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‘ஃபேமிலி-லலஃப்-கனெக்ட்’
உங்களுலைய கவலலகலைக் கட்டுப்ேடுத்துதல் 

கவலை என்பது வாழ்க்லகயின் பபாதுவானபதாரு பகுதியாகும், ஆனால், 
பதாடர்ந்து கவலைப்பட்டுக்பகாண்டிருப்பது உங்கலைத் துன்பத்திற்கும், 
நிலைலைகலைச் சைாைிக்க இயைாத நிலைக்கும் உங்கலை 
ஆட்படுத்தக்கூடும். வியர்த்தல், தலடபடும் நித்திலை, சிடுசிடுப்பு, 
தலைவைிகள், தலச இறுக்கம் அதிகரித்த இதயத்துடிப்பு ைற்றும் அதிவவக 
சுவாசம் வபான்ற சிை உடல்ரீதியான அறிகுறிகலையும் இது 
வதாற்றுவிக்கக்கூடும்.  

இலடயுறாக் கடும் கவலைகைானலவ உங்களுலடய வவலை, நட்புகள், குடும்பம் 
ைற்றும் பபாழுதுவபாக்குகள் ஆகியவற்றில் இலடயூறுகலை ஏற்படுத்தக்கூடும். 

நீங்கள் எந்த அைவிற்குக் கவலைப்படுகிறரீ்கள் என்பலத ைாற்றுவதற்காக 
உங்கைால் பசய்ய இயலுைான விடயங்கள் உள்ைன, ஆனாலும், வாழ்க்லகயில் 
சிை விடயங்கள் நிலையற்றலவ என்பலதயும் சிை விடயங்கலை உங்கைால் 
ைாற்ற இயைாது என்பலதயும் நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ைவவண்டும். உங்கைால் 
கட்டுப்படுத்தவும், ைாற்றவும் இயலுைான விடயங்கள் ைீது உங்களுலடய 
கவனத்லதக் குவிப்பதன் மூைம் உங்களுலடய கவலைகலை இன்னும் 
யதார்த்தைான முலறயில் அணுகும் வழிகலை நீங்கள் உருவாக்கிக்பகாள்ை 
இயலும்.  

விையங்கலைக் குறித்து லவத்துக்னகொள்வது 
உதவிகரமொக இருக்கலொம் 
நீங்கள் எப்வபாபதல்ைாம் கவலைப்படுகிறரீ்கள் என்பலத அவதானிப்பதும், எலதப் 
பற்றிக் கவலைப்படுகிறரீ்கள் என்பலத உங்களுலடய பதாலைவபசியிவைா, 
துண்டுக் காகிதம் ஒன்றிவைா குறித்து லவத்த்துக்பகாள்வதும் முதல் படியாகும். 
இைவில், உங்களுலடய கவலைகைின் காைணைாக உங்கைால் நித்திலை பகாள்ை 
இயைாைல் இருந்தால், அலதப் பற்றிய குறிப்புகலை எழுதி லவப்பதற்காக 
உங்களுலடய படுக்லகக்குப் பக்கத்தில் வநாட்டுப்புத்தகம் ஒன்று இருப்பலத 
உறுதிப்படுத்திக்பகாள்ளுங்கள். 

கவலலப்ேடுவதற்கொெ பேரம் – ேீங்கள் தொரொைமொகக் 
கவலலப்ேைலொம் – அதற்கொெ அனுமதி உங்களுக்கு 
உண்டு! 
உங்களுலடய நாள் பபாழுதில், ‘கவலை’ப்படுவதற்பகன்று குறிப்பிட்ட ஒரு 
வநைத்லத ஒதுக்கிக்பகாள்ளுங்கள். இலத நீங்கள் உங்களுலடய 
நாட்குறிப்வபடில் குறித்துலவத்துக் பகாள்ைைாம்.  

உங்களுலடய கவலைகைின் பட்டியலை வாசித்துப் பாருங்கள், ைற்றும் 
உங்களுலடய ‘கவலலகள் யதொர்த்தமொெலவ’யொ அல்ைது எதிர்காைத்தில் 
‘ஏதொவது ஆகிவிட்ைொல் என்ெ னெய்வது என்ற ெந்பதகத்தின் கொரணமொக 
ஏற்ேட்ை கவலலகைொ’ என்பலத முடிவு பசய்யுங்கள்.  

உங்கைால் ைாற்ற இயைாத சூழல்கள் அல்ைது நபர்கள் ைீது கவனம் 
பசலுத்தாைல், உங்கைால் ைாற்ற இயலுைான விடயங்கள் ைீது ைட்டுவை கவனக் 
குவிவு பசலுத்துகிறரீ்கள் என்பலத உறுதிப்படுத்துங்கள்,  

உங்களுக்கிருக்கும் யதார்த்தைான கவலைகலை நீங்கள் எப்படி அணுகைாம் 
என்பலத அடுத்து வரும்  பக்கத்தில் காணைாம். 
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அவற்லறப் ேற்றி ேம்மொல் ஏதொவது னெய்ய இயலுமொெ யதொர்த்தமொெ கவலலகள்
உங்களுலடய யதார்த்தைான கவலைகலை நலடமுலறக்வகற்ற, சாதிக்க இயலுைான வலகயில் அணுகுவதற்கு ‘பிைச்சிலனத் தீர்வு’ (problem solving) வழிமுலறகைால் 
உதவக்கூடும். பிைச்சிலன ஒன்லற அணுகுவதற்கு இயலுைான வழிகள் பைவுள்ைன என்பலதப் புரிந்துபகாள்ைவும், பிறகு எந்த வழிலயத் தீர்வு காண்பதற்காகப் 
பயன்படுத்தைாம் என்பலத முடிவு பசய்யவும் இவற்றால் உங்களுக்கு உதவ இயலும்.

உங்களுக்குத் தற்சையம் கவலைலய ஏற்படுத்திக்பகாண்டிருக்கும் கரிசனம் ஒன்லறப் பற்றி வயாசியுங்கள், பிறகு உங்களுலடய கவலைகலை எப்படி உங்களுலடய 
கட்டுப்பாட்டிற்குள் பகாண்டுவைப் வபாகிறரீ்கள் என்பலதப் பற்றி இந்த நலடமுலறக்வகற்ற ‘பிைச்சிலனத் தீர்வு’ வழிமுலறகலைப் பயன்படுத்தி சிந்தியுங்கள். 

ேிரச்ெிலெக்குத் தீர்வு கொணும் ேயிற்ெி

  ேடி-ேிலல 1:ேீங்கள் தரீ்வு கொணத் தயொரொக இருக்கும் ேிரச்ெிலெ ஒன்லறத் னதரிவு னெய்யுங்கள் 
உங்களுலடய கவலை அல்ைது பிைச்சிலன என்ன என்று எழுதுங்கள். 

பிைச்சிலனயின் விவைங்கலைப் பற்றி வயாசியுங்கள். குறிப்பிட்ட ஒரு பிைச்சிலனயின் ைீது கவனம் பசலுத்துங்கள், ைற்றும் ஒரு வநைத்தில் ஒரு பிைச்சிலனக்கு 
ைட்டும் தீர்வு காண்பலத வநாக்கைாகக் பகாள்ளுங்கள்.  

ேடி-ேிலல 2: ேிரச்ெிலெலயப் ேற்றி ேீங்கள் பயொெிக்கும் விதத்திலெ மொற்றுங்கள். தரீ்வு கொணப்ேைபவண்டிய 
ேிரச்ெிலெ என்ெ?  
உதாைணைாக, ‘இந்தத் பதாலைவபசிக் கட்டணத்லத நான் இன்னும் பசலுத்தாைல் இருக்கிவறன்’ என்ற கவலை. இது ஒரு யதார்த்தைான கவலை. ‘இந்த வாைத்தின் 
இறுதிக்குள்ைாக இந்த பாக்கிக் கட்டணத்லத நான் பசலுத்திவிட வவண்டும்.’ என்பலதப் வபான்ற முடிவுகலை வைற்பகாள்ளும்வபாது இது ஒரு தீர்வு காண இயலுைான 
யதார்த்தைான பிைச்சிலனவய என்பலதக் காண்பீர்கள்.  

நீங்கள் இதுவலை கவலைப்பட்டுக்பகாண்டிருந்த பிைச்சிலனலய இப்வபாது நீங்கள் உங்கைிடைிருந்து ஓைைவு ஒதுக்கிலவத்துவிட்டீர்கள் – ஆகவவ, இப்வபாது இந்தப் 
பிைச்சிலனலய சைாைிப்பலத நீங்கள் எைிதாக்கிக்பகாண்டீர்கள். 

ேடி ேிலல 3: உங்களுலைய ேிரச்ெிலெலயத் தீர்க்கக்கூடிய ஒவ்னவொரு தீர்வும் என்ெ என்று எழுதுங்கள், மற்றும் 
மிகவும் ேியொயமொெ ஒன்லறத் னதரிவு னெய்யுங்கள் 

  பின் வரும் வகள்விகலைப் பற்றி நீங்கள் வயாசிப்பது பைனுள்ைதாக இருக்கைாம்:  
• ஒவ்பவாரு தீர்வு குறித்தும் நீங்கள் வைற்பகாண்டு நடவடிக்லக எடுக்கும் சாத்தியம் எந்த அைவிற்கு இருக்கிறது?
• நீங்கள் முன்லவத்துள்ை தீர்வுகலைப் பூர்த்தி பசய்யத் வதலவப்படும் ஒவ்பவாரு விடயமும் உங்கைிடம் இருக்கிறதா?
• நீங்கள் எழுதி லவத்துள்ை தீர்வுகளுக்கான நடவடிக்லககலை வைற்பகாள்வலதப் பற்றி என்ன நிலனக்கிறரீ்கள்?
• நடவடிக்லககலை வைற்பகாள்ை நீங்கள் இப்வபாது தயாைாக இருக்கிறரீ்கள் என்று நிலனக்கிறரீ்கைா?

முடிவு ஒன்லற வைற்பகாள்வது உங்களுக்கு சிைைைாக இருந்தால், உங்களுலடய பிைச்சிலனலயப் பற்றி நீங்கள் வைற்பகாண்டுள்ை காரியங்கலை 
உங்களுலடய வாழ்க்லகத்துலணவர், குடும்ப அங்கத்தவர் அல்ைது நண்பர் ஒருவரிடம் காண்பித்து அவர்கள் என நிலனக்கிறார்கள் என்று பதரிந்துபகாள்ை 
அவர்களுலடய அறிவுலைலய நாடுங்கள். ைற்ற தீர்வுகலைப் பற்றி நீங்கள் வயாசிக்க அவர்கைால் உங்களுக்கு உதவவும் கூடும்.  

ேடி-ேிலல 4: திட்ைம் ஒன்லற உருவொக்குங்கள் – உங்களுலைய திட்ைத்திலெ ேீங்கள் ெிறு ேடி-ேிலலகைொகப் ேிரிக்க 
பவண்டியிருக்கலொம்  

இந்தக் குறிப்பிட்ட படி-நிலைகலைப் பற்றி வயாசிப்பதும், அவற்லற எழுதி லவப்பதும் உங்களுலடய திட்டத்தின் ைீதான நடவடிக்லககலை வைற்பகாள்வதில் 
உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடும்.  

ேடி-ேிலல 5: உங்களுலைய திட்ைத்திலெ ேிலறபவறுங்கள், மற்றும் அலத மீள்ேொர்லவ னெய்யுங்கள் 

உங்களுலடய திட்டத்தினால் விலைந்த பைன்கலை எழுதிலவயுங்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்தலதப் வபாை உங்களுலடய திட்டம் பசயல்படவில்லை என்றால்,  ஆகச் 
சிறந்த தீர்விலனக் காண சிை சையம் பவவ்வவறு சிை விடயங்கலை நீங்கள் முயற்சி பசய்துபார்க்க வவண்டியிருக்கும் என்பலத ைறவாதீர்கள். 

நீங்கள் வவறு எவ்வாறு பசயல்பட்டிருக்கைாம் என்பலதப் பற்றி வயாசியுங்கள், ைற்றும் உங்களுலடய வயாசலனகலைக் குறித்து லவயுங்கள். எதிர்காைத்தில் 
பிைச்சிலன ஒன்றிற்கு நீங்கள் தீர்வு காண முயற்சிக்கும்வபாது இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கைாம்.  



பிைச்சிலன ஒன்றிற்குத் தீர்வு காண்பதற்காக நீங்கள் 
பயன்படுத்தக்கூடிய பவற்று ைாதிரிப்-படிவம் ஒன்று 
கீவழ தைப்பட்டுள்ைது. உதவிக்காக, முந்லதய பக்கத்தில் 
தைப்பட்டுள்ை பயிற்சி-முலறலயப் பயன்படுத்துங்கள்.

  ேடி-ேிலல 1:ேீங்கள் தரீ்வு கொணத் தயொரொக இருக்கும் ேிரச்ெிலெ ஒன்லறத் னதரிவு னெய்யுங்கள் 

ேடி-ேிலல 2: ேிரச்ெிலெலயப் ேற்றி ேீங்கள் பயொெிக்கும் விதத்திலெ மொற்றுங்கள். தீர்வு கொணப்ேைபவண்டிய 
ேிரச்ெிலெ என்ெ?  

ேடி ேிலல 3: உங்களுலைய ேிரச்ெிலெலயத் தீர்க்கக்கூடிய ஒவ்னவொரு தீர்வும் என்ெ என்று எழுதுங்கள், 
மற்றும் மிகவும் ேியொயமொெ ஒன்லறத் னதரிவு னெய்யுங்கள் 

ேடி-ேிலல 4: திட்ைம் ஒன்லற உருவொக்குங்கள் – உங்களுலைய திட்ைத்திலெ ேீங்கள் ெிறு ேடி-ேிலலகைொகப் 
ேிரிக்க பவண்டியிருக்கலொம்  

ேடி-ேிலல 5: உங்களுலைய திட்ைத்திலெ ேிலறபவறுங்கள், மற்றும் அலத மீள்ேொர்லவ னெய்யுங்கள் 



Dealing with ‘what if’ worries 

‘ஏதொவது ஆகிவிட்ைொல் என்ெ னெய்வது’ என்ற ெந்பதகத்தின் கொரணமொக 
ஏற்ேடும் கவலலகள் 

 ‘ஏதாவது ஆகிவிட்டால் என்ன பசய்வது’ என்ற சந்வதகத்தின் காைணைாக 
ஏற்பட்ட கவலைகளுக்கு உடனடியான தீர்வு ஏதும் கிலடயாது என்பதால் 
அவற்லறப் பற்றி வயாசித்து ைன-அழுத்தத்திற்கு 
ஆட்பட்டுக்பகாண்டிருப்பதில் அர்த்தைில்லை. இந்தக் கவலைகள் உங்கைால் 
கட்டுப்படுத்த இயைாதலவ என்பலத ஏற்றுக்பகாண்டு அவற்லற ைறக்க 
முயற்சியுங்கள். 

இந்தக் கவலையினால் உங்களுக்குப் பிைவயாசனம் ஏதும் உண்டா என்று 
உங்கலைவய வகட்டுக்பகாள்வது பயனுள்ைதாக இருக்கைாம். பின்வரும் 
வகள்விகலை உங்களுக்வக எழுப்பிக்பகாள்ளுங்கள்: 

• நான் என்னவாக ஆக விரும்புகிவறாவனா, அதனால் எனக்குப்
பிைவயாசனம் இருக்கிறதா? 

• நான் விரும்பும் பதாடர்புறவுகலை ஏற்படுத்திக்பகாள்வது எனக்கு
உதவியாக இருக்குைா? 

• நிலைலைலய வைம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்லககலை
வைற்பகாண்டு என் வாழ்க்லகலய ைீண்டும் பலழய
பாலதக்குக் பகாண்டுவை இது எனக்கு உதவுைா?

• அலதப் பற்றி இப்வபாது வயாசித்துக்பகாண்டிருப்பதனால் ஏதும்
பைன் இருக்கிறது என்று நிலனக்கிறரீ்கைா? இலதப் பற்றி நீங்கள்
பசன்ற முலற கவலைப்பட்டவபாது அப்படி நடந்ததா? 

இப்வபாது நீங்கள் கவனம் பசலுத்தவவண்டியது உங்களுலடய கவலையின் 
ைீதல்ை என்பலத நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ை இந்தக் வகள்விகள் உங்களுக்கு 
உதவக்கூடும். ைாறாக, உங்கைது இைக்குகலை அலடய உதவிகைைாக 
இருக்கும் விடயங்கலைப் பற்றி வயாசியுங்கள். 

 உங்களுலைய ‘கவலல பேரம்’ முடிந்தவுைன் பவனறொரு விையத்தின் மீது 
கவெத்லதத் திருப்புங்கள்.  

இன்லறக்கு நீங்கள் கவலைப்படுவதற்கான விடயங்கைின் பட்டியலை 
குப்லபத்பதாட்டியில் வசீுங்கள். புதியபதாரு நடவடிக்லகலயத் துவங்குங்கள், 

அல்ைது உங்களுலடய ‘கவலை வநை’த்திற்கு முன்பாக நீங்கள் 
பசய்துபகாண்டிருந்த காரியத்திற்கு ைீண்டும் திரும்புங்கள்.  

வவபறாரு விடயத்தின் ைீது உங்களுலடய கவனத்லதத் திருப்புவதற்கு ‘ைன 
அவதானம்’ (mindfulness) ைற்றும் சுவாசப் பயிற்சிகள் ஆகியவற்லறப் பாவிப்பது 
உதவியாக இருக்கைாம். உதாைணத்திற்கு, நீங்கள் வதாட்டவவலை 
பசய்துபகாண்டிருந்தால், இந்த வவலையில் உங்களுலடய கவனத்தின் முழு 
ஈடுபாடும் இருக்கும் வலகயில் உங்களுக்கு அக்கம்-பக்கத்திலுள்ை 
உங்களுலடய உணர்வுகலைத் தூண்டும் விடயங்கைின் ைீது கவனத்திலன 
உண்லையாகத் திருப்புங்கள் – அதாவது வதாட்டத்தில் உங்களுலடய 
பார்லவயில் படுபலவ, நீங்கள் நுகர்பலவ, காதால் வகட்பலவ ைற்றும் 
உணர்பலவ ஆகியவற்றின் ைீது உங்களுலடய கவனத்லதக் குவியுங்கள். 

உங்களுலடய கவலைகள் ைீண்டும் ைீண்டும் திரும்பி வந்துபகாண்டிருந்தால், 
பிறகு நீங்கள் லகயாைப்வபாகும் கவலைகைின் பட்டியைில் அவற்லற எழுதி 
லவயுங்கள், ைற்றும் வவபறாரு வவலைலயத் துவங்கியாவது உங்களுலடய 
கவனத்லத ைீண்டும் திலச திருப்புங்கள். 

கவலைகலைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பசயலூக்கம் உள்ைலவ என்று இந்த 
யுக்திகள்  நிரூபணைாகியுள்ைன, ஆகவவ இவற்லற முயன்று பாருங்கள். 
உங்களுலடய கவலைகலைத் தவிை நீங்கள் இழப்பதற்கு வவபறான்றும் 
இல்லைதாவன!

‘ஃபேமிலி-லலஃப்-கனெக்ட்’ பெலவ ‘னதன்கிழக்கு னமல்ேர்ன் ஆரம்ே சுகொதொர வலல’யிெது ேிதியுதவிலயப் னேறுகிறது.

இந்த ஆவணத்தில் 
னகொடுக்கப்ேட்டுள்ை தகவல்கள் 
னேொதுவொெ அறிவுலர 
மட்டுபமயொகும். ஆகபவ, இதிலுள்ை 
தகவல்கள் உங்களுலைய சூழலுக்கு 
ஏற்றதொக இல்லொமலிருக்கலொம், 

மற்றும் சுகொதொரத் னதொழிலர்கைது 
அறிவுலரக்கு ஒரு மொற்றொக இலவ 
அைிக்கப்ேைவில்லல. 

www.familylife.com.au/familylifeconnect 1800 326 543 

FamilyLifeConnect 
FamilyLifeConnect is a free service that puts people living in the 
Greater Dandenong community in touch with mentors. 
They can support your wellbeing and help you achieve your goals. 

1800 326 543 

an appointment online 

at www.familylife.com.au/familylifeconnect 

 FamilyLifeConnect 

‘ஃபேமிலி-லலஃப்-கனெக்ட்’ 
 ‘ஃபேமிலி-லலஃப்-கனெக்ட்’ என்பது வழிநடத்தும் ஆசான்களுடன் வடண்டினாங் பபரும்பகுதி
சமூகத்தினருக்குத் பதாடர்பு ஏற்படுத்திக் பகாடுக்கும் ஒரு இைவச வசலவ. 
 உங்களுலடய பபாதுநைத்திற்கு ஆதைவாக இருந்து  உங்களுலடய  

 இைக்குகலை நீங்கள் அலடய அவர்கைால் உங்களுக்கு உதவ இயலும்.

1800 326 543 

connect@familylife.com.au 

இலணயம் மூைைாக சந்திப்புவவலை 

ஒன லற ஏற பட
www.familylife.com.au/familylifeconnect 
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mailto:connect@familylife.com.au
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