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இன்றறய திட்டம் 
 

 

 

 

 

 

 

 நடத்றதகளுக்கான காரணங்கள் - சென்ற 

அமர்வின் சுருக்கம் 
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உத்திகள் 
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அமர்வு 2 சுருக்கம்: நடத்றத மாற்றங்களுக்கான காரணங்கள் 
 

நாம் பின்வரும் விஷயங்களைப் பபசிபனாம்: 
 

•  நடத்ளதயின் காரணங்கை்  

• தூண்டல் –நடத்ளத-எதிரவ்ிளன சுழற்சி    

• மன அழுத்தத்ளத ளகயாளுதல் 2: சுவாசத்தின் மீது கவனம் சசலுத்தும் பயிற்சி 

 

 

Q ! உங்கைால்  நடத்ளதக் குறிப்பபட்ளட நிரப்ப முடிந்ததா? 

 

• உங்கைால் குறிப்பபட்ளட நிரப்ப 

முடிந்ததா? அது எப்படி இருந்தது?  

 

• அதில் எந்த பகுதி உங்கைால் 

நன்றாக சசய்யமுடிந்தது 

 

• நீங்கை் அளத நிரப்பும் பபாது  

நடத்ளதகைில் அல்லது நடத்ளத 

ஏற்படும் காலங்கைில் ஏபதனும் 

வளகமாதிரி கண்டீரக்ைா? 

 

• இளத நிரப்ப என்ன இளடயூராக 

இருந்தது? 

 

• எதிரக்ாலத்தில் என்ன 

சசய்தால்,இளத நிரப்ப 

சுலபமாக இருக்கும்? 
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 நடத்றத உத்திகறள உருவாக்குதல் 
 

• தூண்டல்களையும் எதிரவ்ிளனகளையும் பதிவுசசய்துவிட்படாம், தற்பபாது 

நடத்ளதகளை எப்படி மாற்றபவண்டும் என்று உளரயாடுபவாம். இதில் மூன்று 

விதமான மாற்றங்கை் ஏற்படலாம்: 

 
❖ நடத்ளத அதிகரிக்கலாம். 

❖ நடத்ளத அப்படிபய இருக்கலாம். 

❖ நடத்ளத குளறந்துபபாகலாம். 
 

 

 

 
• உங்கை் உறவினர ் நடத்ளதபயா (அல்லது உங்கைது நடத்ளதபயா) சகாஞ்ச 

காலமாக இப்படிபய இருந்துை்ைது என்பளத நிளனவில் சகாை்ளுங்கை். அதளன 

உடனடியாக மாற்றிவிட முடியும் என்று நிளனப்பது சாத்தியமில்ளல. 

 

 
முக்கிய கருத்து: சாதிக்கக்கூடிய சின்ன இலக்குகபைாடு சதாடங்கபவண்டும். அந்த 

இலக்கு மிகத ்சதைிவாக இருக்கபவண்டும். 

நீங்கை் ஒரு நடத்ளதளய மாற்ற முயற்சிப்பது அவரக்ை் அளத பவண்டுசமன்பற 

சசய்கிறாரக்ை் என்று அரத்்தமல்ல 
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•  மாற்ற பவண்டும் என்று விரும்பும் நடத்ளதகை் சிலவற்ளற ஒருசிலர ்

எங்கைிடம் விவரித்தளவ இளவ: 

 

 

பபசுசபாருள்:   பமபல சகாடுக்கப்பட்டுை்ை பாண்டியன் எடுத்துக்காட்ளடப் 

பாரப்்பபாம். அவரது நடத்ளதளய மாற்றுவதற்கான திட்டத்ளதப் பற்றிப் 

பபசுபவாம்: 
 

நான் மாற்ற விரும்பும் 

நடத்றத… 

 

 

உங்களை எங்பக சசன்றாலும் பின்பற்றுவது 

அறத அதிகப்படுத்த 

பவண்டுமா, குறறக்க 

பவண்டுமா? 

  குளறக்க 

நடத்றதறய 

மாற்றுவதற்கான 

உத்தி என்ன? 

 
உங்கை் பின்னால் வராமல், நீங்கபைா, உங்கை் உறவினபரா, 

நண்பபரா லட்சுமியுடன் இளணந்து மாளல 4 முதல் 5 

மணிக்கு 20 நிமிடங்கை் இளசளயக் பகளுங்கை். 

புதிய நடத்றதயின் 

இலக்கு அல்லது அந்த 

நடத்றத எத்தறன 

முறற நறடசபற 

பவண்டும் ? 

 குளறந்தபட்சம் வாரத்தில் மூன்று முளற 

எடுத்துக்காட்டு 
 

லட்சுமி மதிய உணவு உண்ண மறுக்கிறார,் அதில் மாற்றக்கூடியது: 

குளறந்தபட்சம் வாரத்தில் மூன்று முளற, அவருக்குப் பிடித்த மதிய உணளவ சிறிய 
அைவில் சாப்பிடுவதற்கு ஊக்கப்படுத்துவது. 

 
பாண்டியன் ஒவ்சவாரு மதியமும் உங்கை் பின்னால் சுற்றுகிறார ்என்றால், அதில் 
மாற்றக்கூடியது: 

வாரத்தில் மூன்று முளறயாவது, மாளல 4 முதல் 5 மணி வளர, 20 நிமிடங்களுக்கு 
ஒரு சசயலில் பாண்டியன் ஈடுபடுவளத ஊக்கப்படுத்தி,அவர ்உங்கை் பின்னால் 
சுற்றாமல் இருக்க சசய்வது. 
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இப்பபாது நாம் மாற்ற விரும்பும் நடத்ளதயின் மீது கவனம் சசலுத்துபவாம்: 
 

நான் மாற்ற விரும்பும் 

நடத்றத… 

 

நடத்றதறய 

மாற்றுவதற்கான உத்தி 

என்ன? 

 

புதிய நடத்றதயின் இலக்கு 

அல்லது அந்த நடத்றத 

எத்தறன முறற நறடசபற 

பவண்டும்? 

 

 

தூண்டல்கள் மற்றும் எதிர்விறனகறளப் பற்றி பயாசிப்பபாம் 

 

 
• பிரசச்ளனக்குரிய நடத்ளத, உங்கை் உறவினரின் உடல்நலம் சதாடரப்ானதா? 

 

 

 
• உங்கை் உறவினரின்  சுற்றுசூழல், பிரசச்ளனக்குரிய நடத்ளதக்குக் காரணமா? 

 

 
• உங்கைது எதிரவ்ிளன தான் பிரசச்ளனக்குரிய நடத்ளதக்குக் காரணபமா? 
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நடத்ளதளய மாற்றபவா அல்லது நீங்கை் பவறுவிதமாக எதிரவ்ிளன 

ஆற்றபவா உதவக்கூடிய உத்திகளை உருவாக்குபவாம்.  பயாசித்து, 

குளறந்தது இரண்டு உத்திகளை எழுதுங்கை்: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

இதில் எளத முதலில் முயற்சிசசய்து பாரக்்கப் பபாகிறீரக்ை்? கீபழ உை்ை இடத்தில் 

எழுதுக 

 

 

 

 

❖ இந்த உத்திளயப் முயற்சிசசய்து, அளதப் பற்றி, நடத்ளத 

குறிப்பபட்டில் எழுதி, நடத்ளதயில் மாற்றம் 

ஏற்பட்டுை்ைதா என்று ஆராயுங்கை். 
 

 

 

 

 

❖ பல விஷயங்களை பயாசிக்கபவண்டியிருப்பதால், ஒரு 

உத்திளயப் பின்பற்றுவது சிரமமாக இருக்கலாம். ஆனால்,  

அதளனபய நிளலயாக முயற்சி சசய்யுங்கை் 

 

 

 
 

 

❖ முயற்சி சசய்துபாரத்்துத் தான் பிரசச்ளனகளைத் தீரக்்க 

முடியும். இதில் சரி அல்லது தவறு என்று எதுவுமில்ளல. 
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நடத்றதக் குறிப்பபடு 

 

நாள் 
காறல /மதியம் / 

இரவு 

யார் 

யாரெல்லாம் 

இருந்தனர்  

தூண்டல் நடத்றத எதிரவ்ிறன 

நீங்கள் 

 பயன்படுத்திய 

 உத்தி 

என்ன ஆயிற்று? 
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எதிர்விறனறய மாற்றுவதன் மூலம், நடத்றதகறள மாற்றுதல் 
 

 

1. விரும்பிய நடத்றதறய  

             ஊக்கப்படுத்துவது 

 

• நல்ல நிகழ்வுகளைவிட, சகட்ட நிகழ்வுகளுக்பக நாம் அதிக முக்கியத்துவம் 

சகாடுப்பபாம். உங்கை் உறவினரின் சிரமமான நடத்ளதகளைப் பற்றி மட்டுபம 

பயாசிப்பீரக்ை். ஆனால், நல்லளவ நடக்கும்பபாது அளத ஊக்கப்படுத்தவும் 

பவண்டும். 
 

 

  நல்ல நடத்ளதக்கு  ஊக்கமைிக்க சில குறிப்புகை்: 

 

1. விரும்பிய நடத்ளதக்குப் பிறகு உடனடியாக ஒரு சவகுமதிளயக் சகாடுங்கை். 

2. விரும்பிய நடத்ளத நிகழும் ஒவ்சவாரு முளறயும் சவகுமதி சகாடுங்கை். 

3. சவகுமதி உங்கை் உறவினருக்கு தனிப்பட்ட மற்றும் அரத்்தமுை்ைதா உை்ைது என்பளத 

உறுதிப்படுத்திக் சகாை்ளுங்கை். 

 

4. விரும்பிய நடத்ளத ஏற்பட்டால் மட்டுபம சவகுமதிளய வழங்க முயற்சி சசய்யுங்கை் 

 

 

உதாரணம்: 
உங்கை் உறவினர ்ஒவ்சவாரு நாளும் மதிய உணவு சாப்பிட மறுக்கிறார,் 
ஆனால், திங்கட்கிழளம மட்டும் சாப்பிடுகிறார ்என்றால், அந்த ‘நடத்ளதளயக் 
சகாண்டாடுங்கை்’. அதற்குப் பின்வருமாறு ஊக்கப்படுத்தலாம்: 

• அதிக பநரம் அவருடன் இருக்கலாம் 

• பநரம்ளறயாக அல்லது பாராட்டும் விதமாக ஏதாவது சசால்லலாம் 

• அவரிடம் கனிவாக, உதவிகரமாக மற்றும் இதமாக நடந்துசகாை்ைலாம். 
அவரக்ளுக்கு பிடிக்குமானால் கட்டிப்பிடித்து அன்ளப காட்டலாம். 
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2. பிரெெ்றனக்குரிய நடத்றதகளுக்கு சவகுமதி அளிக்காதீரக்ள் 

 

• உங்கை் உறவினரிடம் பிரசள்னக்குரிய நடத்ளத சவைிப்படுமானால், 

அவருக்கு சவகுமதி அைிக்காமல் இருப்பது முக்கியம். இந்த தவளற 

நம்ளம அறியாமல் சசய்வது எைிது 

 

 

 

 
 

 

பபசுசபாருள்: உங்கைது கடந்த வார நடத்ளதப் குறிப்பபட்ளடப் பாரப்்பபாம்: 
 

• நீங்கை் பிரசள்னக்குரிய நடத்ளதக்கு சவகுமதி அைித்தீரக்ைா ??   

ஆம்               இல்றல 

 

• அப்படியானால், எப்படி சவகுமதி அைித்தீரக்ை் ? 

 

 

 
கடந்த வாரம் பிரசச்ளனக்குரிய நடத்ளத சவைிப்படாத தருணங்கை் மற்றும் விரும்பிய 

நடத்ளத சவைிப்பட்ட தருணங்கை் ஆகியவற்ளற கண்டீரக்ைா? 

 
நல்ல நடத்ளதக்குப் சவகுமதி அைித்தீரக்ைா? ஆம்       இல்றல

எடுத்துக்காட்டு:  
உங்கை் உறவினர ்ஒவ்சவாரு நாளும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறார ்என்றால், அதற்கு 
முக்கியத்துவம் சகாடுக்க பவண்டாம். ஏசனனில், சாப்பிடவில்ளல என்றால்  
கவனம் கிளடக்கும் என்று அவரக்ை் புரிந்துசகாை்ை கூடும். அளதபய மீண்டும் 
மீண்டும் சசய்யவும் கூடும். அதற்குப் பதில்: 

• பிரசள்னக்குரிய நடத்ளதளய  கண்டுக்சகாை்ைாமல் இருங்கை். 
• பிரசள்னக்குரிய சூழ்நிளலயில் இருந்து கவனத்ளதத் திளசதிருப்புங்கை். 
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மன அழுத்தத்றத றகயாளுதல் 3: 

உடல்ரதீியாக கவனத்றதத் நிறலநிறுத்தல் பயிற்சி 

(Physical Grounding) 
 

உடல்ரீதியாக கவனத்ளதத் நிளலநிறுதத்ல் பயிற்சிளய கவனசச்ிதறல் பயிற்சி என்றும் 

அளழக்கலாம் 

 

ஒரு மனஅழுத்தம் தரக்கூடிய சூழ்நிளலயில் மாட்டிக்சகாண்டு இருக்கும்பபாது, உடல்ரீதியாக 

கவனத்ளதத் நிளலநிருத்தல் பயிற்சிளய எங்கு பவண்டுமானாலும் எப்பபாது 

பவண்டுமானாலும் யாருளடய கவனத்ளதயும்   ஈரக்்காமல் 

சசய்யலாம். 

 

மன அழுத்தமான சூழ்நிளலயில் உங்களுளடய 

எதிரவ்ிளனளய இதன்மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும். 

 

இது எைிளமயான பயிற்சி என்றாலும், அதிக 

பலளன அளடய இளதத் சதாடரந்்து 

முயற்சிசசய்ய பவண்டும். 

 
இது ஒரு ஓவ்வு பயிற்சி அல்ல என்பளத நிளனவில் 

சகாை்ை பவண்டும் . இது உங்கை் கவனத்ளதத் 

திளச திருப்பி, சுற்றியிருக்கும் உலபகாடு சதாடரப்ு 

ஏற்படுத்தும் நல்லபதார ்உத்தி. 
 

 

 

 

 

 

பயிற்சிக்கு முன் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தப் பயிற்சிக்கு முன் உங்கை் மன அழுத்தத்தின் அைளவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குறறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தபம இல்றல 

 

உங்கைின் மன அழுத்ததின் அைளவ 1 முதல் 5 உை்ை ஒரு அைவுபகாலில் எவ்வாறு 

அைவிடுவீரக்ை் ?  …………… 
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உடல்ரதீியாக கவனத்றத நிறலநிறுத்தல் பயிற்சி 
 

”முதலில் நீங்கை் நாற்காலியில் சசைகரியமாக உட்காருங்கை். கால்கை் தளரயில் பதியட்டும், 

இரண்டுபுறக் ளகப்பிடிகைிலும் ளககளை ளவத்துக்சகாை்ளுங்கை். இந்தப் 

பயிற்சியின்பபாது கண்களைத் திறந்துளவத்துக்சகாை்ைவும். பதளவப்பட்டால், அளற 

முழுக்க பாரள்வளய ஓடவிடுங்கை். நான் ஒருசில எைிளமயான பகை்விகளைக் பகட்பபன், 

அதற்கு நீங்கை் உங்களுக்குை்பைபய பதில் சசால்லிக்சகாை்ை பவண்டும். இந்த 

திளசதிருப்பும் உத்திக்கான பயிற்சியில் உங்களைச ்சிதறச ்சசய்யும் ஏபதனும் உணரவ்ுகை் 

சதன்படுமானால், அளவ, சருகுகை் பபால் பறந்துபபாகட்டும். அவற்றில் இருந்து கவனத்ளதத் 

திருப்பி, உங்களைச ்சுற்றியுை்ை உலகில் கவனம் சசலுத்துங்கை். நீங்கை் எப்பபாதும் 

உங்கைது கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறீரக்ை். பமலும், எளதபற்றியும் தீர பயாசிக்க 

பவண்டாம், என்ன ‘இருக்கிறது’ என்பளத மட்டும் கவனியுங்கை்.. 

[10 சநாடிகை் இளடசவைி] 

நீங்கை் பத்திரமாக, வீட்டில்(மருத்துவமளனயில்/அலுவலகத்தில்) தான் இருக்கிறீரக்ை் 

[இளடசவைி] 

இப்பபாது உங்களுக்கும் உங்களுளடய அசசைகரியமான எண்ணங்களுக்கும் 

உணரவ்ுகளுக்கும் இளடபய ஒரு இளடசவைிளய உருவாக்குவதாக 

நிளனத்துக்சகாை்ளுங்கை். இந்த உணரவ்ுகை் தான், உங்களுக்கு மன அழுத்தத்ளதயும் 

பதற்றத்ளதயும் ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த அசசைகரியமான  உணரவ்ுகளை எல்லாம் ஒரு 

சபாட்டலமாக கட்டி, ஒரு சபட்டியில் பபாட்டு மூடிளவப்பதாக கருதிக்சகாை்ளுங்கை். 

[10 சநாடிகை் இளடசவைி] 

இப்பபாது உங்களுக்கும் சபட்டியில் பூடட்ப்பட்ட அசசைகரியமான உணரவ்ுக்குக்கும் 

இளடபய ஏபதா ஒன்று இருப்பதுபபால் கருதிக்சகாை்ளுங்கை். உதாரணமாக அது ஒரு சுவராக 

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

உங்களுக்கும் அசசைகரியமான உணரவ்ுகளுக்கும் இளடபய பாதுகாப்பான தூரத்ளத 

ஏற்படுத்தியிருக்க பவண்டும். 

[10 சநாடிகை் இளடசவைி] 

இப்பபாது நாம் உடல்ரீதியாக கவனத்ளத நிளலநிறுத்தல் பயிற்சிளய சசய்யப் பபாகிபறாம். 

நான் சசால்வளத அப்படிபய பின்பற்றுங்கை். கால்கை், தளரயில் பதிந்திருக்கின்றனவா? 

அளவ தளரயுடன் பசரந்்து அழுந்தி இருக்கட்டும். 

[10 சநாடிகை் இளடசவைி] 

கால்விரல்களை ஆட்டுங்கை். தளரயில் தான் இருக்கிறீரக்ை் என்பளத வலுப்படுத்திக்சகாை்ை 

குதிக்காளல தளரயில் அழுத்துங்கை். இப்பபாது அமரந்்திருக்கும் இருக்ளகளயத் 

சதாடுங்கை். அளதப் பற்றி உங்கை் மனத்தில் பதான்றுவளதசயல்லாம் அளமதியாக 

உங்களுக்குை்பைபய சசால்லிக்சகாை்ளுங்கை். அதன் பல்பவறு அம்சங்கைின் மீது கவனம் 

சசலுத்துங்கை். 

[30 சநாடிகை் இளடசவைிபயாடு, தூண்டல்கை்: இருக்ளக எதனால் சசய்யப்பட்டது? 

குைிரச்ச்ியாக இருக்கிறதா? கதகதப்பாகவா? அதன் நிறம் என்ன?] 

இப்பபாது, உங்கை் அருபக இருக்கும் பவறு ஏபதனும் ஒரு சபாருளைப் பாருங்கை். அது 

பபனாவாக இருக்கலாம், சாவியாக இருக்கலாம், பமளை மீது இருக்கும் ஏபதனும் ஒரு 

சபாருைாக இருக்கலாம். அளத எடுத்து, ளகயில் ளவத்துக்சகாை்ளுங்கை். அளதப்பற்றி 

உங்கைால் சசால்லமுடிந்தவளர சசால்லுங்கை். 

[30 சநாடிகை் இளடசவைிபயாடு]  அது  எதனால் சசய்யப்பட்டது? கனமாக 
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இருக்கிறதா?குைிரச்ச்ியாக இருக்கிறதா? கதகதப்பாகவா? அதன் நிறம் என்ன?] 

அந்த அனுபவத்ளத சிறிது பநரம் உணருங்கை் [15 சநாடிகை் இளடசவைி] 

இப்பபாது அளதக் கீபழ ளவயுங்கை். பின்னர ்சமல்ல உங்கை் ளகமுட்டிகளை மடக்குங்கை். 

அப்பபாது ஏற்படும் அழுத்தத்ளத உணருங்கை். [20 சநாடிகை் இளடசவைி] 

மடக்கிய ளகமுட்டிளய திறங்கை். இரண்டு நிளலகளுக்கும் இளடபய இருந்த வித்தியாசத்ளத 

உணருங்கை். [7 சநாடிகை் இளடசவைி] 

உங்கை் மாரப்ின் முன் இரண்டு உை்ைங்ளககளையும்(வணக்கம் சசால்வதுபபால்). பசரத்்து 

அழுத்துங்கை். உங்கை் உை்ைங்ளககைில் உங்கை் கவனம் இருக்கட்டும். [7 சநாடிகை் 

இளடசவைி] 

இப்பபாது விடுவியுங்கை். இருக்ளகளய இறுக்கமாகப் பிடித்துக்சகாை்ளுங்கை். 

[15 சநாடிகை் இளடசவைி] 

இப்பபாது அளத விடுவியுங்கை். இரண்டுக்கும் இளடபயயுை்ை வித்தியாசத்ளத கவனியுங்கை். 

இப்பபாது உங்கை் தளலளய இடதுபுறம் திருப்புங்கை். 

[5 சநாடிகை் இளடசவைி]  

இப்பபாது  தளலளய வலதுபுறம் திருப்புங்கை் [5 சநாடிகை் இளடசவைி] 

தளலளய பநராக ளவத்துக்சகாண்டு, சமல்ல உங்கை் தாளடளய , உங்கைால் முடிந்த அைவு 

சநஞ்சில் இடிக்கும் அைவுக்கு குனியுங்கை். [5 சநாடிகை் இளடசவைி] 

ஆழமாக மூசள்ச இழுங்கை் [இளடசவைி] 

மூசள்ச சவைிபய விடுங்கை். பின்னர ்உங்கை் தளலளய பநரான நிளலக்கு 

சகாண்டுவாருங்கை். இத்துடன் இந்தப் பயிற்சி முடிந்தது.” 

 
பயிற்சிக்கு பின் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தப் பயிற்சிக்கு பின் உங்கை் மன அழுத்தத்தின் அைளவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குறறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தபம இல்றல 

 

உங்கைின் மன அழுத்ததின் அைளவ 1 முதல் 5 உை்ை ஒரு அைவுபகாலில் எவ்வாறு 

அைவிடுவீரக்ை் ?  …………… 
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இன்றறய அமர்வின் சுருக்கம் 

 
 

இன்று, நாம் இவற்றறப் பற்றி பபசிபனாம்:: 

 
➢ நீங்கை் மாற்ற விரும்பும் நடத்ளதளய அளடயாைம் கண்படாம். 

 
➢ இளத மாற்ற ஒரு திட்டத்ளத வகுத்பதாம் 

 
➢ பதளவப்பட்ட நடதள்த சவைிவந்தபபாது சவகுமதி வழங்குவது   

மற்றும், பிரசள்னக்குரிய நடதள்தக்கு சவகுமதி வழங்காமல் 

இருப்பது பற்றியும் பபசிபனாம்  

➢ மன அழுதத்தள்தக் குளறக்கும் உத்தி: உடல்ரீதியாக கவனதள்த 

நிளலநிறுதத்ல் பயிற்சி 
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அடுத்த வாரத்திற்கு பயிற்சி செய்ய பவண்டியறவ  

 

 

முக்கிய கருத்து:உங்கள் உறவினருக்கான தூண்டுதல்-நடத்றத-எதிர்விறன முறறகளின் பதிறவ 

நீங்கள் முயற்சிப்பது முக்கியம்.இறத தவறாமல் பதிவு செய்வதன் மூலம் என்ன சிரமம் 

எற்படுகின்றது என்று புரிந்துசகாண்டு, அவற்றற தடுக்க மாற்றங்கள் செய்ய உதவும். 

 

 
       உடல்ரதீியாக கவனத்றத நிறலநிறுத்தல் பயிற்சி 

 இளத ஒரு நாளைக்கு ஒரு முளறயாவது பயிற்சி சசய்ய முயற்சி சசய்து, அது 

எப்படி உணரக்ிறது என்பளதக் கவனியுங்கை். 

 
     நடத்றதக் குறிப்பபடு 

உங்கை் உறவினரின் மூன்று நடத்ளதகளை  பக்கம் 17 இல் உை்ை  

நடத்ளதக் குறிப்பபட்டில் எழுதி முடிக்க முயற்சிக்கவும். 

ப க்கம் 8யில் நாம் விவாதித்த உக்திளய சசய்து பாரக்்கவும்

 

ஸ்டார்ட் நடத்றத குறிப்பபடு 

• நடத்றத குறிப்பபட்றட நிரப்ப வாய்ப்பு கிறடத்ததா? 

• பமபல கூறப்பட்ட பயிற்சி மற்றும் குறிப்பபட்றட பயன்படுத்த 

தறடகள் ஏபதனும் ஏற்படலாம் என்று நிறனக்கிறீரக்ளா ? 

• இவற்றற பின்பற்ற மற்றும் தறடகறள குறறக்க என்ன 

உதவலாம்? 
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நடத்றதக் குறிப்பபடு 

உங்கை் உறவினர ்சசய்யும் விஷயங்கை் (அல்லது நீங்கை் சசய்யும் விஷயங்கை்) மற்றும் நீங்கை் முயற்சிக்கும் 

உத்திகளை எழுத இந்த பக்கங்களைப் பயன்படுத்தவும். 

 

நாள் 
காறல / 

மதியம்/ இரவு 

யார் 

யாரெல்லாம் 

இருந்தார்? 

தூண்டல் நடத்றத எதிர்விறன 

என்ன  

உத்திகறளப் 

பின்பற்றினீரக்ள்? 

என்ன ஆயிற்று? 
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   கூடுதல் நடத்றதக் குறிப்பபடு 

 
நாள் காறல / 

மதியம்/ இரவு 

யார் 

யாரெல்லாம் 

இருந்தார்? 

தூண்டல் நடத்றத எதிர்விறன என்ன 

உத்திகறளப் 

பின்பற்றினீரக்ள்? 

என்ன  

ஆயிற்று? 
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குறிப்புகள் :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


