.14 

இன்ணைய அமர்வின் சுருக்கம்                                                                                       

                       

p. 16 

“இதுதான் உள்ளடக்க ெக்கம். வதறவெ்ெடும் வொது திரும்ெ ொரக்்கைாம்.” 

உள்ளடக்கத்துக்காக மட்டும் ொருங்கள், முழுெ் ெட்டியறையும் ெடிக்க வவண்டிய 

அவசியமிை்றை. 

 

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 7  

 அமர்வு 6 சுருக்கம்: எதிர்காலத்திை்கு திட்டமிடல் 

நாம்,பின்வரும் விஷயங்கறளெ் வெசிவனாம்: 

• எதிரக்ாைத்திற்குத் திட்டமிடுவதன் முக்கியத்துவம் 

• ெராமரிெ்பிை் உதவும் வசறவகள் 

• உங்கள் உறவினரின் உடை்நைறன ெராமரித்தை் 

• டிபமன்சியா சம்ெந்தெட்ட சட்ட தகவை்கள் 

• திட்டமிடுதை் 

• மன அழுத்தத்றத றகயாளுதை் 6: வழிநடத்தெ்ெடும் கற்ெறன காட்சி – 

நிம்மதி தரும் கடற்கறர 

Q ! எதிரக்ாைத்திற்கான திட்டத்றத உருவாக்குவது குறித்து ெரிசீலிக்க 

உங்களுக்கு வாய்ெ்பு கிறடத்ததா? 

 

• உங்களாை் சுைெமாகவும் நன்றாகவும் 

அதிை் பசய்யமுடிந்தது என்ன? 

 

• உங்களுக்கு எது முக்கியமாகெ் ெட்டது 

 

• இதற்கு என்ன இறடயூராக இருந்தது? 

 

• எதிரக்ாைத்திை் என்ன  

   பசய்தாை்,இது சுைெமாக 

இருக்கும்? 

 

 

5 mins 

எதிரக்ாைத்றதெ் ெற்றி வயாசித்து, திட்டமிடுதை் பதாடரெ்ாக ஏற்ெட்ட சந்வதகம் 
மற்றும் அனுெவம் ெற்றி வெசுங்கள். 
 
அவரக்ள் தங்கள் கருத்துகள், வகள்விகள் அை்ைது திட்டத்றத எழுதி 
றவத்திருந்தாை்: 

• அந்தக் வகள்விகறளெ் ெற்றி விரிவாக வெசுங்கள். அவரக்ள் என்ன 
உணரந்்தாரக்ள் என்ெறத விவரிக்க வொதிய அவகாசம் 
பகாடுங்கள். முடிவுகளுக்வகா, ெதிை்கறளெ் பெறுவதற்வகா 
அவசரெ்ெடுத்த வவண்டாம். 

அவரக்ள் ெயிற்சிறயச ்பசய்யவிை்றை என்றாை், அவரக்ள் மனதிை் இருக்கும் 
முடிவு ெற்றிவயா அை்ைது பிரசச்றன ெற்றிவயா வெசுங்கள். அவற்றறத் 
தீரெ்்ெதற்கு என்ன முயற்சி பசய்யைாம் என்று பசாை்லுங்கள். உெவயாகமான 
கருத்துகறளச ்பசாை்லி, யாரிடம் வெசினாை் ெயனுறடயதாக இருக்கும் 
என்றும் பசாை்லுங்கள். அவரக்ள் வாசிக்கவிை்றை என்றாை், சாய்ஸ்-இந்தியா 
தகவை் ெக்கங்கறளெ் ெடிக்கச ்பசாை்லுங்கள். 

• அவரக்ள் நடத்றத / எண்ணெ் குறிெ்வெட்றட ெயன்ெடுத்தினாரக்ளா 
என்று ொருங்கள்.உறரயாடை், எண்ணம் மற்றும் நடத்றதக் 
குறிெ்வெடுகறளத் பதாடரந்்து ெயன்ெடுத்த ஊக்கெ்ெடுத்துங்கள். 
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அமரவ்ு 7  

இனிய நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நம் மனநிணலணய               

பாதிக்கிைது 
மறதிவநாயாளிகறளெ் ெராமரிக்கும்வொது, உங்களுறடய பசாந்த மகிழ்சச்ிக்கும் 

பசயற்ொட்டுக்கும் வநரவம இருக்காது. அதனாை், உங்களுக்கு எரிசச்லும் விரக்தியும் 

ஏற்ெடைாம். 

 

• இனிய சம்ெவங்கள் அதிகம் இை்ைாததாை், எெ்வொதும் வருத்தமாகவவ இருக்கத் 

வதான்றும். இனிய மற்றும் விரும்ெத்தகாத சம்ெவங்களுக்கிறடவய 

• சமநிறை இை்ைாமை் இருெ்ெதாை் 
•  உங்களுக்கு எந்தவிதமான கட்டுெ்ொடும் இை்றை என்ற எண்ணத்றதவய 

ஏற்ெடுத்தும். 

•  

• “என்னாை் சூழ்நிறைறய வமம்ெடுத்த எதுவுவம பசய்யமுடியாது வொலிருக்கிறவத” 

என்று நிறனெ்பீரக்ள். ஆனாை், ஒருசிை இனிய நிகழ்சச்ிகறள 

ஏற்ெடுத்திக்பகாள்வதன் மூைம், உங்களுறடய நாறள பகாஞ்சம் மகிழ்சச்ியாக 

மாற்றிக்பகாள்ள முடியும். 

 
 

• மகிழ்சச்ியான நிகழ்வுகள் நீண்டவநரம் நீடிக்க வவண்டும் என்வறா, அதற்கு நிறறய 

திட்டமிட வவண்டும் என்வறா கிறடயாது. அது விடுமுறறகறளெ் வொன்று பெரிய 

நிகழ்சச்ிகளிை்றை. நாளிதறழ வாசிெ்ெது, ஒரு வகாெ்றெ காபி குடிெ்ெது, 

வதாட்டவவறை பசய்வது அை்ைது நண்ெவராடு வெசுவது கூட, இனிய நிகழ்வுகள் 

தான். 

 

 

இனிய சம்ெவங்கள் 

விரும்ெத்தகாத 

சம்ெவங்கள் 

மனநிறை என்னும் ரங்கராட்டினம் 

20 mins 
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அமரவ்ு 7  

 

 

 

நீங்கள் மகிழ்ெச்ியுடன் செய்யும் இரை்டு விஷயங்கணளெ ்

எழுதுங்கள்: 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

முக்கிய கருத்து: வாழ்க்றகயிை் வித்தியாசத்றத ஏற்ெடுத்த, பெரிய 

நிகழ்சச்ிகறளத் திட்டமிட வவண்டியதிை்றை. அவரக்ள் வாழ்க்றகயிை் 

நடெ்ெவற்றறவய கட்டறமத்துத் தந்தாை் வொதுமானது. 

முக்கிய கருத்து: 
நீங்கள் பசய்ய விரும்பும் அறனத்துவம இனிய நிகழ்வுகள் தான். 
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அமரவ்ு 7  

 

 

இனிய நிகழ்வுகணளத் திட்டமிடல் 
 

• இனிய நிகழ்வுகள் என்ெறவ உங்களுக்காக மட்டும் இருக்கைாம். அை்ைது 

உங்களுக்கும் உங்கள் உறவினருக்கும் வசரத்்து இருக்கைாம். இரண்டு வெருக்கும் 

வசரந்்து இனிய நிகழ்சச்ி திட்டமிடெ்ெடுமானாை், அது ஒருவரது அண்றமறய 

மற்றவர ்பகாண்டாடுவது வொைவும் இருக்கும். 

• கீவழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ள நிகழ்வுகளுக்கான ெட்டியறைெ் ொருங்கள். இதிை் நீங்கள் 

மட்டுவம மகிழ்சச்ி அறடய றவக்கும் நிகழ்வுகள் எறவ மற்றும் உறவினவராடு 

வசரந்்து மகிழ்சச்ியாக இருக்க றவக்கும் நிகழ்வுகள் எறவ என்ெறதயும் 

குறியிடுங்கள். 

 

நிகழ்வுகள்  

குறியிடுங்கள் 

தனியாக வசரந்்து 

இணெ ககட்பது   

கணடகளுக்குப் கபாவது   

நணடபயிை்சிக்குப் கபாவது   

புத்தகங்கள், நாளிதழ்கள், பத்திரிணககள் அல்லது 

ஆன்மீக புத்தகங்கணளப் படிப்பது / ககட்பது 
 

 

அவரக்களாடு கதனீர் / காபிக்காக அருகக அமர்ந்து 
  

“நீங்கள் ஏற்பகனவவ பசய்துபகாண்டிருக்கும் பசயை்கறளயும் இதவனாடு 
வசரத்்துக்பகாள்ளுங்கள். ஒரு சிைவற்றற எளிறமயாக பசய்யைாம், வவறு 
சிைவற்றுக்கு பகாஞ்சம் திட்டமிட வவண்டும்.” (ஒருசிை நிமிடங்கள் பகாடுங்கள்) 
 

முக்கிய கருத்து: 
 

உங்கள் வாழ்க்றகயிை் இனிய நிகழ்சச்ிகறள தினசரி வாழ்விை் வசரெ்்ெது 

கடினமான ஒன்றாக வதான்றைாம். “எனக்கு வநரவம இை்றை” என்று நீங்கள் 
கருதைாம். உங்களுக்பகன்று வநரம் ஒதுக்குவது குற்றவுணரச்ச்ிறய 

ஏற்ெடுத்தைாம். ஆனாை், மறதிவநாயாளியான உங்கள் உறவினறர நன்கு 
ொரத்்துக்பகாள்வதிை் ஒரு அம்சம், உங்கறளவய நீங்கள்  

நன்றாக கவனித்துக் பகாள்வதும் தான்! 
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கபசுவது 

உடல்தளர அல்லது உைர்வுபூர்வமான பயிை்சி செய்வது   

கடிதம், வாழ்த்து அட்ணட எழுதுதல்   

ஓவியம் தீட்டுதல், ணகவிணனப் சபாருட்கள் செய்தல்   

உடை்பயிை்சி: எடு. கயாகா, இருக்ணகயில் உட்கார்ந்கத 

செய்யும் பயிை்சிகள், ணககால்கணள நீட்டுதல், நீெெ்ல் 
 

 

திணரப்படம் பாரத்்தல்   

கதாட்டத்துக்ககா, பால்கனிக்ககா செல்லுதல்   

சுை்றுலா செல்லுதல், ெணமத்து ஒன்ைாக உை்ைல்    

நீங்ககள ணகவிணனப் சபாருள் செய்தல் / ணதயல்   

கதாட்டகவணல   

வாசனாலி ககட்டல்   

பிடித்த டிவி நிகழ்ெச்ி பாரத்்தல்   

விலங்குகணளப் பாரத்்தல் அல்லது  செல்லப் 

பிராைிககளாடு இருத்தல் 
 

 

புணகப்படங்கணளப் பாரத்்தல்   

நிணனவுப் புத்தகங்கள், சபட்டிகள்   

ககாயில்களுக்குெ ்செல்லுதல்   

விணளயாட்டு பாரத்்தல்   

மகிழ்ெச்ியான நிணனவுகணளப் பகிர்ந்துசகாள்ளுதல்   

மன அழுத்தம் நீக்கும் பந்து கபான்ைவை்ணை 

உபகயாகபடுத்துதல் 
 

 

சதாணலகபசியில் நை்பரக்களாடும் உைவினரக்களாடும் 

கபசுதல் 
 

 

ணகப்கபசி /ணகயடக்க கைினி செயலிகணளப் 

(ஐபாடில் )பயன்படுத்துதல், அல்லது ஸ்ணகப் 
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பயன்படுத்துதல் 

சீட்டுக்கட்டு, ககம்ஸ், புதிரக்ள் விணளயாடுதல் 

குடும்பத்ணதப் பை்றிகயா, தை்கால விஷயங்கணளப் 

பை்றிகயா கபசுதல் 
 

 

சிைப்பு நாட்களில் மதிய உைவு அல்லது பார்ட்டி   

நடனம்   

கநரடி கெக்ெரிகள் / பாடுவது   

ெணமயல் செய்வது அல்லது ககக் செய்வது   

கமணை/அலமாரிணயெ ்ெரிசெய்வது கபான்ை வீட்டு 

கவணலகளில் உதவி 
 

 

தணலமுடி சவட்டிக்சகாள்ளுதல் / ணக, கால்களுக்கு 

சிைப்பு அலங்காரம் 
 

 

ணக அல்லது கால் மொை்   

இதர செயை்பாடுகள்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“இறவயிை்ைாமை் வவறு ஏவதனும் பசயற்ொடுகள் அை்ைது நிகழ்சச்ிகள் 
இருந்தாை், அறத இந்தெ் ெட்டியலிை் வசரக்்கைாம்.” 
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“இதனாை், என் கணவருக்கு மடட்ுமின்றி எனக்பகன்று வநரம் பசைவிட 

முடிந்தது. முன்பெை்ைாம் அவருக்குத்தான் அத்தறன கவனமும் 

அக்கறறயும் காட்டவவண்டி இருந்தது.      
 

கபசுசபாருள்: இனிய பசயற்ொடுகறளக் பகாண்ட ஒரு ெட்டியை் தயாரிெ்வொம் 

(நீங்கவள தயாரிெ்ெது) 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வமை் ெக்கத்திை் உள்ள ெட்டியறை உதவிக்கு றவத்துக்பகாள்க 

 
விதி 1: சிறியதாக, எளிதாக ஆரம்பியுங்கள். ஒருவாரம் ஒருசிை 
முறறகவளனும் பசய்யக்கூடியதாக இருெ்ெவற்றறத் வதரவ்ு பசய்யவவண்டியது 
அவசியம். கறடகளுக்குெ் வொவது, றசக்கிள் ஓட்டுவது, நடெ்ெது ஆகியறவ 
சாத்தியமானறவ. 
விதி 2: பதாடரச்ச்ியாக, வமன்வமலும் பசய்யவிரும்பும் நிகழ்சச்ிகளிை் கவனம் 
பசலுத்துங்கள். 
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கபசுசபாருள்: தற்வொது நாம் நான்கு இனிய பசயற்ொடுகறளெ் ெற்றி வயாசிெ்வொம் 

(அது உங்களுக்கும் உங்கள் உறவினருக்கும் வசரந்்வத பொருந்தும்). அதிை் இரண்டு 

உங்கள் உறவினருடன் வசரந்்து 

பசய்யக் கூடியதாக இருக்க வவண்டும். 

 

1. 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• பசயற்ொடுகறளத் திட்டமிடும்வொது, 

“இறதபயை்ைாம் தற்வொது 

பசய்துமுடிக்க முடியுமா?”,என்று 

உங்கறளவய வகட்டுக்பகாள்ளுங்கள். 

• முடியாது என்று வதான்றினாை், 

“அவற்றற எெ்ெடி மாற்றுவது?”, என்று 

வயாசறன பசய்யுங்கள். 

• உதாரணமாக, முன்பு உங்கள் 

உறவினவராடு நீங்கள் நீண்ட தூரம் 

நறடெ்ெயிற்சி வமற்பகாண்டிருந்தீரக்ள் 

என்றாை், தற்வொது குறறந்த 

தூரதத்ிற்கு நறடெ்ெயிற்சி பசய்வது 

,உங்கள் உறவினறர மகிழ்சச்ியாக 

அதிை் ஈடுெட பசய்வவதாடு, அவராை் 

பசய்யக்கூடிய ஒன்றற 

உற்சாகெ்ெடுத்துங்கள். இது அவரக்ள் 

தூண்டெ்ெடவும் நன்றாக உணரவும் 

உதவுகிறது. 

•  

 

• ஒருசிை பசயற்ொடுகளுக்கு கூடுதைாக திட்டமிட வவண்டியிருக்கைாம். உங்கள் 

உறவினருக்காக நீங்கள் திட்டமிடும் இனிய நிகழ்சச்ிகள் பவற்றிபெற வவண்டும் 

என்ெதற்காக நாங்கள் ஒரு வகள்விெ்ெட்டியறை உருவாக்கியுள்வளாம். இது 

உங்களுக்கு திட்டமிட உதவும். 

”யதாரத்்தமான, சுைெமாக 
பசய்யக்கூடிய பசயற்ொடுகறளத் 
வதரவ்ுபசய்ய ஊக்கெ்ெடுத்துங்கள். 
அவற்றற தற்வொறதய 
நறடமுறறக்குள் எந்த விதமான 
சிரமமும் இை்ைாமை் 
பொருத்திக்பகாள்ளைாம்.” 
 

முக்கிய கருத்து: 
எளிதாக பசய்துமுடிக்க கூடிய பசயற்ொடுகளாகவவா, நிகழ்வுகளாகவவா 
இருெ்ெதுதான் முக்கியம். 
 



12 

அமரவ்ு 7  

 

                      

 இனிய நிகழ்வு 

 

1.  2.  

வதறவெ்ெடும் பொருட்கள் 

அை்ைது 

முன் ஏற்ொடுகள் என்ன? 

 

  

எெ்வொது நறடபெறும்? 

 

  

அது எவ்வளவு அடிக்கடி 

 பசய்ய முடியும்? 

 

  

எவ்வளவு வநரம் நீடிக்கும்? 

 

  

 

 

 

 

 

“உங்கள் உறவினவராடு வசரந்்து பசய்ய, நீங்கள் ஓர ்இனிய 
நிகழ்சச்ிறயத் வதரவ்ு பசய்யுங்கள்.” 
 

ஞாபகத்தில் ணவக்க: 

• அவரக்றள ெங்வகற்க வற்புறுத்தாதீர:் அவரக்ள் ெங்குபெற்றாை் நீங்கள் 

மகிழ்சச்ியறடவறதச ்பசாை்லுங்கள், ஊக்கெ்ெடுத்துங்கள். 

• அவரக்ள் மகிழ்சச்ியறடயக்கூடிய பொழுதுவொக்கு அம்சங்கள் அை்ைது 

ஆரவ்ங்கறள ஒட்டி, நிகழ்சச்ிகறள வடிவறமயுங்கள். 

• ஒன்றுக்கு வமற்ெட்ட நிகழ்வுகறளத் திட்டமிடுங்கள். ஒன்று சலிெ்பு 

அளித்தாை் மற்பறான்றற பசய்யைாம். 

• சின்னசச்ின்னதாக உங்கள் நிகழ்வுகள் அறமயட்டும். 

• முடிந்தாை், இதர நண்ெரக்றளவயா, குடும்ெத்தினறரவயா கூட இதிை் 

வசரத்த்ுக்பகாள்ளுங்கள். 

• நகரவ்ுகள்/அறசதை் உள்ள பசயற்ொடுகள் என்றாை் மிகவும் நை்ைது. 

ஏபனனிை், மறதிவநாயாளிகளின் கவனம் அதிகவநரம் நீடிக்காது. 

• உங்கள் உறவினர ்முன்பு பசய்தறதவிட இெ்பொழுது எளிறமயான 

றகவிறனெ் ெயிற்சி தான் பசய்கிறார ்அை்ைது சுைெமான 

விறளயாட்டுகளிை் தான் ஈடுெடுகிறார ்அை்ைது எளிய இறச தான் 

வகடக்ிறார ்என்றாை் ெரவாயிை்றை. 
 

 

“அடுத்த அமரவ்ுக்கு முன்பு, உங்கள் உறவினவராடு வசரந்்து ஓர ்இனிய 

நிகழ்சச்ிறய நீங்கள் பசய்திருக்க வவண்டும். என்று நாங்கள் 

விரும்புகிவறாம்” 
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இனிய நிகழ்வுகள் மனநிணலயில் ஏை்படுத்தும் மாை்ைத்ணத 

கை்காைித்தல் 

 

• இனிய நிகழ்வுகள் உங்கள் மனநிறைறய வமம்ெடுத்தும். 

• உங்கள் உணரவ்ுகறளெ் ெற்றிய ஒரு தினசரி குறிெ்வெட்றட எழுதி றவெ்ெதன் மூைம், 

உங்கள் மனநிறை ஒரு குறிெ்பிட்ட மாதிரிறயெ் பின்ெற்றுகிறதா என்ெறதக் 

கண்டுபிடிக்க முடியும். 

 

 

1        2       3        4        5         6      7     8        9        10  
 

மிகவும் வருத்தம்   பரவாயில்ணல   மிகவும் மகிழ்ெச்ி 

 

1 முதல் 10 வணரயுள்ள அளவுககாலில் உங்கள் மனநிணலணய நீங்கள் எப்படி 

மதிப்பிடுவீரக்ள்? 

• அடுத்த ெக்கத்திை் இடம்பெற்றுள்ள ெடிவத்திை் இனிய நிகழ்வுகறளயும் அது 

உங்கள் மனநிறையிை் ஏற்ெடுத்தும் மாற்றத்றதயும் குறித்துறவக்கைாம். இறதெ் 

ெற்றி இெ்வொது வெசுவவாம். அடுத்த வாரம், இனிய நிகழ்வுகறளயும் அறவ 

ஏற்ெடுத்தும் மாற்றங்கறளயும் நீங்கள் குறித்துறவக்கைாம். 

 

 

”இனிய நிகழ்வுகள் ஏற்ெடுத்தும் மாற்றத்றதெ் புரிந்துபகாள்ள, உங்கள் 
உணரவ்ுகளின் தினசரி குறிெ்வெடு ஒன்றற எழுதி வாருங்கள். 
ஒவ்பவாருநாளும், “இன்றறக்கு நான் எெ்ெடி உணரக்ிவறன்?” என்று 
வகளுங்கள்.” 
 
உங்கள் மகிழ்சச்ி குறறவாக இருெ்ெறதக் குறிெ்ெது எண் 1. மிகவும் 
மகிழ்சச்ியாக இருெ்ெறதக் குறிெ்ெது எண் 10” 
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இனிய நிகழ்வுகளின் குறிப்கபடு 

 

நாள் என்ன முயற்சி பசய்தீரக்ள்? 

 

எெ்ெடி இருந்தது? 

 

உங்கள் மனநிறை எெ்ெடி இருந்தது? 

 

 உங்களுக்கான 

நிகழ்வு 

 

உங்களுக்கும் 

உறவினருக்கும் 

வசரந்்த நிகழ்வு 

 

 மதிெ்பீடு 

(1-10) 

 

 

 

   

இது வமவை 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ள நிகழ்வுெ் 

ெட்டியலிை் இடம்பெற்ற 

ஒன்றாக இருக்கைாம், அை்ைது, 

நீங்கள் முன்பு வயாசிக்காத 

ஒன்றறத் திட்டமிட்டு 

நிறறவவற்றியதாக 

இருக்கைாம்.” 

“இங்வக நிகழ்வு எெ்ெடி 

நறடபெற்றது என்ற 

கருத்துகறளச ்வசரக்்கைாம். 

உதாரணமாக, எது சிறெ்ொக 

அறமந்தது, நீங்களும் 

உங்கள் உறவினரும் எதிை் 

அதிக மகிழ்சச்ி 

அறடந்தீரக்ள்? அது எெ்ெடி 

உங்கள் மனநிறையிை் 

மாற்றத்றத ஏற்ெடுத்தியது?” 

 

“உங்கள் மனநிறைறய மதிெ்பீடு 

பசய்யும்வொது, பமாத்தமாக 

நீங்கள் எெ்ெடி உணரக்ிறீரக்ள் 

என்று ொருங்கள். ஒவ்பவாரு 

நாளும் ஏவதனும் ஏற்ற இறக்கங்கள் 

இருக்கவவ பசய்யும், அதனாை், 

அறனத்து உணரவ்ுகளின் சராசரி 

அளறவ எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள்.” 
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மன அழுத்தத்ணத ணகயாளுதல் 7: தணெ நீட்டுப் பயிை்சி(Stretching) 

 

• வசாரவ்றடந்த தறசகறள நீட்டுெ் ெயிற்சி பசய்வதன்வதன் மூைம், 

ெதற்றத்றதயும் மன அழுத்தத்றதயும் குறறக்க முடியும். 

• தறச நீட்டுெ் ெயிற்சிறய நீங்கள் எங்குவவண்டுமானாலும், எெ்வொது வவண்டுமானாலும், 

எவ்வளவு வநரம் வவண்டுமானாலும் பசய்யைாம். அதனாை், இது ஒரு சுைெமான 

ஓய்வளிக்கும் ெயிற்சியாக அறமயும். 

• உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும் நீட்டுெ் ெயிற்சிறய பசய்வது முக்கியம். நாம் இன்று 

ெயிற்சி பசய்யும் வொது ஏதாயினும் அபசௌகரியம் ஏற்ெட்டாை் கூறவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 = அழுத்தகம இல்ணல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதை் 5 உள்ள ஒரு அளவுவகாலிை் எவ்வாறு அளவிடுவீரக்ள் 

?  …………… 

 

 

 

 

 

 

 

”இெ்வொது நாம் மன அழுத்தத்றதக் குறறக்கும் ஒரு புதிய உத்திறய 

முயற்சிபசய்யெ் வொகிவறாம். கடந்த வாரம் நாம், வழிநடத்தெ்ெடும் 

கற்ெறன காட்சி – நிம்மதி தரும் கடற்கறர 

ெயிற்சிறய வமற்பகாண்வடாம். இந்த வாரம், தறச நீட்டுெ் ெயிற்சிறய 

வமற்பகாள்வவாம். 

முதலிை், வழிநடத்தெ்ெடும் கற்ெறன காட்சி – நிம்மதி தரும் கடற்கறர 

ெயிற்சிறய ெற்றி வயாசிெ்வொம். அறத பசன்ற வாரம் முயற்சி பசய்து 

ொரெ்்ெதற்கு வநரம் கிறடத்ததா? எெ்வொது ெயன்ெடுத்தினீரக்ள்? நீங்கள் 

எெ்ெடி உணரந்்தீரக்ள்?  முயற்சி பசய்ய உங்களுக்கு வாய்ெ்பு 

கிறடக்கவிை்றை என்றாை், என்ன காரணம்? தயவுபசய்து முயற்சி 

பசய்து வழிநடத்தெ்ெடும் கற்ெறன காட்சி– நிம்மதி தரும் கடற்கறர 

 ெயிற்சி பசய்யுங்கள். " 

 
 

“இெ்வொது நான் தணெ நீட்டுப் (Stretching) ெயிற்சிறயச ்பசாை்லிக் 
பகாடுக்கெ் வொகிவறன்…”  

10 mins 
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தணெ நீட்டுப் பயிை்சி(Stretching) 

 

“நீங்கள் ஓய்வாக உணரவ்தற்கு ஏற்ெ, ஒருசிை தறச நீட்டுெ் ெயிற்சிகறளச ்பசய்வவாம். முதலிை், 

எழுந்து நிற்வொம். முடியவிை்றை என்றாை், உங்கள் இருக்றகயிை் உட்காரந்்தெடிவய கூட இறதச ்

பசய்யைாம். உங்களுக்கு எது பசளகரியவமா, அெ்ெடிவய பசய்யுங்கள். 

 

அடிவயிறு வறர வொகும் அளவுக்கு ஆழமாக மூசற்ச இழுங்கள் (2 பநாடி இறடபவளி) பின்னர ்

பமை்ை பவளிவய விடுங்கள். உங்கள் உடலிை் இருந்து ெதற்றம் குறறவறத உணருங்கள் (இறடபவளி). 

இன்பனாரு முறற மூசற்ச இழுத்து, சிை கணங்கள் வதக்கி (2 பநாடி இறடபவளி), பின்னர ்பமை்ை 

பவளிவய விடுங்கள். ஒவ்பவாருமுறற மூசற்ச இழுத்துபவளிவய விடும்வொதும உங்களுக்கு 

வமன்வமலும் ஓய்வு கிறடக்கும். 

 

இெ்வொது, றககள் இரண்றடயும் இருெக்கமும் நீட்டி, சுவரக்றளத் பதாடுவது வொை் பசய்யுங்கள். 

வதாள்ெட்றடறய தளரத்்துங்கள். றககறள முன்வன நகரத்்தி, மீண்டும் முன்சுவரக்றளத் பதாடுவது 

வொை் பசய்யுங்கள். முதுகு, வதாள்ெறடகளிை் இருக்கும் தறசகள் தளரவ்றடவறத உணரவ்ீரக்ள். 

வமலும் முன்வன றககறள நீட்டி இன்னும் தளரவ்றடயச ்பசய்யுங்கள். இெ்வொது றககறள வமவை 

நன்கு உயரத்்துங்கள். றககறள வமவை வானம் வறர தூக்குவது வொை் உயரத்்துங்கள்.  

 

இெ்வொது மீண்டும் றககறள ெக்கவாட்டிை் நீட்டி, சுவரக்றளத் பதாடுவது வொை் பசய்யுங்கள். 

சுவரக்றள ெக்கவாட்டிை் தள்ளிவிடுவது வொை், றககறள நன்கு நீட்டுங்கள். முன்ெக்கமும் றககறள 

நீட்டுங்கள். முதுகிலும் வதாள்ெட்றடகளிலும் இருக்கும் தறசகள் தளரவ்றடந்து, இறுக்கம் குறறவறத 

உணருங்கள். மீண்டும் றககறள வானத்றத வநாக்கி நீட்டி, நன்கு வமவை உயரத்்துங்கள். எவ்வளவு 

முடியுவமா அவ்வளவு வமவை உயரத்்துங்கள். பின்னர ்றககறள ெக்கவாட்டிை் இறக்கிவிடுங்கள். 

 

இெ்வொது வதாள்கறளெ் பின்புறமாக சுழற்றுங்கள். உங்கள் உடலிை் இருந்து ெதற்றம் தணிவறத 

உணருங்கள். மீண்டும் வதாள்கறள பின்புறமாக சுழற்றுங்கள். இெ்வொது வதாள்கறள முன்புறமாக 

சுழற்றுங்கள். இன்னும் இரண்டு முறற இவதவொை் வதாள்கறள முன்புறமாக சுழற்றுங்கள். இெ்வொது 

வதாள்கறளக் வமலும் கீழுமாக உயரத்்தியும் தாழ்த்தியும் குலுக்குங்கள். மீண்டும் வதாள்கறளக் 

குலுக்குங்கள். இன்பனாருமுறறயும் குலுக்குங்கள். 

 

இெ்வொது  ஆழமான மூசற்ச உள்ளிழுத்து, அதன்பின் அறனத்து ெதற்றத்றதயும் பவளியிடும் 

வறகயிை் மூசற்ச பவளிவிடுங்கள். இந்தெ் ெயிற்சிறய முடிெ்ெதற்கு முன்பு இன்பனாரு முறற 

மூசற்ச ஆழமாக உள்ளிழுத்து …. பின்னர ்பவளிவிடுங்கள். மீதமிருக்கும் ெதற்றம் எை்ைாம் 

பவளிவயறட்டும். இெ்வொது நீங்கள் அறமதியாகவும் ஓய்வாகவும் உணரக்ிறீரக்ளா? 

 
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 = அழுத்தகம இல்ணல 

 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதை் 5 உள்ள ஒரு அளவுவகாலிை் எவ்வாறு அளவிடுவீரக்ள் ? 
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சுருக்கம் 

 

இன்று நாம் பின்வரும் விஷயங்கணளப் கபசிகனாம்: 

 

• இனிய நிகழ்வுகள் உங்கள் மனநிறைறய எெ்ெடி ொதிக்கும்  

• இனிய நிகழ்வுகளுக்கான திட்டமிடை்  

• உங்கள் மனநிறைறயக் கண்காணித்தை்  

• மன அழுத்தத்றதக் குறறத்தை் 7: தணெ நீட்டுப் பயிை்சி 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விவாதிக்க: 
• உங்கள் ெதற்ற அளவு மாறியதா? 
• இந்த அனுெவம் உங்களுக்கு எெ்ெடி இருந்தது? 
• எந்தக் குறிெ்பிட்ட சமயத்திை் இந்தெ் ெயிற்சி ெயனுறடதாக 

இருந்திருக்கும் என்று கருதுகிறீரக்ள்? 
 
 

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 வாரத்திை்கு: பயிை்சி செய்ய கவை்டியணவ 

 

          மன அழுத்தம் குணைத்தல் – தணெ நீட்டுப் பயிை்சி  

• ஒரு நாறளக்கு குறறந்தது ஒரு முறறயாவது இறத முயற்சி பசய்யுங்கள் மற்றும் 

எெ்ெடி உணரக்ிறீரக்ள் எனெ்ொருங்கள்  

 

   இனிய நிகழ்வுகள் மை்றும் உங்கள் மனநிணல: 

 
• அடுத்த வாரத்திை் இனிய நிகழ்வுகள் குறிெ்வெட்றட குறறந்தது மூன்று முறறயாவது 

முடிக்கவும். இந்த வாரம் உங்களுக்கும் உங்கள் உறவினருக்கும் நாம் விவாதித்து 

திட்டமிட்ட இனிறமயான நிகழ்வுகறள முயற்சி பசய்யுங்கள்.. 

உங்கள் மனநிறையிை் ஏற்ெடும் ொதிெ்றெ கண்காணிக்க மறவாதீர ்

 

விருப்பப்பட்டப் பயிை்சிகள் 

• நீங்கள் முந்றதய வாரங்களிை் நடத்றத  மற்றும் எண்ணக் குறிெ்வெடுகறளெ் ெயனுள்ளதாகக் 

கண்டாை், இவற்றறெ்  ெயன்ெடுத்துவறதத் பதாடருங்கள்.  

 

                

 

 

 

 

ஸ்டார்ட் 
• இணதெ ்செய்ய உங்களுக்கு எப்கபாது ெந்தர்ப்பம் கிணடக்கும்? 

•  கமகல கூைப்பட்ட பயிை்சி மை்றும் குறிப்கபட்ணட பயன்படுத்த 

தணடகள் ஏகதனும் ஏை்படலாம் என்று நிணனக்கிறீரக்ளா ? 

• இவை்ணை பின்பை்ை மை்றும் தணடகணள குணைக்க என்ன 

உதவலாம்? 

 
இறுதி அமரவ்ுக்கு முன், எை்ைா முந்றதய அமரவ்ுகளிலிருந்தும் உங்கள் குறிெ்புகறளெ் ொருங்கள். 
இதனாை் ஒவ்பவாரு அமரற்வயும் சுற்றியுள்ள கருதத்ுக்கறள நீங்கள் ெரிந்துறரக்கவும் மதிெ்ொய்வு 

பசய்யவும் முடியும் 

உதாரணமாக, 

இந்த வழிமுறறறயெ் ெயன்ெடுத்தியது  உதவியது என்று நீங்கள் நிறனக்கிறீரக்ளா? பதாடரப்ு 

பகாள்ளும் குறிெ்புக்கள், இனிறமயான நிகழ்வுகள், ெராமரிெ்பிை் நமக்கு ெயன்ெடும் என்பனன்ன 

வசறவகள் உள்ளன என்ெறத ெற்றிபயை்ைாம் நிறனவு ெடுத்த உதவியதா 
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அமரவ்ு 7  

இனிய நிகழ்வுகள் குறிப்கபடு 

நாள் என்ன முயற்சி பசய்தீரக்ள்? 

 

எெ்ெடி இருந்தது? உங்கள் மனநிறை எெ்ெடி இருந்தது? 

 

உங்களுக்கான 

நிகழ்வு 

 

உங்களுக்கும் 

உறவினருக்கும் 

வசரந்்த நிகழ்வு 

 

மதிெ்பீடு 

(1-10) 
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அமரவ்ு 7  

இனிய நிகழ்வுகள் குறிப்கபடு 

நாள் என்ன முயற்சி பசய்தீரக்ள்? 

 

எெ்ெடி இருந்தது? உங்கள் மனநிறை எெ்ெடி இருந்தது? 

 

உங்களுக்கான 

நிகழ்வு 

 

உங்களுக்கும் 

உறவினருக்கும் 

வசரந்்த நிகழ்வு 

 

மதிெ்பீடு 

(1-10) 
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அமரவ்ு 7  

 

எை்ைக் குறிப்கபடு :        

என்ன 

நடந்து 

சகாை்டு 

இருந்தது ? 

நீங்கள் என்ன 

நிணனத்து சகாை்டு 

இருந்தீரக்ள்? 

நீங்கள் எப்படி 

உைர்ந்தீரக்ள் ? 

கவறுவிதமான 

செயல்பாடு 

இப்கபாது 

எப்படி 

உைர்கிறீரக்ள் ? 
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அமரவ்ு 7  

கூடுதல் எை்ைக் குறிப்கபடு : 

என்ன 

நடந்து 

சகாை்டு 

இருந்தது ? 

நீங்கள் என்ன 

நிணனத்து சகாை்டு 

இருந்தீரக்ள்? 

நீங்கள் எப்படி 

உைர்ந்தீரக்ள் ? 

கவறுவிதமான 

செயல்பாடு 

இப்கபாது 

எப்படி 

உைர்கிறீரக்ள் ? 
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அமரவ்ு 7  

நடத்ணதக் குறிப்கபடு  

 

இந்தெ் ெக்கங்கறளெ் ெயன்ெடுத்தி, உங்கள் உறவினரின் நடத்றதகள் மற்றும் நீங்கள் முயற்சித்த யுக்திகறள 

எழுதுங்கள். 

 

 

நாள் 

 

காணல/ 

மாணல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாசரல்லாம் 

இருந்தாரக்ள்? 

 

தூை்டுதல் 

 

நடத்ணத 

 

விணளவு 

நீங்கள் 

என்ன 

யுக்தி 

முயை்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

நடந்தது ? 
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அமரவ்ு 7  

 கூடுதல் நடத்ணதக் குறிப்கபடு : 

 

 

நாள் 

 

காணல/ 

மாணல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாசரல்லாம் 

இருந்தாரக்ள்? 

 

தூை்டுதல் 

 

நடத்ணத 

 

விணளவு 

நீங்கள் 

என்ன 

யுக்தி 

முயை்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

நடந்தது ? 
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அமரவ்ு 7  

 

குறிெ்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


