வ�ைக 5
உண� வ�பர பட்�யல் ெதாடர்ப�ல் ெதள�வ�ன்ைமயா?
உண� வ�பர பட்�யல் பற்றி ��ந்� ெகாள்ளக் ��யதாக இ�ப்ப�ன், ெபாதிய�டப்பட்ட
உண�கள�லி�ந்� அதிகமான ெத��கள் ெதாடர்ப�லான வ�ளக்கங்கள�ைன

தங்க�க்� வழங்�வதற்� உதவ�யள�க்�ம்.
ெப�ம்பா�ம் ெபாதிய�டப்பட்ட உண�கள�ல் ந�ங்கள் உட்டச்சத்� நிைறந்த
ேமைசய�ைனக் காணலாம். இ� உண�ப் ெபா�ளான� சக்தி, ெகா�ப்�, சின� மற்�ம்
உப்� என்பனவற்றிைன எவ்வள� ெகாண்��க்கின்ற� என்பதைன உங்க�க்�
காட்�கின்ற�. அதன�ேக�ள்ள இன்ெனா� நிரலான� உண�ப் ெபா�ள�ன்
தன�ப்பாகமான� எவற்றிைனக் ெகாண்��க்கின்ற� என்பதைனக் காட்�கின்ற�.
ஊட்டச்சத்� நிைறந்த ேமைச
மாதி�ப்
ெப�மதி
சக்தி

ப�ஸ்கற்
100
கிராமிற்� ஒன்றிற்�

2052kJ

257kJ

490kcal

61kcal

ெகா�ப்�

23g

2.8g

அவற்றில் நிரம்ப�ய
ெகா�ம்�

11g

1.4g

காேபாைஹதேறற்�

63g

7.8g

சீன�ய�ல்

22g

2.7g

நார்ப் ெபா�ள்

3.8g

<0.5g

�ரதச் சத்�

6.8g

0.9g

உப்�

1.1g

0.14g
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இ� தங்க�க்�
ஒவ்ெவா�

ப�ஸ்கற்�ம் 61
கேலா�கள�ைன�ம்
2.8 கிராம்
ெகா�ப்ப�ைன�ம்
ெகாண்�ள்ள�
என்பதைனக்

��கின்ற�.மற்ைறய
வற்�டன் ஒப்ப�ட்�ப்
பார்க்�ம் ேபா�
ந�ங்கள்
ஆேராக்கியமான
ெத�வ�ைன

ேமற்ெகாள்ள ���ம்.
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ெபா�ட்கள�ைன வாங்�தல்
இடர் மி�ந்த ேநரத்தில் உண�கைளக் ெகாள்வன� ெசய்�ம் ேபா� சிலவற்றிைன

ந�ங்கள் காணலாம். அைவ ெப�ம்பா�ம் ஆைசய�ைனத் �ண்�பைவயாக
அைமகின்றன.

வாரெமன்றிற்கான திட்டமிடல். ந�ங்கள்
கைடக்�ப் ேபாக �ன்பாக ேதைவயான
ெபா�ட்கள் பற்றிய பட்டயெலான்றிைன
எ��க.ெபா�ள் பட்�யலில் இல்லாத எதைன�ம்

ந�ங்கள் அதிகம்
வ�ைலெயனக் க��ம்
பழங்கள் அல்ல�
மரக்கறிகைள ப�வ
காலத்தின் ேபா�
அல்ல� வ�ேசட
கழி�கள�ல் கிைடக்கின்ற
ேபா� வாங்க�ம்.
தகரத்திலைடத்த
அல்ல்� �ள��ட்டப்பட்ட
உண�கள் �த்தம் �திய
பழங்கள், மரக்கறிகள்
ேபான்ேற

உங்க�க்�
ஆைசயாய��ந்தா�ம் ேகக்,
ப�ஸ்கற், ஏைனய ெநா�க்�த்
த�ன�கள் உண்பதைன

அவர்கள் ந�ங்கள் அதிகம் உண்ண
ேவண்�ெமன நிைனப்ப�ன்
ெப�ய ைபக்கற்�க்கள்
வாங்�வைத தவ�ர்க்கலாம்.

உங்க�க்� உதவ� ேதைவெயனக்
க�தின் ��ம்பத்தவர்க�டன்
அல்ல� நண்பெரா�வ�டன்
ெ ல்
ம்

ந�ங்கள் பசியாக, கவைலயாக,

கைளப்பாக, ேகாபமாக அல்ல� மன
அ�த்தத்�டன் இ�க்�ம் ேபா�
உண�ப் ெபா�ட்கைள வாங்க

வ���ைற நாட்கள், வ�ேசட ைவபவங்கள் மற்�ம் ெகாண்டாட்டங்கள்
ந�ங்கள் ெகாண்டாட்டங்கள�ல் ஈ�ப�ம் ேபா� கவனமாக இ�ப்ப� மிக�ம் �க்கியமா�ம்.
�ன்ைனய மாதங்கள�ல் ந�ங்கள் க�ைமயாக ேவைல ெசய்தைமய�னால் இழந்த நிைறய�ைன

ந�ங்கள் மிக வ�ைரவாக ம� ளப் ெப�வதைனக் காணலாம்.
ப�மா�ம்

அள�கள்

:ந�ங்கள்

�திய

உண�கள்

மற்�ம்

சைமயல்

�ைறகள�ன்

மாதி�கள�ைனக் ெகாண்��க்கலாம். ந�ங்கள் பல்ேவ� ேவ�பட்ட கறிகள�ைனச் சைமக்க
�யற்சிப்ப�ர்களாய�ன், வ�ேசடமாக உண� பாகங்கள�ன் அளவ�ைன சிறியதாக ைவத்தி�க்க

மறக்க ேவண்டாம்.உங்கள� வய�றான� நிரம்ப��ள்ளதாக ந�ங்கள் உண�ம் ேபா�, உண�த்
தட்�ல் சிலவற்றிைன ம� தமாக வ�ட�ம்.
கட்டற்ற

இன்ப

அ�பவ�க்க

�கர்�:

எம�

வ��ப்பதிற்��ய

��யவ�ல்ைலெயன�ல்,

வ��ந்�கள�ல்

வ���ைறகள்

மகிழ்வாக

நாம்

இன்பத்திைன

அைமய

ப�ரதானமாக ஒேரெயா� மகிழ்�ட்டலிைனேய�ம் ைவத்தி�த்தல்ேவண்�ம்.
ஒ�ங்கிைணந்�

ெசயற்ப�தல்

:

பல

ேபர்,

வ���ைற

நாட்கள�ல்

மாட்டா�.

உண�கள�ைன

அதிகளவ�ல் உட்ெகாள்�கின்றனர். வ���ைற நாட்கள�ல் அவர்கள�ன் கவனத்திைன திைச

தி�ப்�ம் ேநாக்�டன் �திய வ�டயங்கள�ைன அவதான�த்தல், �திய மன�தர்கைளச் சந்தித்தல்
அல்ல� �திய �யற்சிகள�ல் ஈ�ப�தல்.
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ெவள�ேய ேபாய் உணவ�ந்�தல் / ெவள�ய�லி�ந்� வட்�க்�
�
எ�த்�ச்
ெசல்�தல்
‘ெவள�ேய ேபாய் உணவ�ந்�தல்’ என்ப� ேவைலத்தளத்தி�ள்ள சிற்�ண்ண�ச்சாைலய�ல்
உணவ�ந்�தல் , உணவகத்தில் அல்ல� கேபய�ல் உணவ�ந்�தல் அல்ல� வட்�க்�
�

எ�த்�ச்
ெசல்�தல்
ேபான்றவற்றிைன
உள்ளடக்�கின்ற�.
ந�ங்கள்
ெவள�ேய
உண்ப�ர்களாய�ன் அல்ல� �ைறயாக வ�யாபா�கள�டமி�ந்� (வாரத்திற்� ஒ� �ைற
அல்ல� அதற்� ேமல்) உணவ�ைனப் ெபற்� உண்ப�ர்களாய�ன் ந�ங்கள் உங்கள் ெத��க�க்�
�க்கியத்�வம் ெகா�ப்ப�டன் உடல் நிைறய�ைனக் �ைறப்பதற்கான தங்கள�ன் ஆற்றலில்
தாக்கத்திைன ஏற்ப�த்�ம். அ�ைமயாக ந�ங்கள் ெவள�ேய ேபாய் சாப்ப��வர்களாய�ன்
�
(மாத்திற்�

ஒ�

�ைற

அல்ல�

அதற்�

�ைறவாக),

உங்கள�

வ��ப்பத்திற்��ய

உண�கைள ந�ங்கள் �சித்� சாப்ப�டலாம்.
ந�ங்கள் மதிய உணவ�ைனேயா அல்ல� இர� உணவ�ைனேயா உண்பதற்காக அவற்றிைனப்
ெபற்�க் ெகாள்வதற்� �ன்னதாக எதைன உண்ண ேவண்�ெமன்� திட்டமிட ேவண்�ம்.
உதாரணமாக, ப�ைரட் ைறஸ் அல்ல� ப��யாண�க்�ப் பதிலாக ேசா� மற்�ம் கறி மற்�ம்
ம� ன் ேபான்ற ெகா�ப்� �ைறந்த உண�கைளத் ெத�� ெசய்தல்.
ேவைலய�லி�ந்� வட்�க்�ச்
�
ெசல்�ம் ேபா� ஆேராக்கியம் �ைறந்த ெநா�க்�த்
த�ன�கள�ைன வாங்�வைத தவ�ர்க்க �யற்சிக்க�ம். – உதாரணம் - சிற்�ண்�கள்

ெவள�ேய உணவ�ந்தல் பய�ற்சி:
ெவள�ேய இ�ந்� வாங்கி வ�ம் உண�கள�ல் உங்க�க்�ப் ப��த்த உண� எ�?
மற்�ம் ெவள�ேய எங்� ேபாய்ச் சாப்ப�ட ப��க்�ம்?

ந�ங்கள் உங்கள�ன் ெத��கள�ைன எவ்வா� ேமம்ப�த்த ���ம்?

ந� ங்கள் பயன்ப�த்�ம் உணவகங்கள் அல்ல� உண�கைள எ�த்�ச் ெசல்�ம்
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இடங்கள�லி�ந்� சில உண� வ�பர அட்ைடகள�ைன ேசக�க்�க. ஆேராக்கியமான
ெத��கைள ெத�� ெசய்� ெகாள்வ�டன் உங்கள�ன் அ�த்த ெதாைலேபசி அைழப்�
ெதாடர்ப�ல் கலந்�ைரயாடலிைன தயார்ப்ப�த்த�ம்.
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உண்பதற்கான அ�த்தங்கைள ைகயா�தல்
தங்கள�ன்

ஆேராக்கியமான

உணவ�ந்தல்

�ைறய�ைன

ப�ன்பற்�வதற்கான

தைடகைள

ஏற்ப�த்தக்��யதான பல்ேவ� சந்தர்ப்பங்கள் எப்ேபா�ேம உள்ளன. அ� வ���ைறகள், வ��ந்�கள்
அல்ல�
ேவைலய�ல்
ஏற்ப�ம்
க�ைமயான
த�ணங்களாக�ம்
இ�க்கலாம்.தங்கள�ன்
ஆேராக்கியமான உணவ�ந்தல் �ைறய�ைன ப�ன்பற்�வதற்கான தைடகைள ஏற்ப�த்தக்��யதான

பல்ேவ� சந்தர்ப்பங்கள் எப்ேபா�ேம உள்ளன. அ� வ���ைறகள், வ��ந்�கள் அல்ல� ேவைலய�ல்

ஏற்ப�ம் க�ைமயான த�ணங்களாக�ம் இ�க்கலாம்.
ப�ரச்சைனக்�த் திர்� கா�ம் அ���ைற
இத்தைகய �ழ்நிைலகள் சவால் நிைறந்தைவயாக
காணப்ப�வ�டன் இத்தைகய �ழ்நிைலக�க்�

“ப�ரச்சைனக்�த் த�ர்� கா�ம் அ���ைற”

இைனக் ைகயாள்வதற்�ம் உதவ�யாக இ�க்�ம்.
உதாரணம் :

ப�ரச்சைனக்�த் ர்� கா�ம்
அ���ைறயான� 3 ப���கள�ைனக்
ெகாண்�ள்ள� :

❶ ப�ரச்சைனைய நி�த்�த�ம் அதைனப்
பற்றி சிந்தித்த�ம்
❷ உங்கள�ன் ெத��கைளப் பார்க்க�ம்

ந�ங்கள்
ேவைலய�லி�ந்�
வட்�க்�
�
வந்த�ம் ❸ சா��யமாக�ம் உ�தியாக�ம்
மள�ைகச் சாமான்கள் ைவத்தி�க்�ம் அைறய�ல் பதிலள�த்� ப�ரச்சைனய�ைனத் த�ர்த்தல்
அைரவாசி சாப்ப�டப்பட்ட ப�ஸ்கற் ைபக்கற்றிைன வ�ட்�ட்� ெவள�ேயறிச் ெசல்வைத ந�ங்கள்
காண்கின்ற�ர்கள்.
ந�ங்கள்
அவர்கள�ன்
சிந்திக்காைமய�ைன
நிைனத்�
எ�ச்சல்
மற்�ம்
அதிர்ச்சியைடகின்ற�ர்களா? ந�ங்கள் ப�ஸ்கற்�க்கைள உண்பதற்� ஆவலாக உள்ள �ர்களா…

❶ப�ரச்சைனைய
நி�த்�த�ம் அதைனப்
பற்றி சிந்தித்த�ம்

ந�ங்கள் தி�ம்ப�ம் நடவ�க்ைகய�ைன எ�க்�ம் ேபா� உங்க�க்�ப் பல்ேவ� ெத��கள்
உள்ளன என்பதைன ��ந்� ெகாள்ள�ம்

❷ உங்கள�ன்

ந�ங்கள்:

ெத��கைளப் பார்க்க�ம்






ப�ஸ்கற்கைள சாப்ப��கின்ற�ர்களா
ப�ஸ்கற்�க்கைள ெவள�ேய வ�கின்ற�
�
ர்களா
ந�ங்கள் ப�ஸ்கற்�க்கைள ெகாள்கலன்கள�ல் இ�கின்ற�ர்களா
உங்கள் ப�ள்ைளக�டன் ேபாய்க் கைத�ங்கள்

இத்தைகய பதிலள�ப்�க்கள் ஒவ்ெவான்�ம் தங்கைள எவ்வா� சிந்திக்க ைவக்கின்ற�
என்பதைன கவனமாக ேயாசிக்க�ம்.
ஏைனயவவர்கள�ன்
உ�ைமகள�ைன
நியாயமாக�ம்
ம�யாைதயாக�ம்
ஏற்�க்
ெகாள்ைகய�ல் உங்க�ைடய உணரவ்கைள ேநர்ைமயாக�ம் ெபா�த்தமான வைகய��ம்

❸ சா��யமாக�ம்
உ�தியாக�ம்

ெவள�ப்ப�த்த ேவண்�ம்ெமன்பதைன இ� �றிப்ப��கின்ற�.

பதிலள�த்�

ேம�ள்ள உதாரணத்திைன

நிைனவ�ல் ெகாள்க:

ப�ரச்சைனய�ைனத்



த�ர்த்தல்

உங்கள� ப�ள்ைளகள் ப�ஸ்கற்�க்கைள �ரத்தில் ைவப்பார்களாய�ன் உங்க�க்�
இல�வானதாக அைம�ம் என உங்கள� ப�ள்ைளக�க்�க் �ற�ம்.



வட்�ல்
�
ப�ஸ்கற்�க்கள் எ��மில்ைலெயன�ல் உங்க�க்� இல�வானதாக
அைம�ம் என உங்கள� ப�ள்ைளக�க்�க் �ற�ம், அப்ப� உண்ணல்
�ைறய�ைன கைடப்ப��க்காவ��ன் ந� ங்கள் ப�ஸ்கற் வாங்�வைத �ற்றாக
நி�த்த ேபாவதாக �ற�ம் .

உணவ�ந்�வ� ெதாடர்ப�ல் ஏைனயவர்கள�டமி�ந்தான
அ�த்தம்
ஏைனயவர்கள் உங்கைள உண்�வதற்� ஊக்�வ�க்�ம் ேபா�
ந�ங்கள் அதிக ேநரத்திைன எ�க்க ேவண்�ய��க்�ம். இ� ஒ�
உணவ�ைனப் பங்ப��வதற்� அல்ல� வழங்�வதற்கான
சாதாரண நடவ�க்ைகயா�ம்.
அவர்கள்

அைவ

உதவ�

��பைவயாக

இ�க்�ெமன

நிைனக்கலாம், அல்ல� தங்க�க்� �ன்பாக
தன�யாக
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உண்ண அவர்க�க்� அசளக�யமாக இ�க்கலாம் அல்ல�
அவர்கள் தங்கள� த�ர்மானத்திைன ேசாதைன ெசய்வதாக
இ�க்கலாம்.

உண�
வழங்கப்பட
ேவண்�ய
�ழ்நிைலகள�ைன
தயா�ப்பதற்� �யற்சிப்ப�டன் அதைன எவ்வா� எதிர்
ெகாள்வ� என்பதைன மனதில் ெகாள்க.
இல்ைல, நன்றி, நான் தற்ேபா�தான உண்ேடன்.
இல்ைல, நன்றி, எனக்� இப்ேபா� பசிய�ல்ைல.
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இ� �ைவயானதாக ேதான்�கின்ற�. ஆனா�ம் என� இர�
உணவ�ைன வணாக்�வதற்�
�
நான் வ��ம்பவ�ல்ைல.
என்னால் இப்ேபா� சாப்ப�ட ��யா�. நான் சிலவற்றிைன

உண� உண்பதில் உள்ள அ�த்தங்கைள ைகயாண்ட தங்கள�ன் அ�பவங்கள் சிலவற்றிைன
நிைனத்�ப்

பார்ப்ப�டன்

கடந்த

காலத்தில்

அவற்றிைன

எவ்வா�

எதிர்ெகாண்�ர்கள்.

தற்ேபா� இத்தைகய நிைலைமகைள எவ்வா� ைகயா�கின்ற�ர்கள்?

கடந்த காலத்தில் எவ்வா�

எதிர்காலத்தில் எவ்வா�

நான் எதிர்ெகாண்ேடன்?

எதிர்ெகாள்ேவன்?

உதாரணம்1

�� நா�ம் உறங்கா�

உண�
ேமைசய��ள்ள
உணவ�ன் ம� தான
நாட்டம்

அதனால் ஏதாவ� உண்ண
ேவண்�ம் ேபால் எனக்�

ேவைல ெசய்கின்ேறன்.

ேதா�ம். நான் வய�ராற
உண்ட ப�ன் தி�ப்தி

ெகாள்கின்ேறன். நான் என�
உண�க்கட்�ப்பாட்�ைன
தகர்த்�ள்ளதாக

வழைமயாக ெவள�ேய
ேபாவதற்� �ன்பாக உண்ேபன்.
உண� ேமைசய��ள்ள உண�த்
ெத�வ�ைன மதிப்பாய்�
ெசய்தல், ஆேராக்கியமான

ெத��கைள ேமற்ெகாள்ளல்
மற்�ம் ேமைசய�லி�ந்�
வ�லகிய��த்தல்.

உண�கின்ேறன்.
உதாரணம் 2
தங்கள�ன்
�ன்பாக
நண்பெனா�வன்
உணவ�ந்�தல்

உதாரணம் 3

உதாரணம் 4
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சிந்தைன வ�வங்கள்
எம�
அைனத்�

நைடவ�க்ைகக�ம்

நடவ�க்ைகய�ைனப்

பற்றிய

சிந்தைன�டேனேய
ஆரம்பமாகின்றன.
உடல்நிைற
�ைறப்பான�
நாம்
நைட�ைறப்ப�த்த�தற்�
�யற்சிக்கின்ற
�திய
உடலாேராக்கிய
பழக்கவழக்கங்கள்
ெதாடர்ப�லான
பல்ேவ�
�திய
சிந்தைனக�டன்
ெதாடர்�ப�கின்ற�.

சிலேவைளகள�ல் உடல் நிைற �ைறப்� ெதாடர்ப�ல் நிைறய�ைனக் �ைறப்பதற்காக
க�ைமயாக
உைழப்ப�டன்
சாத்தியமற்ற
இலக்�கைள�ம்
கால

வைரயைறகள�ைன�ம் அவர்களாகேவ ஏற்ப�த்திக் ெகாள்கின்றனர். இ� உங்க�க்�
கவைலய�ைன�ம் ஏேத�ம் வழிய�ல் மாற்றத்திைன அைடவதற்கான தங்கள�ன்

இய�ைமகள் �றித்� மகிழ்ச்சியற்ற நிைலக்�ம் இட்�ச் ெசல்�ம்.��ய வ�ைரவ�ல்
அதிகமாக

எதிர்பார்க்�ம்

வைகய�லான

சிந்தைனச்

ெபாறிய��ள்

அைழக்கப்ப�கின்ற�.

ந�ங்கள்

ெசயல்�ைறயான�

உதவ� ெசய்யா மனப்பாங்�
க�ப்� ெவள்ைள சிந்தைன :
“நான் என� உணவ�ந்தல்
�ைறய�ைன ��ைமயக
ப�ன்பற்றினாேலா அல்ல�
எல்லாவற்றிைன�ம் ைகவ�ட்டாேலா

சிக்க�ம்

வாய்ப்�ள்ள�.

“பழக்கவழக்கப்

ெபாறி”

இந்த

என

உதவ� ெசய்�ம் மனப்பாங்�
“என்னால் சிறப்பாக ெசய்ய
���ெமன்ற என� உ�ண்ணல்
�ைறய�ைன ப�ன்பற்�வதற்� நான்

�யற்சிப்ேபன், ஆனால் சில அ�தான
வ��பா�கைள�ம் எதிர்பார்க்கலாம்.”

அ� எனக்� நல்லைதேய ெசய்�ம்”
ெப�ங் ேக� வ�ைளதல் :
“ஓ

இல்ைல.. நான் ம� ண்�ம் அதற்�

ஆளாேனன். அவ்வாறான என�
அைனத்� க�னமான
ேவைலக�க்�ம்க நான் இரண்டாவ�
உதவ�யள�ப்ப�ைனப் ெபற்�ள்ேளன்.
இந்த வாரம் ேநரம் வ�ரயமானதாக
இ�ந்�ள்ள�.”
தைல�ைறய�ைனத் தாண்�:
“நான் ஒ� ைபக்ைகற்
ப�ஸ்கற்�க்கைள உண்ேடன். நான்

“நான் தற்காலிகமாக ப�ன்பற்றாமல்
வ�ட்�வ�ட்ேடன். மிக�ம்
�க்கியமான வ�டயம் என்னெவன�ல்,
அதைன ம� ள�ம் ெப�வதற்�

�யற்சிக்கின்ேறன். அதன்ப�ன்னர் இ�
என்�ைடய ஒட்�ெமாத்த
�ன்ேனற்றதிைனப் பாதிக்கா�”
“நான் ஒ� ைபக்கற் ப�ஸ்கற்�க்கைள
உண்ேடன். அதைன நி�த்�வ�
ெராம்ப க�னெமன நான் உணர்ந்�
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ஒ� ேபா�ம் மன உ�திய�ைனக்

ெகாண்ேடன். அ�த்த �ைற
ப�ஸ்கற்றிைன என� வராந்த
உண�ண்ணல் திட்டத்தில்

ெகாண்��ந்ததில்ைல”

உள்ளடக்க�ள்ேளன்”
நல்ல வ�டயங்கள�ைனக்

“இன்� எனக்� மிகச் சிற்நத நாளாக

�ைறத்தல்:
“இன்� எனக்� நல்ல நாளாக இ�ந்த

இ�ந்த�. நான் என� �ன்ேனற்றம்
�றித்� உண்ைமய�ேலேய

ேபாதி�ம் இ� கைடசி நாளாக

மகிழ்ச்சியைடந்ேதன்.”

இ�க்கா�. எனக்�த் ெத��ம் நான்
என்ன வ��ம்�கிேறன் என்�.”
�டாத வ�டயங்கைள

“நான் ஐஸ் கிற�ம் உண்ேடன். நான்

மிைகப்ப�த்திக் ��தல்:
“நான் ஐஸ் கிற�ம் சாப்ப�ட்ேடன். அ�
எனக்� மிக�ம் ஏற்�ைடயதா�ம்”

இ�வைரய�ல் எல்லா வாரங்கள��ம்
நன்றாக ேமற்ெகாண்டவற்றில்
�தலாவதாக ப�ன்பற்றத் தவறவ�ட்ட
வ�டயமா�ம்.”

உங்கள�ன் எதிர்மைற சிந்தைன ெசயற்பா�கைள அங்கீ க�ப்பதான�, அவற்றிைன

எவ்வா� சிறந்தைவயாக மாற்�வ� என்பதற்கான �தல் ப�யா�ம். �றிக்ேகாள்கள்
மற்�ம் இலக்�கைள உ�வாக்க �யற்சிக்�ம் ேபா� எதிர்ேநாக்�ம் மைற�க

இடர்பா�கள் சில இங்ேக தரப்ப�கின்றன. தங்கள�ன் உதவ� ெசய்யா மனப்பாங்கிைன
எவ்வா� அவற்றிைன உதவ� ெசய்யத்தக்கைவயாக மாற்�வ� என்ப� �றித்�
சிந்திக்�க.

உதவ� ெசய்யா மனப்பாங்�

உதவ� ெசய்�ம் மனப்பாங்�
உதவ� ெசய்ய �யற்சிப்ேபன் மற்�ம்

நான் ெசய்ய மாட்ேடன்…

தவ�ர்ப்ேபன்…

நான் ெசய்ேவன்…

என�ேநாக்கம்…

நான் எப்ேபா�ம் ெசய்ேவன்…

உதவ� ெசய்ய �யற்சிப்ேபன்…

நான் ஒ�ேபா�ம் ெசய்ய மாட்ேடன்…

உதவ� ெசய்ய �யற்சிக்க மாட்ேடன்…

இந்த �ைறய��ள்ள சிறிய மாற்றத்திைன ந�ங்கள் மிக�ம் ெவள�ப்பைடயான� எனக்
க�தலாம்.

ஆனால்,

ந�ங்கள்

எவற்றிைன

அைடயக்��யதாக

இ�ந்�ள்ள�

என்பதைன தி�ம்ப�ப் பார்க்�ம் ேபா� இ� உங்க�க்� உண்ைமய�ல் உதவ�யாக
இ�க்�ம்.
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வ�ைக 2 : தன�ப்பட்ட இலக்கிைன நிர்ணய�த்தல்
திகதி

நிைற

இலக்�கைள நிர்ணய�த்தல்

இ�ப்� �ற்றள�

அைடயப் ெபற்ற இலக்�

1.

2.

3.

4.

5.

ே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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