பங்�பற்றாளர் �றிப்ேப�
ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக �ைறகள�ைன ேமம்ப�த்�வதற்கான ��ம்பம்
சார்ந்த தைலய��க�ம் அள�க்� ம� றிய உடல் ப�மன் மற்�ம் ந� �ழி� ஆரம்ப
நிைல vd;gdTs;s ெதன்னாசிய மக்க�க்கிைடேய வைக 2 ந� �ழிவ� Neha; Vw;gLtij
த�த்த�ம் .
I �காதார
பங்�பற்றாளர்
ngau; :
ெதாைலேபசி
இல:

ngau;:
fw;if m.,:

ப�தி

வ�ைக

வாரம்

1

வ�ைக 1

1

2

ெதாைலேபசி
அைழப்� l

2

3

வ�ைக 2

3

4

ெதாைலேபசி
அைழப்�

5

5

வ�ைக 3

7

6

ெதாைலேபசி
அைழப்�

9

7

வ�ைக 4

11

8

ெதாைலேபசி
அைழப்�

13

9

வ�ைக5

15

10

ெதாைலேபசி
அைழப்�

17

11

வ�ைக 6

19

12
13
14
15
16

ெதாைலேபசி
அைழப்�
ெதாைலேபசி
அைழப்�
வ�ைக 7
ெதாைலேபசி
அைழப்�
ெதாைலேபசி
அைழப்�

என�
பார்ைவய�டல்
திகதி

என�
பார்ைவய�டல்
ேநரங்கள்

21
23
25
28
31
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17

ெதாைலேபசி
அைழப்�

34

18

வ�ைக 8

37

ெதாைலேபசி
அைழப்�
ெதாைலேபசி
அைழப்�
ெதாைலேபசி
அைழப்�

19
20
21

40
43
46

வ�ைக 9

22

49

வணக்கம்!
கடந்த

12

மாதங்கள�ல்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள�ல்

தாங்கள்

வாழ்க்ைக�ைற

இைணந்�ள்ள�டன்

தங்கள�ன்

தைலய�ட்�

ச�க

�காதார

பண�யா�டனான 22 ெதாடர்பாடல் ைமயங்கள், ஒன்ப� ேநர்�க சிகிச்ைசக்கான
சந்திப்�க்கைள�ம்

13

ெதாைலேபசி

�லமான

ெதாடர்பாடல்கள�ைன�ம்

உள்ளடக்�கின்ற�.
இக்காலக்கட்டத்தில் ந�ங்க�ம் தங்கள�ன் ச�க �காதார பண�யா�ம் தங்கள�ன்
உண� உட்ெகாள்ளல் பழக்கவழக்கம் மற்�ம் உடற் ெதாழிற்பா� ெதாடர்பான
பல்ேவ� வ�டயங்கள் மற்�ம் தங்கள�ன் உண�க் கட்�ப்பா� மற்�ம் வாழ்க்ைக
�ைறய�ைன ேமம்ப�த்தக்��ய வழி�ைறகள�ைன வ��த்தி ெசய்வ� �றித்�
கலந்�ைரயா�வர்கள்.
�
ந�ங்கள் ஒவ்ெவா� வ�ைகய�ன் ேபா�ம் தங்கள�ன் ெசாந்த
தன�ப்பட்ட இலக்�கைள தாப�க்க ��வ�டன் �றித்த ஆண்��ள் இத்தைகய
இலக்�கள�ைன ப�ப்ப�யாக அைடவதற்� தங்கள�ன் ச�க �காதார பண�யாள்
தங்க�க்� உதவ�யள�ப்பார்.
ஏைனய ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள் தங்க�டனான சிகிச்ைச சந்திப்�க்கள�ல் கலந்�
ெகாள்வதற்�

�றிப்பாக,

அவர்கள்

அள�க்கதிகமான

உடல்

நிைறய�ைனக்

ெகாண்��ப்ப�ன் அல்ல� ��ப்பப் ப��வ�ன் ப�ரதான சைமயல்காரெரன�ல் மிக�ம்
ஊக்�வ�க்கப்ப�கின்றார்கள்.
�றித்த

ஆண்�ன்

��வ�ல்

தாங்க�ம்

தங்கள�ன்

��ம்ப�ம்

தங்கள�ன்

வாழ்�க்கான ஆேராக்கியம் நிைறந்த வாழ்க்க �ைறய�ைன �ன்ென�ப்பதற்கான
அறிவ�ைன�ம் திறன்கள�ைன�ம் ெப�வர்கள்.
�
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என� �ன்ேனற்றம்
சிகிச்ைச
வ�ைக

திகதி

உடல் நிைற(kg)

கடந்த

இ�ப்�

வ�ைகய�ன்

�ற்றள�(ெச.ம� )

ேபா� உடல்
நிைறக் �ைற�
(கி.கி)
சிகிச்ைச
வ�ைக 1

-----------------------

சிகிச்ைச
வ�ைக 2
சிகிச்ைச
வ�ைக 3
சிகிச்ைச
வ�ைக 4
சிகிச்ைச
வ�ைக 5
சிகிச்ைச
வ�ைக 6
சிகிச்ைச
வ�ைக7
சிகிச்ைச
வ�ைக 8
சிகிச்ைச
வ�ைக 9
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வாழ்க்ைக �ைற தைலய��கள் ெதாடர்ப�லான கண்ேணாட்டம்
இத்தைகய வ�பரங்கள் ஒவ்ெவா� வ�ைகய��ம் உள்ளடக்கப்ப�ம். இைவ ந�ங்கள் கலந்�
ெகாள்�ம்
அைனத்�
சந்திப்�க்க�க்�ம்
�க்கியமானைவயா�ம்.சிகிச்ைச
சந்திப்�க்க�க்கிைடய�ல், ஏேத�ம் ப�ரச்சைனகள் அல்ல� வ�சாரைணகள் �றித்�
ெதாைலேபசிய�ல் கலந்�ைரயாடல்கள�ைன ேமற்ெகாள்ள ��வ�டன் �ன்ைனய
சந்திப்�க்கள�ல் தாப�க்கப்பட்ட இலக்�கைள�ம் அைடய ��யம்.
சிகிச்ைச வ�ைக1

•
•
•
•
•
•
•

ஏன் நான் இங்ேக
நிகழ்ச்சித்திட்ட இலக்�கள்
உடல் நிைறக் �ைறப்�ம் உடற்பய�ற்சி ெசயற்பாட்� இலக்�க�ம்
பதிேவ�கள�ைனப் ேப�தல்
ப�ன்பற்றத் தவ�த�ம் ம� ளப் ப�ன்பற்�த�ம்
உடற்பய�ற்சி ெசயற்பா�
இந்த வாரத்திற்கான தன�ப்பட்ட இலக்ெகான்றிைன அைமத்தல்

சிகிச்ைச வ�ைக2
•
•
•
•
•
•

தன�ப்பட்ட அமர்�

தன�ப்பட்ட அமர்�

இ�திக் �ட்டத்தின் ேபா� தங்கள�ன் அ�பவத்திைன ம� ளாய்� ெசய்தல்
தங்கள�ன் உண� மற்�ம் ெசயற்பாட்� �றிப்ேபட்�ைன பார்ைவய�டல்
உண� தட்� மாதி�
5 உண� ��க்கள்
தினச� உண�க்கட்�பாட்� திட்டம்
தங்கள�ன் அ�த்த தன�ப்பட்ட இலக்கிைன அைமத்தல்

சிகிச்ைச வ�ைக3, 4 மற்�ம்5

�� அமர்�கள்

வ�ைக 3
• கடந்த சந்திப்ப�ன் ேபாதான தங்கள�ன் அ�பவத்திைன ம� ளாய்� ெசய்தல்.
 ெகா�ப்� ெதாடர்ப�ல் கவனம் ெச�த்�தல்
 தங்கள�ன் அ�த்த கட்ட இலக்கிைன நிர்ணய�த்தல்.
வ�ைக 4
• கடந்த சந்திப்ப�ன் ேபாதான தங்கள�ன் அ�பவத்திைன ம� ளாய்� ெசய்தல்
 khr;rj;J, நார்ப் ெபா�ள் மற்�ம் சீன�
 உந்�சக்தியைடய உண�க�ம் உந்� சக்தி�ைடய �ழ்நிைலக�ம்
 உண� உட்ெகாள்�தல் பழக்கவழக்க �ற்�
 தங்கள�ன் அ�த்த கட்ட இலக்கிைன நிர்ணய�த்தல்.
வ�ைக 5
• கடந்த சந்திப்ப�ன் ேபாதான தங்கள�ன் அ�பவத்திைன ம� ளாய்� ெசய்தல்.
 உண� ேலபல்க�ம் ெபா�ட் ெகாள்வன�ம்
 ெவள�ேய / வ���ைறகள�ல் / வ�ேசட நிகழ்�கள�ல் உண� உட்ெகாள்�தல்
 உண� உட்ெகாள்ள Ntz;Lk; vd;w அ�த்தங்கள�ைன ைகயா�தல்
 தங்கள�ன் அ�த்த கட்ட இலக்கிைன நிர்ணய�த்தல்.
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சிகிச்ைச வ�ைக 6

தன�ப்பட்ட அமர்�

6 ஆவ� சந்திப்ப�ன்ேபா�, இ�வைரய�லான தங்கள�ன் வாழ்க்ைக �iறய�ல்
அைடயப் ெபற்றைவகள் �றித்� ம� ளாய்� ெசய்யப்ப�வ�டன் ந�ங்கள் ஏற்கனேவ
உடல் நிைறையக் �ைறத்�ள்ளைம ெதாடர்ப�ல் ெதாடர்ந்�ம் அவ்வா� ஈ�பட்�
வ�கின்ற�ர்களா அல்ல� அவ்வா� ேப�வதற்� வ��ம்�கின்ற�ர்களா அத்�டன்
அதைன எவ்வா� அைடவ� என்ப� �றித்� கலந்�ைரயாடப்ப�ம்.

சிகிச்ைச வ�ைக 7 மற்�ம்8

�� அமர்�கள்

7 மற்�ம் 8 ஆம் �� அமர்�கள் ச�க �காதார பண�யாளர்கள் மற்�ம் தங்கைளப்
பற்றி
அக்கைற ெகாள்கின்ற அல்ல� தங்க�க்� மகிழ்வ�ைன ஊட்�கின்ற
தங்கள�ன் வாழ்க்ைக �ைற திட்டமிடல் ெதார்பான
ஏேத�ம்
���டன்
ேகள்வ�கைளக் ேகட்பதற்�ம் கலந்�ைரயாடல்கள�ைன ேமற்ெகாள்வதற்�மான
சந்தர்ப்பத்திைன
வழங்�கின்ற�.
மற்றவர்கள�டமி�ந்�
கற்பதற்�ம்
ப�ரச்சைனக்கான த�ர்�, உண� மற்�ம் சைமயல் �றிப்�க்கள் ெதார்பான
அ�பவங்கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்வதற்கான வாய்ப்ப�ைன�ம் வழங்�கின்ற�.

இ�தி சிகிச்ைச வ�ைக 9

தன�ப்பட்ட அமர்�

9 ஆவ� சந்திப்ப�ன் ேபா�, தங்கள�ன் வாழ்க்ைக �ைறய�ல் அைடயப்
ெபற்றைவகள் �றித்� ம� ளாய்� ெசய்யப்ப�ம்.

ெதாைலேபசி அைழப்�க்கள்

தன�ப்பட்ட அமர்�

தங்கள�ன் அைனத்� சந்திப்�க்க�க்�மிைடய�ல் தங்கள�ன் ச�க �காதார
பண�யாளர் தங்க�டன் ஒ�ங்� �ைறயாக ெதாைலேபசி அைழப்�க்கள�ைன
ேமற்ெகாள்வார். ந�ங்கள் வ��ம்�கின்ற ஏேத�ம் வ�டயம் அல்ல� மன்மகிழ்ச்சி
�றித்� உதவ� ேகாரேவா அல்ல� வழிகாட்�தல்கள�ைனப் ெப�வதற்ேகா இதைன
ஒ� வாய்ப்பாக பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம்.
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வ�ைக1
நான் இங்ேக ஏன் வ�ைக தர ேவண்�ம்?
ந�ங்கள் அதி��ய நிைறய�ைன அல்ல� ஆரம்ப கட்ட ந��ழிவ�ற்� �ந்திய நிைலய�ைனக்
ெகாண்��ப்பதனால் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பங்�பற்�மா� அைழக்கப்ப�கின்ற�ர்கள்.
இந்த இuண்� வ�டயங்க�ம், ந�ங்கள் மிதமிஞ்சிய உடல் நிைற அல்ல� அதி ��ய இரத்த
சீன�ய�ைனக் ெகாண்�ள்ள சிக்கலான நிைலய�ைன ேம�ம் அதிக�க்கின்ற அதி��ய
ஆபத்திைனக் ெகாண்�ள்ள �ர்கள் என்பதைனச் �ட்�க் காட்�கின்றன.

5 வ�டங்கள��ள், ந� �ழி�க்�
�ந்திய நிைலய�ைனக்
ெகாண்�ள்ளவர்கள�ல்
அைரவாசியாேனார் வைக 2 இைனச்
ேசர்ந்த ந� �ழிவ�ன்
தாக்கத்திற்�ள்ளாவார்கள்

வைக 2 இைனச் ேசர்ந்த ந��ழி�த் தாக்கத்திற்�ள்ளாேனார்கள�ல் ெப�ம்பாலாேனார்
அவர்கள�ன் வாழ்க்ைக �ைறய�ைன மாற்�வத�டாக அவர்கள�ன் ந��ழி�த்
தாக்கத்திைனக் கட்�ப்ப�த்த ���ம் என்ப� நல்லெதா� ெசய்தியா�ம்.
ஆேராக்கியமான உடல் நிைறய�ைனப் ேப�தல் மற்�ம் ஆேராக்கியமான சமமான
உண�க்கட்�ப்பாட்�
உண�கைளத்

�ைற

தவ�ர்த்தல்,

மற்�ம்

உண�

நார்ப்ெபா�ட்கள்

உட்ெகாள்ளல்

மற்�ம்

�ைற,

பழங்கள்,

ெகா�ப்�

மரக்கறிகள�ைன

அதிகளவ�ல் உணவ�ல் ேசர்த்தல் அவ்வாேற உடற்பய�ற்சி என்பன தங்கள�ன் உடல்
ஆேராக்கியத்திைன

ஆபத்திலி�ந்�

பா�காக்�ம்

வழி�ைறகளா�ம்.

தங்க�க்�

மிைகயான உடல் ப�மன் இல்லாத ேபாதி�ங்�ட, நy;y உணவ�ைன உட்ெகாள்�வதன்
�லம்

ஆேராக்கியமான

அள�வ�ைனக்

உடல்

கட்�ப்ப�த்�தல்

பழக்கவழக்கங்கள�ைனத்

நிைறய�ைனப்
மற்�ம்

தவ�ர்த்தல்

ஆேராக்கியமான வாழ்வ�ைன வாழ ���ம்.
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ேப�தல்

உட�க்�

ேக�

என்பவற்றிைனக்

,

இரத்தத்தில்

வ�ைளவ�க்�ம்

சீன�ய�ன்
ஏைனய

கைடப்ப�ப்பத�டாக
6

வைக 2 இைனச் ேசர்ந்த ந� �ழி�கள்
ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக �ைறகள�ைனப்
ப�ன்பற்�வதன் �லம் த�க்கப்பட ���ம்
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மிதமிஞ்சிய உடல் நிைறய�னால் ஏற்படக்��ய வ�ைள�க�ம் வைக 2
ந� �ழிவ�ற்�ள்ளாத�ம்
மித

மிஞ்சிய

உடல்

ப�மன்

பார�ரமான

வ�ைள�கைள

ஏற்ப�த்�வ�டன்

நாளாந்த

ெசயற்பா�கள�ைன ேமற்ெகாள்வதில் இடர்பா�கள�ைன ஏற்ப�த்�வ�டன் வைக 2 இைனச் ேசர்ந்த
ந��ழி� ேநாய் ேபான்ற க�ைமயான உடல் உபாைதகள�ைன�ம் ஏற்ப�த்�ம். ந��ழி� ேநாயான�
வாழ் நாள் ��வ�ம் ெதாடர்ந்தி�ப்ப�டன் அ� ஆெளா�வ�ன் இரத்தத்தில் காணப்ப�ம் சீன�ய�ன்
அளவ�ைன அதிக�க்�ம். இரத்தத்தி�ள்ள சீன�ய�ன் மட்டத்தில் ஏற்ப�ம் அதிக�ப்பான� இரத்த
Foa;fs;, நரம்�கள் மற்�ம் mq;fq;fis க�ைமயாக்ப பாதிக்�ம்.
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epfழ்ச்சித்திட்ட இலக்�கள்
உடல் நிைற �ைறப்� இலக்�

உடல் gapw;rp இலக்�

நைட�ைறச் சாத்தியமான நிைற �ைறப்�
நிைற �ைறப்� நிகழ்ச்சித்திட்டத்திைன
10% நிைறக் �ைறப்ப�ன் நன்ைமகள்
ஆரம்ப�க்�ம் ேபா�, ெப�ம்பாலாேனார்
இதய ேநாய்கள், ந��ழி� மற்�ம் �ற்�ேநாய்
“மpfr;rupahd நிைற” இைன தம� மனதில்
என்பவற்றிறலி�ந்தான ஆபத்�க்கைளக்
ெகாண்�ள்ளார்கள்.
இ�
தற்ேபா�
�ைறப்பத�டாக தங்கள�ன் ந�ண்ட நாள் வாழ்வ�ைன
ேதைவயானதாகேவா
அல்ல�
ேமம்ப�த்திக் ெகாள்வ�டன் ஆேராக்கியமான
அைடயக்��யதாகேவா இல்லாமல்
வாழ்வ�ைன�ம் வாழ ���ம்.
இ�க்கலாம். வ�ஞ்ஞான�கள் உங்கள�
உடல்
ஆேராக்கியத்திைன
↓ இரத்த அ�த்தம்
↓ triglycerides(இரத்தத்தில்
ேமம்ப�த்தக்��ய
வைகய�ல்
ெகா�ப்�)
↓ ெகாலஸ்ேரால்
தங்கள�ன்
தற்ேபாைதய
உடல்
↓ சீன� (இரத்தத்தில் சீன�)
நிைறய�ைன 10% வைரய�ல் �ைறக்க
ேவண்�ெமன �ட்�க்காட்��ள்ளனர்.
5-7% நிைற �ைறப்�க் �ட பயன்மிக்கெதன �ட்�க் காட்டப்பட்�ள்ள�.
தங்க�க்� 10% நிைற �ைற� ஏற்பட்�ள்ளதாக க�திக்
ெகாள்க. ந�ங்கள் இ� ேபா�மானதாக ந�ங்கள் க�தவ�ல்ைல
அல்ல�
இ�
அள�க்கதிகம்
எனக்
க�கின்ற�ர்கள்.
எவ்வாறாய��ம்,
10%
நிைற
�ைறப்பான�
மிக�ம்
சிறந்தெதா� ஆரம்ப கட்டமா�ம்.

என்�ைடய
தற்ேபாைதய
நிைறயான�:
இந்த நிைறய�ன் 10%:
என� இலக்� நிைற:

இ�ப்G Rw;wsT அளவடhdJ
�
இ�ப்ைபச் �ழ மிைகயான
ெகா�ப்�
ப�வதpid
fhl;Lk;
இன்ெனா�
அளவடாக
�
இ�ப்ப�டன் அள�க்கதிகமான நிைறய�ைனக் ெகாண்��ப்பவர்கள�ைன அளவ�
� ெசய்வதற்கான ேமலதிக
அளவட்�
�
�ைறயாக�ம் இதைனப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம்.

�� நிைறவான நிைற:
ெதன்னாசிய
ஆண்கள்
0

90 ெச.ம� ற்ற�க்� �ைறந்த (35.5
அங்�லம்)

ெதன்னாசிய
ெபண்கள்
1

80 ெச.ம� ற்ற�க்� �ைறந்த
(31அங்�லம்)

க�ைமயான இடர் மி�ந்த
நிைல:
90 ெச.ம� ற்ற�க்� அதிகமான (35.5
அங்�லம்)

90 ெச.ம� ற்ற�க்� அதிகமான (31 அங்�லம்)

உடற்பய�ற்சி ெசயற்பா�
உடல் நிைற �ைறahky; ,Ue;jhYk; $l, தங்கள�ன் உடற் பய�ற்சி ெசயற்பாட்�ைன அதிக�ப்பதான� தங்கள�ன் உடல்
ஆேராக்கியத்திற்� மி�ந்த பயனள�க்�ம்.அதற்காக தங்களால் ,r;re;ju;gj;jpy; தங்களால் உடற்பய�ற்சிய�ல் cr;rkhf
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ஈ�பட ��யா� ேபாகலாம்.நாளாந்தம் ேவகமான நைட அல்ல� வட்�
�
ேவைலகள் ேபான்றவற்றில்
ஆகக்�ைறந்த�

30

நிமிடங்கள்

ஈ�ப�தலான�

உடல்

நிைறய�ைனக்

�ைறப்பதற்�

மிக�ம்

உதவ�யள�க்�ம்.தங்கள�ன் உடல் ெவப்பநிைலய�ல் ஏற்ப�ம் சிறியளவ�லான மாற்றம் மற்�ம் தங்கள�ன் �வாச
வத
� அதிக�ப்� என்பனவற்றிற்�, உடற்பய�ற்சிேய ப�ரதான காரணமா�ம்.
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உடல் ப�ம�க்கான என� காரணங்கள்
உடல் எைடய�ைனக் �ைறப்ப� என்ப� மிக�ம் க�னமான கா�யமா�ம்; உங்கள�ன் உடல்
ப�ம�க்கானகாரணங்கைளக் ��ந்� ெகாள்வ�டன் தங்கள�ன் உடல் ப�மைனக் �ைறப்பதற்�
மிக�ம் ெபா�த்தமான வழி�ைறகள�ைன fz;lwpa KbAk;. இத்தைகய காரணங்கள் சிலவற்றிைனப்
பற்றி சிந்திப்ப�டன் அைவ �றித்� கீ ேழ �றிப்ப�ட�ம்

உதாரண ம் . ‘நான் ஆேராக்கியமான உண � �ைறகள�ைனப் ப�ன்பற்�கின்ேறன் .
ஆனால் ெநா�க்�த் த�ன �கள�ைன அதிகம் உட்ெகாள்கின்ேறன் .’;
‘எ ன� மைனவ� சைமயலில் அதிகம் எ ண் ெண ய்ய�ைனப்
பயன்ப�த்�கின்றாள் ’

1

2

3

4
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உடல் ப�ைமைனக் �ைறப்பதன் �க்கியத்�வம்
அ�த்த 6 மாதங்கள��ள் உடல் ப�மைனக் �ைறப்பதற்காக ந�ங்கள் எவ்வள� �க்கியத்�வம்
ெகா�க்கின்ற�ர்கள்? (தய� ெசய்� 1-10 �ள்ள�கள�ைன இ�க)

1
அவ்வள�
�க்கியமில்ைல

2

3

4

சாதாரணமான�

5

6

7

8

9

�க்கியம்

10
மிக�ம்
�க்கியம்

ந�ங்கள் ஏன் …….. ,தி�ள்ள �ர்கள் மற்�ம் ஏன் அதில் இ�க்கவ�ல்ைல …….?

இரz;L �ள்ள�கள�dhy; cau;tila என்ன நடவ�க்ைக எ�க்க�ள்ள �ர்கள்?
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மன��தி
அ�த்�வ�ம் 6 மாதங்கள�ல் நிைறய�ைனக் �ைறக்க ��யெமன ந�ங்கள் எவ்வா�
நம்�கின்ற�ர்கள்? (தய� ெசய்� 1-10 வைரய�ல் �ள்ள�ய��க)
1
இ�வைரய�
ல்
நம்ப�க்ைக
ய�ல்ைல

2

3

4

சாதாரணமாக
நம்ப�க்க�ள்ள�

5

6

7

8

9

நம்ப�க்ைக�ள்ள
�

10
மிக�ம்
நம்ப�க்
ைக

ந�ங்கள் ஏன் …….. ,தி�ள்ள �ர்கள் மற்�ம் ஏன் அதில் இ�க்கவ�ல்ைல …….?

இரz;L �ள்ள�கள�dhy; cau;tila என்ன நடவ�க்ைக எ�க்க�ள்ள �ர்கள்?

�தலாவ� நடவ�க்ைக என்னவாக இ�க்�ம்?

அவற்றிைன எவ்வா� ைகயாள்வ� மற்�ம் அதில் ந�ங்கள் எதிர்ெகாள்�ம்
தைடகள் ahit?

iHealth-T2D: Clinic visit 1 – Sri Lanka – Tamil - version 1

14

என� ஊக்�வ�ப்�
ந�ங்கள் உடல் ப�மைன ஏன் �ைறக்க ேவண்�ம் என்பதற்கான காரணத்திைனக்
கண்டறிவதற்� �யற்சிக்க�ம்.

காரணம் 1

காரணம் 2

காரணம் 3

க�னமானவற்றிைனக் கண்�ப��க்�ம் ேபா� இவற்றிைன நிைனவ�ல் ெகாள்க.
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பதிேவட்�ைனப் ேப�தல்
இ� தங்கள�ன் நிைற �ைறப்� நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மிக�ம் �க்கியமானெதா� ப�தியா�ம்.; ahu;
நிைற �ைறப்ப�w;fhd பதிேவ�கள�ைனப் ெவற்றிகரமாக NgZfpd;whu;fNsh அவர்கNs epiw Fiwg;gpYk; ntw;wp
fz;fpwhu;fs; என்பதைன Ma;Tfspy; ஆராய்ந்த ேபா� ெத�ய வந்�ள்ள�.
பதிேவ�கள�ைனப் ேப�வதன் �லம் எவற்றிைன எப்ேபா� உண்ண
ேவண்�ெமன்பதைன கவனத்தில் ெகாள்ள ���ம்.
6 மாதங்க�க்� ந�ங்கள் நாளாந்தம் எவற்றிைன உண்கின்ற�ர்கள்
என்பதைன பதி� ெசய்� பார்க்க�ம்.�தலில் ந�ங்கள் இதைன மிக�ம்
சிரமம் வாய்ந்ததாக காணலாம். Mனால் ந�ங்கள் எவற்றிைன எப்ேபா�
உண்ண ேவண்�ெமன்பதைன எ��ம் பழக்கவழக்கத்திைன ெதாடர்ந்�
கைடப்ப��க்�ம் ேபா� அ� தங்க�க்� மிக�ம் �லபமானதாகலாம்.
ந� ங்கள் உண்�ம் ஒவ்ெவான்றிைன�ம் பதி� ெசய்க:எவ்வள� ெப�ய msNth அல்ல� எவ்வள�
சிறிய msNth அவற்றிைன எ��க.vt;tsT tpgukhf vOJfpwPu;fNsh me;j mstpw;F cq;fspw;F ed;ik. ந�ங்கள் உங்கள�
�ைகவண்�க்காகேவா / ேப�ந்�க்காகேவா காத்தி�க்�ம் ேபா� எத்தைன நிலக்கைடைலகள�ைன
ெகாறிக்கின்ற�ர்கள்

என்பதைன�ம்,

உங்கள�ன்

ேதந��ல்

எத்தைன

கரண்�

சீன�ய�ைனச்

ேசர்க்கின்ற�ர்கள் என்பதைன�ம் எத்தைன ேகாப்ைப ேசா� மற்�ம் எத்தைன இ�யப்பம் அல்ல�
ப�ஸ்கற்கைள ந�ங்கள்உண்ணகின்ற�ர்கள் என்பதைன�ம் பதி� ெசய்க.
தங்கள�ன் மனநிைல மற்�ம் உடற் பய�ற்சி ெதாழிற்பாட்�ைனப் பதி� ெசய்க. :

உண்�ம்

ேபா�ள்ள உங்கள�ன் மனநிைல பற்றி�ம் mit vt;thW cq;fs; உணவ�ைன உட்ெகாள்�ம் Kiw my;yJ mstpid
khw;wk; nra;fpd;wJ vd;gijAk; பதி� ெசய்க. ந�ங்கள் மகிழ்ச்சியாக அல்ல� கவைலயாக அல்ல� ேகாபமாக
இ�க்�ம் ேபா� தங்களால் அதிகமாக உண்ண ��கின்றJ என்பதைன cq;fshy; mtjhdpf;f KbAk;. இ�

தங்கள�ன் உண� உட்ெகாள்�ம் �ைறய�ல் என்ன மாற்றத்திைனக் ெகாண்� வர ேவண்�ெமன்ப�

�றித்� அறிந்� ெகாள்வதற்� மிக�ம் உதவ�யாக இ�க்�ம்.
நாெளான்றில்

எப்ேபா�

உடற்பய�ற்சி

ெசயற்பாட்�ல்

ஈ�ப�கின்ற�ர்கள்

என்பதைன

எ��க.

தங்கள�ன் வாழ்க்ைக �ைறய�ல் மாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்� இ� மிக�ம் ஊக்�வ�ப்பாக
அைம�ம்.
ந� ங்கள் ேபா�மிடெமல்லாம் தங்கள�ன் உண�க் �றிப்ேபட்�ைன எ�த்�ச் ெசன்� உண�
உட்ெகாண்ட ப�ன் உடன�யாக பதி� ெசய்க.: ந�ங்கள் தங்க�டன் எ�த்�ச் ெசல்லக்��யதான
சிறியெதா� �றிப்ேபட்�ைன தங்க�டன் ைவத்தி�க்�க. ஏேனன�ல், ந�ங்கள் எப்ேபா� என்ன
சாப்ப�ட்�ர்கள்

என்பதைன

toq;Ffpd;wJ.இ� இத்தைகய

�றித்�க்

ெகாள்வதற்கான

சந்தரப்ப;g;j;ij

தங்க�க்�

எப்ேபா�ேம

�றிப்ேபட்�டன் வட்�ைன
�
வ�ட்� ெவள�ேய�ம் ேபா� இத்தைகய

�றிப்ேபட்�ைன எ�த்�ச் ெசல்வதற்� தங்கைள வ�ைரவ�ல் பழக்கப்ப�த்திக் ெகாள்�ம்.
உண�

உட்ெகாண்டைத

அந்த

நாள�ன்

இ�திய�ேலா

அல்ல�

அ�த்த

நாள�ேலா

பதி�

ெசய்யலாெமன காத்தி�க்க ேவண்டாம். தங்கள�ன் நண்பர்க�டன் ெவள�ேய ெசல்�ம் ேபா�
இதைன மறப்பதற்கான சாத்தியம் அதிகமா�ம். அவற்றிைன உண்�ம் ேபா� உடன�யாகேவ
அதைனக் �றித்�க் ெகாள்க.rhg;gpl Ntz;Lk; vd;gjw;fhf my;yhky; தங்க�க்� உண்ைமய�ேலேய ேதைவயான
czT ெதாடர்ப�ல் ந�ங்கள் கவனம் ெச�த்�வர்கள்
�
என நாம் நம்�கின்ேறாம்.
ந� ங்கள் 2 ஆம் சந்திப்�க்� வ�ம் ேபா� தங்க�டன் ஆகக்�ைறந்த� ஒ� வாரத்திற்கான (7
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நாட்கள்) உண�க் �றிப்ேபட்�ைனேய�ம் எ�த்� வ�க.:இ� தங்கள�னால் மற்�ம் தங்கள�ன்

ச�க �காதார பண�யாள�னா�ம்

உண�ப் பழக்க வழக்க �ைறய�ைன ��ந்� ெகாள்ள

��வ�டன் தங்கள�ன் உண�க் கட்�ப்பாட்� �ைறய�ைன மாற்றிக் ெகாள்வதற்கான வ�டயங்கள்
�றித்� கலந்�ைரயா�வதற்�ம் உதவ�யாய��க்�ம். தங்கள�ன் ச�க �காதார பண�யாள�னால்
தங்கள�ன் உண�க்கட்�ப்பாட்� �ைறய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ய மாற்றங்கள் �றித்�
தங்க�க்� உதவ�யள�ப்பதற்�ம் உ��ைணயாக இ�க்�ம். இரண்� அல்ல� �ன்� வாரங்கள்
நிைற �ைறயாம�ம் ேபாகலாம். தாங்கள் தங்கள� உண� பதிேவட்�ைன ச�க �காதார
பண�யாள�டம் காண்ப�ப்பத�டாக இவ்வா� எற்ப�வதற்கான காரணத்திைன கண்டறிவதற்�
அவர் தங்க�க்� உத�வார்.

iHealth-T2D: Clinic visit 1 – Sri Lanka – Tamil - version 1

17

ஒ�ங்� �ைறய�ைனப் ப�ன்பற்றத் தவ�த�ம் ம� ளப் ப�ன்பற்�த�ம்.
ஒ�ங்� �ைறய�ைனப் ப�ன்பற்றத் தவ�தல் என்றால் என்ன?


தங்கள�ன்
உண�
உட்ெகாள்ளல்
அல்ல�
ெசயற்பாட்�த்
திட்டத்திலி�ந்�
தற்காலிகமாக வ�லகிச் ெசல்�தல் ஒ�ங்� �ைறய�ைனப் ப�ன்பற்றத் தவ�தல்.



ந�ங்கள் அைனவ�ம் மன�தர்களாக இ�ப்பதால், காலத்திற்� காலம் ந�ங்கள் தங்கள�
ஒ�ங்� �ைறய�ைனப் ப�ன்பற்றத் தவற ேவண்� வ�ெமன எதிர்பார்த்தல் ேவண்�ம்.



ஒU Kiw ெசய்யத் தவ�தலhy; ePq;fs; Nkw;nfhz;l அைனத்� க�னமான ngWNgWfspy; kw;wj;jpid
Vw;gLj;j Nghtjpy;iy .gpd;gw;w jtwpa gpd;du; ePq;fs; vjid nra;fpwPu;fs; vd;gNj மிக �க்கியமான
வ�டயெமான்றhFk;.

ப�ன்பற்றத் தவறியைமயf;fhd fhuzq;fs;?


ப�ன்பற்றத் தவ�வதான� rhjuzkhf tUtjpy;iy அைவ வழைமயாக ஏேதாெவான்றினால்
�ண்� வ�டப்ப�கின்ற�.



இந்த நிகழ்ச்சிய�ல் கலந்� ெகாz;ljd; gpw;ghL cq;fSila czTf;fl;Lg;ghL kw;Wk; clw;gapw;r;rp
இலக்�கள�ைனக் ப�ன்பற்றத் தவறpa re;ju;gq;fis epidtpy; nfhs;f.



o

தங்கள் ப�ள்ைளகள�ன் ம� தி உணவ�ைன ந�ங்கள் உண்�கின்ற ேபா�?

o

ந�ங்கள் தன�ைம அல்ல� மன அ�த்தம் ேபான்ற �றித்த சில உணர்�கைள
ெகாண்��க்�ம் ேபா�?

o

ந�ங்கள் �றிப்ப�ட்ட ஆள் அல்ல� நிகழ்வ�ைனக் ைகயா�கின்ற ேபா�?

o

உங்க�க்� யாராவ� உண� வழங்�கின்ற ேபா�?

o

ந�ங்கள் நண்பர்க�டன் அல்ல� தன�யாக உண� உண்�ம் ேபா�?

ந�ங்கள் இத்தைகய ‘உந்� சக்திகள்’ மற்�ம் ‘இடர் மி�ந்த நிைலைமகள்’ ெதாடர்ப�ல்
அறிவர்களாய�ன்,
�
ந�ங்கள் அைவ ெதாடர்ப�ல் ஏதாவெதான்றிைன ேமற்ெகாள்ள
���ம்.

ப�ன்பற்றத் தவறியவற்றிைன ப�ன்னர் எவ்வா� ம� ள;tJ?








நி�த்�தல் - mt;thwhd re;ju;gq;fis தவ�ர்ப்பதற்� �யற்சி ெசய்தல்.
அைமதியாக இ�க்க�ம்
– பதட்டைமைடய ேவண்டாம், ஒ�
�ைற
தவறவ�டப்பட்டைமயான� ேதால்வ�யைடந்ததாக க�தப்பட மாட்டா�. இ� ஒ�
பா�ய வ�டயமில்ைலெயன்� ந�ங்கள் உங்க�க்ேக �றிக் ெகாள்�ங்கள். ஒ� �ைற
தவறிப் ேபாவதான� உலகின் ��� என்பதல்ல.
ப�ன்பற்றத் தவறியதற்� �ன்னதாக என்ன நைடெபற்ற� என்பதைன நிைனத்�ப்
பார்க்�க?
�ண்�கின்ற காரண�கள் எைவ? உண்ணல் அல்ல� நடத்ைத
சங்கிலிய�ைன பயன்ப�த்�கின்ற �ழ்நிைலய�ைன ப�ப்பாய்� ெசய்க.
ம� ளப்ெபறல் கட்�ப்பா� – ேவ� ஏதாவ� ெசய்தல், உண� ஏேத�ம் எஞ்சிய��ப்ப�ன்
mjid mfw;wTk;.
உணவ�ைன உட்ெகாள்ளாமல் இ�க்க ேவண்டாம் – வழைமேபால தங்கள�ன் அ�த்த
உணவ�ைன உட்ெகாள்க. உணவ�ைன உட்ெகாள்ளாமல் இ�g;gJ அதிகளவ�ல்
உணவ�ைன உட்ெகாள்ளtjpid cf;Ftpf;Fk;.
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கற்ற�ம் திட்டமிட�ம் – இன்ெனா� Kiw ப�ன்பற்றத் தவWjiy jLf;f mt;thwhd
�ழ்நிைலய�ல் என்ன ேமற்ெகாள்ளப்ப�தல் ேவண்�ம்.
Neu;rpe;jid – இ�வைரய�ல் ந�ங்கள் எவ்வள� அைடந்�ள்ள �ர்கள் என்பதைன நிைன�
ப�த்திக் ெகாள்க.

நிைனவ�ல் ெகாள்க
ெசயலிழப்பான� ேதால்வ�யல்ல
அைவ நிக�ெமன எதிர்பார்
தங்கள�ன் உந்�தலிைன அங்கீ க�ப்பதன் �லம் அைவ
நிக�ம் தடைவகள�ைன மட்�ப்ப�த்த அறிந்� ெகாள்க
ெசயலிழந்ததன் ப�ன்னர் ந� ங்கள் ெசய்யfpd;wPu;;fs; vd;gNj
�க்கியமான வ�டயம்!
வாழ்க்ைக �ைற ெசயற்பாட்�ைன ேமம்ப�த்�வதன் நன்ைமகள்
உய�ேராட்டமான வாழ்வான� ெமய்ைம நிைலய�ன் சாதாரண நிைலயானதாக
க�தப்ப�தல் ேவண்�ம். பல்ேவ� ஆதாரங்கள் ����ப்பானவர;fs; பல்ேவ�
ேநாய்கள�லி�ந்�
பட்�யலான�

பா�காப்ப�ைனப்

மி�ந்த

ெப�கின்றன

����ப்�டன்

vd;gij fhl;Lfpd;wd.

இ�ப்பதனால்

ப�ன்வ�ம்

கிைடக்கக்��ய

நன்ைமகள�ைனக் காட்�கின்ற�:


ெகா�ப்ப�ல் ேசர்ந்�ள்ள கேலா�கைள எ�ப்ப�, நிைற �ைறப்�க்�
உதவ�யள�க்�ம்.



உடலின்

தைச

நார்கைள�ம்

ெசயன்�ைறய�லி�ப்ப�
உங்கள�ன்

ெகா�ப்�க்

எ�ம்�கைள�ம்
�ைறப்ப�ைன

உடலைமப்ப�ைன

பா�காத்தல்.

அதிக�க்�ம்.

இ�

ேமம்ப�த்�வதற்�

உதவ�யள�க்�ம்.ெசயன்�ைறய�லி�ப்ப� தங்கள�ன் எ�ம்� உைடதலிைனக்
�ைறத்�

தங்கள�ன்

எ�ம்�கைள

வ�வானைவயாக்�வதற்�ம்

உதவ�யள�க்கின்ற�. (எ�ம்��க்கி ேநாய்).


clypd; ,urhad njhypw;ghl;L வதj;jpid
�
mjpfupj;jy;. �ைறவாக உண்�தல் மற்�ம்
நிைற �ைற� என்பன தங்கள�ன் ,urhad njhypw;ghl;L வதத்திைன
�
சpwpjsT
வழ்ச்சியைடயச்
�
ெசய்கின்ற�. MdhYk; தங்கள�ன் உடற்பய�ற்சி மட்டங்கள�ைன
ேமம்ப�த்�வ� mt; வதத்தி�ள்ள
�
இந்த வழ்ச்சிய�ைன
�
ேமம்ப�த்�வதற்�
உதவ�யள�க்�ம்.
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உண�க் கட்�ப்பாட்�ற்� உத�தல் - தங்கள�ன் உடல் ேதைவ என்ன எ�ம்
தங்கள�ன் உணர்திறைன ேமம்ப�த்�தல்.



தங்கள�ன் உடல் ஆேராக்கியத்திைன ேமம்ப�த்�தல் . உடற்
பய�ற்சியான� தங்கள�ன் இரத்த அ�த்தம், தங்கள�ன் ெகால்ேராலிைன
ேமம்ப�த்�வதற்� உதவ�யள�ப்ப�டன் ந��ழி� கட்�ப்ப�த்தலிைன
ேமம்ப�த்�கின்ற�.



தன்னம்ப�க்ைகய�ைன�ம் நன்னடத்ைதய�ைன�ம் ேமம்ப�த்�தல். cly;
cWjpahf இ�ப்பJ உங்க�ila நம்ப�க்ைகய�ைன mjpfupf;fpd;wJ. அதிகமான மக்கள்
மன

அ�த்தத்திலி�ந்�

வ��பட்�க்

ெகாள்வதற்�

உடற்பய�ற்சிய�ைன

ேமற்ெகாண்� வ�கின்றார்கள்.ந�ங்கள் மன அ�த்தத்திலி�ந்� வ��தைல,
உடற்

பய�ற்சி

என்பனவற்றிற்காக

உணவ�ைன

உட்ெகாள்கின்ற

ஆெளா�வெரன�ல், அேத வழி�ைறய�ைனப் ப�ன்பற்ற ���ம். ஆனால்,
கேலா�கள�ைனச்

ேசர்ப்பதி�ம்

பார்க்க

அதைனப்

பயன்ப�த்திக்

ெகாள்ளலாம்.


ந� ண்ட கால ெவற்றிய�ைன த�ர்மான�த்தல். ����g;G vd;w fhuzpNa ahuy; உடல்
நிைறய�ைனக் �ைறப்பf KbAk; mj;Jld; அதைன அவ்வாேற ெதாடர்ந்� Ngz KbAk;
vd;gij vjpu;T $Wfpd;wJ.
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என்ன வைகயான ெசயற்பாட்�ைன நான் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்?
cq;fsps;F kfpo;rpia Vw;gLj;j $ba clw; gapw;rpia ெத�� ெசய்tJ மிக�ம் �க்கியமான� மற்�ம்
தங்கள�ன் இதயத் J�ப்� வதk;
�
Rthr tPjk; Mfpatw;iw mjpfupg;gJld;; cly; ntg;g epiyia rpwpjsT
அதிக�ப்பJkhd ஏேத�ம் ெசயற்பா�கள�ைனத் ெத�� ெசய்� ஒவ்ெவா� நா�ம் 30
நிமிடங்கைள இதற்காக gapw;rp nra;aTk;.
•

மின் உயர்த்திக�க்�ப் பதிலாக

•

ப� வ�ைசகள�ைனப்

ெசல்�தல்

பயன்ப�த்�தல்
•

•

பாடசாைலக்�

ஒ� சில த�ப்�க்க�க்�

ப�ள்ைளகைள நடந்�

�ன்னதாக பஸ்ஸிலி�ந்�

�ட்�ச் ெசல்Yjy;

இறங்�தல்
•

சந்ைதக்� நடந்�

•

வட்�ப்
�
பண�கள�ைன

ேவைலக்� கால்நைடயாக
ெசல்Yjy;

ேமற்ெகாள்�தல் (உதாரணம்.

•

கால்நைடயாக ெசல்Yjy;

அ�சி �ற்�தல்)
•

ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்தல்

•

ந� �ைனக் ெகாண்� ெசல்�தல் /

ஆலயத்திற்�

கிணற்றிலி�ந்� ந� �ைன எ�த்தல்

ஒேரய�யாக 30 நிமிடங்க�க்� ேமல் அமர்ந்தி�ப்பைத தவ�ர்க்க�ம்

•

கரப்பந்தாட்டம்

•

•

காலப்பந்தாட்டம்

ேவகமான நைடப்பய�ற்சி

கிறிக்கற்

•

•

ந� ந்�தல்

•
•

mjpj clw;gapw;rp
ைசக்கிள் ஓட்�தல்

•

நைடப்பய�ற்சி

•

வைலப்பந்� / �ைடப்பந்�

•

எல்Ny

•

ேமைசப்பந்�

•

�ப்பந்�

ஒவ்ெவா� சி� வ�டயம் �ட உதவ� ெசய்�ம் என்பதைன
நிைனவ�ற் ெகாள்க.
நாங்கள் எ�க்�ம் ஒவ்ெவா� கேலா��ம் ேவ�பாட்�ைனத்
ேதாற்�வ�க்கின்ற�. உதாரணமாக, ந�ங்கள் ஒவ்ெவா� நா�ம்
ேமலதிகமாக நான்�, �ன்� நிமிடங்கள் நடப்ப�ர்களாய�ன்,
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ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் ½ கி.கி. (1 இறாத்தல்) நிைறய�ைனக்
�ைறக்க ���ம்.12 மாதங்க�க்� ேமல் இவ்வா� ெசய்�ம்
ேபா� 6 கி.கி (12 இறாத்தல்) வைரய�ல் �ைறக்க ���ம்.
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நைடப் பய�ற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்றின் உதாரணம்
இ�
ந�ண்ட
காலப்ப�திக்�
உடற்பய�ற்சி
�தியான
ஈ�படாதவர்க�க்கான
த�வ�ரத்தன்ைம

மற்�ம்

�க்கியத்�வத்திைன
ஆற்றலின்

உதாரணமா�ம்.

இ�

உடற்பய�ற்சி

காலப்ப�திய�ைன

வலி��த்�கின்ற�.

அ�ப்பைடய�லான

ெசயற்பாட்�ல்

இ�,

ெதாழிற்பாட்�ன்

ப�ப்ப�யாக
தங்கள�ன்

உடற்ெறாழிற்பாட்�ைன

அதிக�ப்பதன்
உடல்

ரPதியான

ஆரம்ப�க்கின்ற�.

உதாரணம். ெசளக�யமான இைடெவள�ய�ல் 10 நிமிடங்க�க்� நடத்தல்.

வாரம் 1:

ெசௗக�யமான இைடெவள�ய�ல் 10 நிமிடங்கள�ல் 3 தடைவகள்
நடத்தல்

வாரம் 2:

ெசௗக�யமான இைடெவள�ய�ல் 12 நிமிடங்கள�ல் 3 தடைவகள்
நடத்தல்

வாரம்3:

ெசௗக�யமான இைடெவள�ய�ல் 14 நிமிடங்கள�ல் 3 தடைவகள்
நடத்தல்

வாரங்கள் 11 ஆவ� வாரமளவ�ல் இ� 30 நிமிடங்கள் வைரய�ல் நடப்பதற்கான
4-11:
பய�ற;சிய�ைனயள�க்�ம்.
வாரம்12:

30 நிமிடங்கள் வைரய�ல் நடக்�ைகய�ல், ஒ� நிமிடத்திைன தங்கள்
ைகய�ல் ைவத்�க் ெகாண்�
அதிக�க்க

ஆரம்ப�க்�க.

5

தங்கள� நைடய�ன் ேவகத்திைன
நிமிடங்க�க்�

ெராம்ப

ேவகமாக

அல்லாமல் மிதமான ேவகத்தில் நைட பய�ல�ம்.
5 நிமிடங்க�க்� ேவகமான இைடெவள�ய�ல் நடப்பதன் �லம்
இதைன ெதாடர�ம். அதன் ப�ன்னர் தங்கள� இதய மற்�ம் �வாச
��ப்ப�ைன சாதாரணமான வதத்திற்�
�
வ�வதற்காக ெம�வாக
நைட பய�ல�ம். ேவகமான நைடயான� cq;fis rpwpjsT ,isg;gila nra;tjhf mika
Ntz;Lk;.
30 நிமிடங்க�க்� இந்த �ைறய�ைனத் தி�ம்பத் தி�ம்பச் ெசய்க.
இவ்வைகய�லான வ�ைரவான / ெம�வான நைட பய�ற்சியான�
தங்கள�ன் தைசநார் �ைறைமக்� ேவ�பட்ட வழி�ைறகள�ல்
ேவைல ெசய்வ�டன் 30 நிமிடங்க�க்� நி�த்தாமல் ேவகமாக நைட
பய�ல

��வ�டன்

தங்கள�ன்

இதயத்திைன�ம்

�ைரய�ரல்கள�ைன�ம் வ�வானதாக்�ம்.
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30 நிமிட உடற் ெசயற்பாட்�ன் ேபா� பயன்ப�த்தப்ப�ம் சக்தி
30 நிமிட ெசயற்பாட்�ன் ேபா�
எ�க்கப்ப�ம் கேலா�கள்
70 கி.கி.

ெசயற்பா�

நிைறய�ைனக்

நிைறய�ைனக்

ஆெளா�வ�க்�

ஆெளா�வ�க்�

ெகாண்ட

உட்கார்ந்�

ேமற்ெகாள்ளப்

100 கி.கி.

ெகாண்ட

•

உட்காந்தி�த்தல்

45

63

•

நிற்றல்

54

75

•

�ப்பர� ெசய்தல்

132

183

•

சைமத்தல்

•

ெபா�ட்கைளக்

96

132

ெகாள்வன� ெசய்தல்

132

183

•

அ�த்தி ேதய்த்தல்

•

�ழி ேதாண்�தல்

231

321

•

வர்ணம் ��தல்

309

426

•

வட்�த்ேதாட்டம்
�

165

225

228

330

ெவட்�தல்)

114

159

•

நடத்தல் (ெம�வாக)

171

234

•

நடத்தல் (ேவகமாக)

255

353

•

ச�க நடனம்

108

150

•

ைசக்கிள் ஓட்�தல்
ஓ�தல் (11.5 நிமி/ைமல்)

135

189

•
•

ந�ச்சல் (crawl)

276

399

•

எைட பய�ற்சி

273

375

•

�ப்பந்�

246

342

•

Golf

207

285

•

ேமைசப் பந்�

180

249

•

ெரன்ன�ஸ்

144

201

231

321

ப�ம்

ெசயற்பா�

வட்�
�
அல்ல�
ெதாழில்

ெசயற்பா�

(ைவக்ேகால்)
•

ெபா��ேபாக்
� அல்ல�

ஓய்� பய�ற்சி

வட்�த்ேதாட்டம்
�
(�ல்�

நிைன�ட்டல்
ேமலதிகமாக உண்ணப்பட்ட உணவ�லி�ந்தான கேலா�கள�ைன எ�ப்பெதன்ப�
அவ்வள� இல�வானதல்ல. உதாரணமாக, 250 கேலா�கள�ைனக்
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ெகாண்��க்கின்ற 4 ெசாக்ேலற் ப�ஸ்கற்கள் ஒ� சில நிமிடங்கள�ல் உண்ணப்பட
���ம்.எவ்வாறாய��ம், இத்தைகைய த�ன�ய�ல் உள்ளடங்கி�ள்ள
கேலா�கள�ைன எ�ப்பதற்� 1 மண�த்தியாலம் ேவகமாக நடத்தல் ேவண்�ம்.
இதன் �லமாக, உடல் நிைறய�ைனக் �ைறப்பதற்� ஆேராக்கியமான உண�
உண்ண�டன் உடற்பய�ற்சி�ம் அவசியமானதா�ம்.
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வ�ைக 1 : தன�ப்பட்ட இலக்கிைன நிர்ணய�த்தல்
திகதி

நிைற

நிரணய�க்கப்பட்ட இலக்�

இ�ப்� �ற்றள�

அைடயப் ெபற்ற இலக்�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ேமற்ப� இலக்�கைள தாங்கள் அைடவதற்� ப�ன்வ�ம் வ�னாக்கைள தாங்களாகேவ
ேகட்�க் ெகாள்வ� தங்க�க்� பய�ள்ளதாக அைமயலாம்:
இந்த இலக்கிைன அைடவ� எவ்வா�?
இந்த இலக்கிைன நான் அைடந்�ள்ேளனா என்பதைன எவ்வா� அறிவ�?
எனக்� கிைடக்கக்��ய ேநரத்தி�ள் இந்த இலக்கிைன அைடந்� ெகாள்வ�
நைட�ைறச் சாத்தியமானதா?
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