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நீங்்கள் எப்்படி உணரக் கூடும்
நீங்்கள் பாலியல் வன்முறைறய/பாலியல் துன்புறுத்்தறை/நெருங்கிய துறைவரின்  வன்முறைறய 
அனுபவித்திருந்்தால், உங்்கள் உைர்ச்சி்கரமான எதிர்விறன்கறைக் குறித்து நீங்்கள் ஆச்்சரியப்படக்கூடும். 
உங்்களுக்குப் பைவி்தமான உைர்ச்சி்கரமான எதிர்விறன்கள் ஏற்பட்டிருக்்கைாம் அல்ைது நீங்்கள் எவ்வாறு 
அறமதியா்க இருக்கிறீர்்கள் என்று ஆச்்சரியப்படைாமு . உைர்வ்தற்குச் ்சரியான வழி அல்ைது ்தவைான வழி 
என்று எதுவும் இல்றை. நீங்்கள் அனுபவிக்கும் உைர்ச்சி்கள் யாவும் உங்்களுக்குச் ்சரியானறவயாகும்.

உங்்கள் ்தவறு ்காரைமா்க இது உங்்களுக்கு ெடந்்தது என்று நீங்்கள் நிறனக்்கக்கூடும்.  இது அப்படி இல்றை 
என்பற்தத் ்தயவுந்சய்து அறிந்து ந்காள்ைவும், இந்்த ்சம்பவத்தில் நீங்்கள் எந்்தப் பழிறயயும் சுமக்்க வவண்டாம். 
உங்்கைால் இது ெடக்்கவில்றை அல்ைது இது உங்்களுக்கு ெடந்திருக்்க வவண்டியதில்ை.  

நீங்்கள் ஊறுபாட்டுக்கு ஆைாகும்வபாது ந்தளிவா்கச் சிந்திப்பது ்கடினம். நீங்்கள் ந்சய்ய எதிர்பார்க்்கா்த 
ந்சயல்்கறை நீங்்கள் ந்சய்வற்தக் ்காைைாம். இது ஒரு குழப்ப்கரமான மற்றும் தீவிரம் மிக்்க வெரமா்க 
இருக்்கைாம். நீங்்கள் துன்புறுத்்தப்பட்ட பிைகு குைமறடவ்தற்கு, வெரமும் ்சக்தியும் வ்தறவ; நீங்்கள் 
உடனடியா்கத் வ்தறு்தைறடவ்தா்க உைராமல் இருக்்கைாம். நபாறுறமயா்க இருக்்கவும், அத்துடன் இந்்த 
அனுபவம் உங்்கறை எவ்வாறு பாதித்துள்ைது என்பற்தப் புரிந்துந்காள்வ்தற்கு உங்்களுக்குரிய ்காை 
அவ்கா்சத்ற்த எடுத்துக் ந்காள்ைவும். 

நீங்்கள் பின்வருவன உட்படப் பைவி்தமான உடல் மற்றும் உைர்ச்சி்கரமான எதிர்விறன்கறை 
அனுபவிப்பற்தக் ்காைைாம்: 
 • ந்தாறைந்துவிட்ட்தா்க, ்தனியா்க அல்ைது ந்தாடர்பில்ைா்த்தா்க ஒரு உைர்வு  
 • நீங்்கள் அனுபவித்்த அல்ைது ்தற்வபாது அனுபவித்து வருவற்த யாரும் புரிந்து ந்காள்ைவில்றை எனும்  
  ஒரு உைர்வு 
 • குழப்பம் அல்ைது ந்தளிவா்கச் சிந்திக்்க இயைாறம  
 • உைவுப் பழக்்கத்தில் மாற்ைம் மற்றும்அல்ைது குமட்டல்/  
 • வ்சார்வு திடீநரனத் வ்தான்றுவ்தா்க அல்ைது அவ்வப்வபாது ஏற்படுவ்தா்க இருக்்கைாம்  
 • உங்்கள் தூக்்கத்தின் முறை்களில் மாற்ைங்்கள்  
 • ்தறைவலி மற்றும் ப்தற்ைம்  
 • துக்்கம் மற்றும் இழப்பின் உைர்வு 
 • சிந்்தறன்கள் மற்றும்/அல்ைது நிறனவு மீட்டல்்களின் உருவில் அனுபவத்ற்த மீைச் சிந்தித்்தல்  
 • நெருக்்கமான உைர்வு பற்றி நீங்்கள் உைரும் வி்தத்தில் மாற்ைம்  
 • மற்ைவர்்களுடன் நெருங்கியிருக்கும் வபாது அல்ைது மற்ைவர்்கைால் ந்தாடப்படும் வபாது ஒரு  
  அந்சௌ்கரியமான உைர்வு  
 • மற்ைவர்்கறை ெம்ப இயைாறம  
 • ்தனியா்க இருப்ப்தற்கு அல்ைது இரவில் நவளிவய ந்சல்வ்தற்குப் பயப்படு்தல்  வபான்ை பய உைர்வு்கள்  
 • ப்தற்ைம் அல்ைது படபடப்பு வபான்ை உைர்வு 
 • ்தன்னம்பிக்ற்க குறைந்்த மாதிரியான ஒரு உைர்வு 
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குைமறட்தல் ந்சயன்முறையின் ஒரு பகுதியா்க நீங்்கள் உைரும் உைர்ச்சி்கறைப் புரிந்துந்காள்வது 
அவசியம். இந்்த அனுபவம் உங்்கறை எவ்வாறு பாதித்துள்ைது என்பற்தப் புரிந்துந்காள்ை இந்்த 
எதிர்விறன்கள் உங்்களுக்கு உ்தவும். இந்்த எதிர்விறன்கறைப் புரிந்து ந்காள்வ்தற்கு வெரம் 
எடுத்துக்ந்காள்வது மீட்புச் ந்சயன்முறையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இந்்த விவரங்்கறைப் படித்்த பிைகும் 
உங்்களிடம் உள்ை வ்கள்வி்களுக்்கான பதில்்கறைப் நபறுவது, ஆ்தரறவத் வ்தடுவது, உங்்கறை ்கவனித்துக் 
ந்காள்வது என்பன முக்கியம். உங்்களுக்கு உடனடி உ்தவி அல்ைது பணிவெரத்துக்குப்-பின்னர் உ்தவி 
வ்தறவப்பட்டால் நீங்்கள் அறழப்ப்தற்கு, நெருக்்கடி நிறையில் ஆ்தரவளிக்கும் 24-மணி வெரத் ந்தாறைவபசி 
இறைப்பு்களும் பல்வவறு நமாழி்களில் வழங்்கப்பட்டு வருகின்ைன, 
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போ்போலீசில் முறையிடுதல்
சிைருக்குத், ்தாங்்கள் வபாலீசில் முறையிட விரும்புகிைார்்கைா இல்றையா என்பது 

உடனடியா்கவவ ந்தரியும். ஆனால் சிைருக்கு அவர்்கள் என்ன ந்சய்ய விரும்புகிைார்்கள் 

என்று நிச்்சயமா்கத் ந்தரியாமல் இருக்்கைாம். இந்்த முக்கியமான முடிறவ நீங்்கள் 

எடுப்ப்தற்கு முன்னர் உங்்களுக்கு வமைதி்கமான விபரங்்கள் வ்தறவப்படைாம். நீங்்கள் 

்தயாராவ்தற்கு முன்னர் ்சட்டபூர்வமான விடயங்்கறைப் பற்றி முடிவு ந்சய்யும்படி உங்்களுக்கு 

யாரும் அழுத்்தம் ந்காடுப்ப்தற்கு அனுமதிக்்க வவண்டாம். உங்்களுக்குரிய ்சரியான முடிறவ 

எடுப்ப்தற்குப் வபாதுமான அவ்கா்சத்ற்த நீங்்கள் எடுத்துக்ந்காள்ை வவண்டும்.  

பாலியல் வன்ந்காடுறம/ குடும்ப வன்முறை ஆகியவற்றுக்குரிய சிகிச்ற்ச றமயத்தில், 

ஒரு வருடத்திற்குத் ்தடயவியல் ஆ்தாரங்்கறைப் பத்திரப்படுத்துவ்தற்குரிய ந்தரிவு 

பாலியல் வன்ந்காடுறமக்்கான ஆ்தார)த்துக்குரிய விடயங்்கறை நீங்்கள் பூர்த்தி ந்சய்ய 

விரும்பினால்( உங்்களுக்கு உள்ைது. முடிறவ எடுப்ப்தற்கு உங்்களுக்குத் வ்தறவயான 

வெரத்ற்த வழங்குவ்தற்்கா்கவவ இந்்தத் ந்தரிவு உள்ைது. ஆ்தார ்சான்று்கறைக் 

்காவற்துறையிடம் ஒப்பறடக்்க நீங்்கள் முடிவு ந்சய்்தால், அ்தற்கு உ்தவுவ்தற்்கா்கத் 

்தாதியர்்கள் உள்ைனர். நீங்்கள் ்தான் முடிவு்கறை எடுக்்க வவண்டும் என்பற்தயும் உங்்கள் 

அனுமதியின்றி எதுவும் ந்சய்யப்பட மாட்டாது என்பற்தயும் நிறனவிற் ந்காள்ைவும்.  
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்கடினமோன ்கோலங்்கறைக் ்கடந்து 
செல்்வதற்்கோன ்வழிமுறை்கள்  
ஆழமோ்கச் சு்வோசித்தல்
• வ்சதியா்க உட்்காரவும் அல்ைது எழுந்து நிற்்கவும்  
• மூக்கு வழியா்க மூச்ற்ச நமதுவா்க உள்ளிழுக்்கவும் (அத்துடன் வயிற்றை நவளிவய ்தள்ைவும்) 
• சிை வினாடி்களுக்கு மூச்ற்சப் பிடித்து றவத்திருக்்கவும் 
• ்காற்றை நமதுவா்க நவளிவயற்ைவும்  
• இ்தறனப் பை முறை திரும்பச் ந்சய்யவும்  
• உங்்கள் ்கவனத்ற்தச் சுவாசிப்பதில் இருந்து திற்சதிருப்பி ஆசுவா்சமா்க இருப்பற்த உைர  
 முயற்சிக்்கவும்  

தியோனம் 
• வ்சதியா்க உட்்கார்ந்து ந்காள்ைவும் 
• ்கவனச்சி்தைல்்கறைக் குறைத்துக் ந்காள்ைவும்  
• ஒரு அறமதியான வார்த்ற்த, சிந்்தறன அல்ைது உருவத்தின் மீது  மனற்த ஒருமு்கப்படுத்திக்  
 ்கவனம் ந்சலுத்்தவும் 
• ஆழமா்கச் சுவாசிக்்கவும் 
• உங்்கறை அச்சுறுத்தும் அல்ைது பயமுறுத்தும் எண்ைங்்கறை நீங்்கள் உைர்ந்்தால், அறவ  
 ்கடந்து ந்சல்லும்படி விட்டுவிடவும்

்கற்்பறனயோ்கக் ்கோட்சிப்்படுத்தல்  
• நிஜமான அல்ைது ்கற்பறனயான அறமதியான ஒரு சூழ்நிறைறய மனக்்கண் முன் ந்காண்டு  
 வரவும் 
• அந்்தச் சூழ்நிறையில் உங்்கறைக் ்கற்பறன ந்சய்து பார்க்்கவும் 
• அந்்தக் ்காட்சி விவரங்்கறைச் சுற்றிப் பார்க்்கவும்  
• அதிலுள்ை குறிப்பிட்ட வா்சறன்கள், ஒலி்கள், உைர்ச்சி்கள், புைனுைர்வு்கள் ஆகியவற்றில்  
 ்கவனம் ந்சலுத்்தவும் 
• இந்்தச் சூழ்நிறையில் நீங்்கள் உைரும் அறமதியில் ஒருமு்கமா்கக் ்கவனத்ற்தச் ந்சலுத்்தவும்
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நிறனவு மீட்டல்்கள், அதி்க ்பதட்டம் மற்றும்/அல்லது 
பீதி ஆகிய்வற்றைச்  ெமோளிப்்பதற்குரிய உத்தி்கள் 
பின்்வரும் ்பரிந்துறர்கள் “நிறலப்்படுத்தும் உத்தி்கள்” (grounding 
techniques) என்று குறிப்பிடப்்படுகின்ைன:
 1. ்சந்்தடியற்ை, அறமதியான ஒரு இடத்ற்தத் ந்தரிந்து ந்காள்ைவும் 

 2. ஆழமான மூச்சு்கறை உங்்கள் மூக்கு வழியா்க உட்சுவாசிக்்கவும்.  இது உங்்கள் நுறரயீரலுக்குக்  
  ்காற்வைாட்டத்ற்த அதி்கரித்து உங்்கள் இ்தயத் துடிப்பு மற்றும் பீதி எதிர்விறன்கறைக் குறைக்்க  
  உ்தவுகிைது. உங்்கள் வாய் வழியா்க மூச்ற்ச  நவளிவிடவும்.

 3. உங்்கள் எதிர்விறன்கறைக் ்கட்டுப்படுத்்தவவா அல்ைது அவற்றுடன் வபாராடவவா முயற்சிக்்க  
  வவண்டாம். அவற்றை ஏற்றுக்ந்காண்டு, அறவ ்கடந்து ந்சல்ை விடவும், பீதியறட்தல் ஆபத்்தானது  
  அல்ை, அது ்கடந்து வபாகும் என்பற்த உங்்களுக்கு நீங்்கவை நிறனவுபடுத்திக் ந்காள்ைவும்.

 4. ஒருவரிடம் ெம்பிக்ற்க றவத்து, உங்்களுக்கு வ்சதியா்க உைர்ந்்தால், நீங்்கள் எப்படி உைர்கிறீர்்கள்  
  என்று அவரிடம் ந்சால்ைவும் 

 5. இயங்கிக் ந்காண்டிருக்்கவும் அல்ைது உடலியற் ந்சயற்பாடு்களில் ஈடுபடவும். 

 6. உங்்கறைச் சுற்றியுள்ை எளிறமயான நபாருட்்களில் ்கவனம் ந்சலுத்்தவும்.  சிைர் ்தாங்்கள்  
  பார்க்்கக்கூடிய ஐந்து விடயங்்கறையும், ்தாங்்கள் வ்கட்்கக்கூடிய ஐந்து விடயங்்கறையும், ்தாங்்கள்  
  மு்கர்ந்து பார்க்்கக்கூடிய ஐந்து விடயங்்கறையும் ்கண்டறிந்து, அந்்தச் ந்சயன்முறைறய ஒரு ந்தாடர்  
  வரிற்சயா்கப் பீதி குறையும் வறரத் ந்தாடர்ந்து ந்சய்வது உ்தவியா்க இருப்பற்தக் ்கண்டுள்ைனர். 

 7. ்தறரறயயும், உங்்கறைச் சுற்றியுள்ை இயல்பான நபாருட்்கறையும் ந்தாடவும். இந்்தச் ந்சயல்்கள்  
  உங்்களுக்கு ஏவ்தா ஒன்று ஒரு வற்கயில் நிறைப்படுத்்தப் பட்ட்தா்க உைர உ்தவுகிைதுஉ்தாரைமா்க  
  ., உங்்கள் ்கால்்கறைத் ்தறரயில் ஊன்றித், ்தற்வபாற்தய வெரம் மற்றும் தி்கதிறய நிறனவுபடுத்்தவும்.  
  அதி்கைவு ்காற்றை உள்நைடுக்கும் ்சாத்தியத்ற்தக் குறைக்்க உங்்கள் மூக்கு வழியா்க நமதுவா்கவும்  
  ஒழுங்்கா்கவும் சுவாசிக்்கவும்.

 8. நமதுவான சுவா்சத்துடன் வெர்மறையான சுய-வபச்ற்சப்) (வபசும் உத்திறயப் பயன்படுத்்தவும். 

 9. “இப்வபாது ொன் எனக்்கா்கச் ந்சய்யக்கூடிய மி்கவும் உ்தவி்கரமான ்காரியம் என்ன?” என்று உங்்கறை  
  நீங்்கவை வ்கட்டுக்ந்காள்ைவும். 

நீங்்கள் ப்தட்டமா்கவவா, ்கவறையா்கவவா அல்ைது வருத்்தமா்கவவா உைரும்வபாது நவவ்வவறு 
உத்தி்கறைக் ற்கக்ந்காண்டு பரீட்சித்துப் பார்க்்கவும். ்காைப்வபாக்கில், எந்்த உத்தி்கள் உங்்களுக்குச் 
சிைந்்தறவ என்பற்த நீங்்கவை அறிந்து ந்காள்வீர்்கள்.



உங்்களைக் ்கவனித்துக்்்கொள்ைல் உங்்களைக் ்கவனித்துக்்்கொள்ைல் 
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உங்்கள் தூக்்கத்றத எவ்்வோறு 
போமம்்படுத்து்வது 
பின்்வரும் ்பரிந்துறர்கள் உங்்கள் தூக்்கத்றத போமம்்படுத்த 
உத்வக்கூடும்:

 1.  ப்கலில் உடற்பயிற்சி ந்சய்யவும், பிற்ப்கலில், இரவு உைவிற்கு முன்னர் இ்தறனச் ந்சய்வது  
  விரும்பத்்தக்்கது. இற்சயுடன் ந்சய்யும் ஏவராபிக் (Aerobic) உடற்பயிற்சி  (20 நிமிடங்்கள் அல்ைது அ்தற்கு  
  வமல்) சிைந்்தது, ஆனால் 45 நிமிடங்்கள் மு்தல் ஒரு மணி வெரம் வறர ந்சய்யும் விறுவிறுப்பான  
  ெறடப்பயிற்சி பயனுள்ை்தா்க இருக்கும்.

 2. ்காறையில் வ்சார்வா்க இருந்்தாலும், நீங்்கள் தூங்்கச் ந்சல்லும் மற்றும் எழுந்திருக்கும் வெரங்்கறை  
  ஒவரமாதிரிச் சீரா்க றவத்திருக்்க முயற்சிக்்கவும். 

 3. 20-30 நிமிடங்்கள் படுக்ற்கயில் படுத்திருந்்த பின்னரும் உங்்களுக்குத் தூக்்கம் வராவிடின், உைங்குவ்தற்கு  
  முயற்சிக்்க வவண்டாம். பதிைா்க, உங்்கறை ஆசுவா்சப்படுத்தும் ஒரு ந்சயலில் ஈடுபட முயற்சிக்்கவும்.  
  தூக்்கம் வருவதுவபால் உைரும்வபாது படுக்ற்கக்குத் திரும்பவும். 

 4. உைங்்கச் ந்சல்வ்தற்கு முன்னர் வயிறு நிறைய உண்ப்தறனயும் படுக்ற்கக்குப் பசியுடன் ந்சல்வ்தறனயும்  
  ்தவிர்க்்கவும் (படுக்ற்கக்கு முன்னர் ஒரு சிறிய சிற்றுண்டி உண்பது உ்தவியா்க இருக்்கைாம்).

 5. தூங்குவ்தற்கு முன்னர் மது அருந்துவற்தத் ்தவிர்க்்கவும்.  

 6. ொளின் ்கறடசி மணிவெரம் அல்ைது இரண்டு மணிவெரங்்களுக்கு அறமதியா்க இருக்்கவும் இந்்த  
  வெரத்தில் தீவிரமான உடல் அல்ைது உைரீதியான  ந்சயற்பாடு்கறைத் ்தவிர்க்்கவும்.  

 7. ்காஃபின் அல்ைது நிக்ந்காடின் உட்ந்காள்ளுவற்த முடிந்்தவறரக்கும் குறைக்்கவும். ்காஃபின்  
  ்கண்டிப்பா்கத் வ்தறவப்பட்டால், அ்தறனக் ்காறையில் வெரத்துடன் குடித்துக் ந்காள்ைவும். 

 8. படுக்ற்கக்கு முன்னர் கிரமமா்கச் ந்சய்வ்தற்கு ஒரு ந்சயன்முறைறய உருவாக்்கவும். இது ஒவ்நவாரு  
  இரவும் நீங்்கள் படுக்ற்கக்குச் ந்சல்வ்தற்கு முன்னர் ந்சய்யும் ஒரு ந்சயைாகும். 

 9. ப்கலில் குட்டித்தூக்்கம் வபாடுவற்தத் ்தவிர்க்்க முயற்சி ந்சய்யவும்.  

 10. தூங்்கவில்றைவய என்று வயாசித்துப் பயப்பட வவண்டாம். . உங்்கைால் தூங்்க முடியா்த இரவு்கறை  
  ஏற்றுக்ந்காண்டு ந்சயற்படவும். நீங்்கள் எவ்வைவு தூரம் அற்தப் பற்றி வயாசிக்்காமல், எதிர்க்்காமல்,  
  அல்ைது தூக்்கமின்றமக்குப் பயப்படாமல் இருக்கிறீர்்கவைா, அவ்வைவு விறரவா்க அது உங்்கறை  
  விட்டுப் வபாய்விடும். 

 11. உங்்களுக்கு ஆ்தரவான ஒருவருடன் உங்்கள் உைர்வு்கள், உைர்ச்சி்கள் மற்றும் எண்ைங்்கறைப்  
  பற்றிப் வப்சவும். அவர் ஒரு ெண்பர், குடும்ப உறுப்பினர் அல்ைது ஆவைா்ச்கரா்க இருக்்கைாம்.  
  உைர்ச்சிபூர்வமான ஆ்தரறவ அதி்கைவில் நபற்றுக் ந்காள்வதும், உங்்கள் உைர்வு்கறை  
  நவளிப்படுத்துவதும் உங்்கள் தூக்்கத்ற்த வமம்படுத்்த உ்தவும். 


