
သင့့်�စိိတ်လ့ှုပ့ု်ရှား��းခံစံိ�းမှု ုအပ်ခူံိိန်က့ိုိ� တ်ိ�င့်း့တ်�ခြခံင့်း့
(TAKE YOUR EMOTIONAL TEMPERATURE)

စိတိ်ခံ်ံစိ�းခံျက်မ်ျားျ�းတ်ိ�င်းး် သာ�မိျား�မီျားတ်�သာည် ်စိတိ်လ်ှုပ်ု်ရှား��းခံံစိ�းမုျားပိ်�င်းး်အရ သာင်း်
များည်သ်ာိ� � ခံံစိ�းနေေရသာည်က််ိ� တ်ိ�င်းး်တ်�ပြီးပီ်း အနေ�ခံအနေေများျ�း �ပ်င်းး်ထေ်လှု�
နေသာ�အခံါ သာင်း�စ်ိတိ်အ်နေ�ခံအနေေက်ိ� နေ�ပ်�င်းး်လှုနဲိုိ�င်းမ်ျားည်� ်အကြံက်�ံပ်ုခံျက်မ်ျားျ�းက်ိ� 
နေပ်းပ်ါသာည်။် 

အပ်ခူံိနိ်တ့်ိ�င့်း့ သ�မိှု�မီှုတ်�ကို့�သိ� �ပ်င့် ့စိိတ်ခ့ံစံိ�းခံိကိုမ့ှုိ�းတ်ိ�င့်း့ သ�မိှု�မီှုတ်�မှုိ�းသည် ့သင့်�စိ့ိတ့်
လှုပ့ု်ရှား��းမှု ုအပ်ခူံိနိ်သ့ည် ့ပိ်�မိှု�ပ်နူွေး�းးပြီးပီ်းနွေးန်�ကို ့ပိ်�မိှု�ပ်ခူြပ်င့်း့လှု�သည်�အ့ခံါ ခြ�စ့ိနွေးပ််လှု��ိ�င့်သ့ည်� ့
အ�တရာ�ယ်ရ့ှား��ိိ�င့်န့ွေးသ� ဒီဂီရီာမှုိ�းကိုိ� ခြပ်ပ်ါသည်။့ �တ်ရု့ှုမှုရုာလှု�ဒီမ့ှုိ�းသည် ့အခြပ်�နွေးရာ�င့် ့(စိိတ်ပ့ြီးင့်မ့ိှု
သည်�ဇ့ု�န်)့ မှု�နွေးန်၍ အန်နီွေးရာ�င့် ့(နွေးဒီါသထွးကိုသ့ည်�ဇ့ု�န်)့ အထွ ိရှား�ပိြီးပီ်း ဇု�န်တ့်စ့ိခံ�စီိအတ်းကို ့သင့်�က့ိုိ� 
စိိတ်ဆ့ိုးိ�းခြခံင့်း့၊ စိိတ်ပ့်ိကိုခ့ြခံင့်း့၊ နွေး�ကို�င့်��့ကိုခြခံင့်း့��င့်� ့ဝမ့ှုးန်ည်း့အ�းင့်ယ်ခ့ြခံင့်း့မှုိ�း နွေးလှုိ��န်ည်း့သး�း
နွေးစိရာန် ့ထွ�းသည်�လ့ှု�ပ့်နွေးဆိုး�င့်ခ့ံိကိုမ့ှုိ�းကိုိ� နွေး��ခ့ြပ်နွေးပ်းထွ�းသည်။့ 

စိိတ်ခ့ံစံိ�းခံိကိုမ့ှုိ�းတ်ိ�င့်း့ သ�မိှု�မီှုတ်�မိှုတ်တ �ကိုိ� သင့်�န့ွေးရာခံန့ွေးသတ်တ �နွေးပ််တ်းင့် ့ကိုပ့်ထွ�းပြီးပီ်း မိှုသ�းစိ�
တ်စ့ိခံ�လှုံ�း ပိ်�မိှု�နွေးပ်ိ�ရ့ာငှ့်စ့ိရာ�နွေးကို�င့်း့သည်� ့အခြပ်�နွေးရာ�င့်ဇ့ု�န်မ့ှုိ�းအတ်းင့်း့ အပြီးမ့ှုရှား�နိွေးစိရာန်အ့တ်းကို ့၎င့်း့
တ်ိ� �၏ စိိတ်လ့ှုပ့ု်ရှား��းခံစံိ�းမှု ုအပ်ခူံိနိ်က့ိုိ� တ်စ့ိနွေးန် �တ်�တ်းင့် ့ကြိကိုမ့ိှု�န်မ့ှုိ�းစိး� တ်ိ�င့်း့ခံိ�င့်း့ပ်ါ။

ခံစံိ�းမှုမုှုိ�းကိုိ� နွေးခြပ်�ဆိုးိ�နွေးဆိုးးးနွေး�းးရာမှုည်�န့်ည်း့လှုမ့ှုး အ�ကိုနံွေးပ်းခံိကိုမ့ှုိ�း
အတ်းကို ့နွေးန်�ကိုန့ွေးကိုိ�ကိုိ� �ကိုည်�ပ့်ါ။

စိတိ်ခံ်ံစိ�းခံျက်မ်ျားျ�းတ်ိ�င်းး် သာ�မိျား�မီျားတ်�
( F E E L I N G S  T H E R M O M E T E R )

စိတိ်ဆ်ိုးိ�းသောသာ�၊ သော�ါသာတ်ကြီးက်းီဖြ�စိသ်ောသာ�၊ သော�ါသာသော�ါက်က််ဲ�
ဖြခံင်းး်ဖြ�စိသ်ောသာ�
u အော်�်�ဟစ်�အော်ေခြ�င်း��၊ အော်ခြ�အော်�်က်�အော်�်င်း်�ခြ�င်း��၊ ဝမ်း��ေည်း��ပက်�လက်�င်းု�အော်�က်�ခြ�င်း��

စိတိ်�်ျက်ဖ်ြခံင်းး်၊ စိတိ်အ်သော�ာ�င်း်အ်ယှာက်ဖ်ြ�စိဖ်ြခံင်းး်၊ စိတိ််
က်သာကိ်သောအ�င်း်ဖ်ြ�စိဖ်ြခံင်းး်
u ခြင်းင်း���ံ�ခြ�င်း��၊ ခြင်းင်း��ပယ်�ခြ�င်း��၊ လျစ်�လျ�ရုှုခြ�င်း�� 

သော�က်�င်း်�်က်သောသာ�၊ စိတိ်�ူ်�န််သောသာ�၊ စိတိ်မ်ျားတ်ည်င်ြိင်းမ်ိျားဖြ�စိ်
သောသာ�
u ဂေ်မ်းငြိင်းမု်း�ခြ�င်း��၊ အော်�ာ် င်း�ဖယ်�ဖယ်�အော်ေခြ�င်း��၊ မ်းာ��ု�လေွ��ခြ�င်း��

ဝမ်ျားးန်ည်း်သောသာ�၊ အဆိုးိ�းဖြများင်းသ်ောသာ�၊ အထီးးီက်ျန််သောသာ�
u  င်းု�အော်�က်�ခြ�င်း��၊ တစ်�ဦး�တည်း��အော်ေလု�ခြ�င်း��၊ အော်�ာ�အော်က်�ွအော်လ�လခံြ�င်း��/စု်တ�

�စံ််�မ်း ုအော်လျ်က်ြက်ခြ�င်း��

သော�ျ�်ရဲွင်းသ်ောသာ�၊ စိတိ်င်ြိင်းမ်ိျားသောအးခံျမ်ျားးသောသာ�၊ အ�းရွ
သောက်ျန်�်သောသာ�
u ခြပံ��ခြ�င်း��၊ ရယ်�အော်မ်း်ခြ�င်း��၊ စု်တ�ပါဝင်း�စ််�ခြ�င်း��

•  သွကွ်�လက်�တက်��က်အော်သွ် က်ု�ယ်�လက်�လပု��ာ် �အော်လက််ျင်း်��ေ��လ�ပ�
ခြ�င်း��

• �သွက်�က်ု� ခြပင်း��ခြပင်း���ာည်း��ာည်း�ရူှုခြ�င်း��
•  အော်ရအော်��ွအော်��ွခြဖင်း်� အော်ရ�ျု��ခြ�င်း�� သွု�မ််းဟ�တ� အော်ရပေ��အော်�်က်�တငွ်း��ျု��ခြ�င်း��

•  တရ်��ု�င်း�ခြ�င်း��/ဘု�ရ်�ဝတ�ခြပ�ခြ�င်း��
•  ��ာစ်�သွက်��ံ�� သွ��ျင်း��ေ်�အော်�်င်း�ခြ�င်း��
•  အော်ခြ�လာမ်း��သွကွ်�သွကွ်� အော်လာ်က်�ခြ�င်း��

•  တစ်�အော်ေတ််�တကွ်� �ခြပ�သွအော်ဘု်အော်�်င်း�အော်သွ် ရည်း�ရွယ်��ျက်��ျပါ
•  သွငူ်းယ်��ျင်း�� သွု�မ််းဟ�တ� အော်�မွ်းျု�� တစ်�အော်ယ််က်�အော်ယ််က်�က်ု� ဖ�ေ��အော်�်ပါ
•  သွင်း်�စု်တ��စံ််��ျက်�မ်းျ်��အော်ကြက််င်း��က်ု� မ်းာတ�တမ်း��တင်း�ပါ

•   မု်းသွ်�စ်�ဝင်း�/သွငူ်းယ်��ျင်း�� တစ်�အော်ယ််က်�အော်ယ််က်��ာင်း်�  
အော်ခြပ်�ု�အော်��ွအော်��ွပါ

•  သွင်း�၏ 5 ပါ��်ရံှု� တစ်���ခြ�င်း��အော်ပ်တငွ်း� သွတကု်ပ�ပါ
•  သွင်း��ေု���ျ�ပ� �ု�င်း�သွည်း်� �ရ်အော်ပ်တငွ်း� �်ရံှု�စ်�ူစု်�က်�ပါ

•  �ခြ�်�သွတူစ်�ဦး�ဦး�က်ု� က်ညူ်း�ပါ
•  သွတခုြပ�၍ သွင်း�၏ �အော်က််င်း��ခြမ်းင်း�စု်တ�တငွ်း� အော်မ်းွ�အော်လျ်�ပါ
•   အော်ပျ်�စ်ရ်အော်က််င်း��အော်သွ် လပု��ာ် �အော်�်င်း�ရွက်�မ်းမု်းျ်�တငွ်း�  

စု်တ�ပါဝင်း�စ််�ပါ

သွင်း�ဘုယ်�လု� �စံ််�အော်ေရပါသွလ။ဲ ၎င်း���ာင်း်�ပတ�သွက်�၍ သွင်း�ဘု်လ�ပ�လု�ရ်လ။ဲ
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က်နေလှုးများျ�းက်ိ� နေအ�က်ပ််ါက်ဲ�သာိ� � နေများးခွံေ်းများျ�းနေများးပ်ါ-

u  သင့်ယ့်ခံ� မှုည်သ့ည်�ဇ့ု�န်တ့်းင့် ့ရှား�နိွေးန်သန်ည်း့။ ထွိ�ဇု�န်တ့်းင့် ့သင့်ရ့ှား�နိွေးန်နွေး�ကို�င့်း့ သင့်�ခ့ံ�ာ�ကိုိ�ယ်အ့တ်းင့်း့ရှား�ိ မှုည်သ့ည်�အ့ရာ�
ကို နွေးခြပ်�ဆိုးိ�သန်ည်း့။

u အခြပ်�နွေးရာ�င့်ဇ့ု�န်သ့ိ� � နွေးခြပ်�င့်း့နွေးရား �သး�းနွေးစိရာန် ့မှုည်သ့ည်က့ိုိ� ခြပ်ုလှု�ပ့်�ိ�င့်သ့န်ည်း့။

u စိိတ်ခ့ံစံိ�းခံိကိုမ့ှုိ�းတ်ိ�င့်း့ သ�မိှု�မီှုတ်�နွေးပ်် ရှား�ိ န်ည်း့လှုမ့ှုးတ်စ့ိခံ�ခံ�ကိုိ� သင့်အ့သံ�းခြပ်ုပြီးပီ်းပြီးပီ်လှု�း။

u သင့် ့အန်နီွေးရာ�င့်ဇ့ု�န်အ့တ်းင့်း့ရှား�စိိဉ် သင့်�အ့တ်းကို ့အလှု�ပ့်ခြ�စ့ိသည်�အ့ရာ�ကို မှုည်သ့ည်န့်ည်း့။

u အစိိမ့ှုးနွေးရာ�င့်ဇ့ု�န်အ့တ်းင့်း့ရှား�နိွေးန်နွေးသ� တ်စ့ိစံိ�တ်စ့ိဦးးကိုိ� သင့်မ့ှုည်သ့ိ� � ကိုညူ်နီွေးပ်း�ိ�င့်သ့န်ည်း့။

u  လှုနိွေးမှု�်န့ွေးရာ�င့်မ့ှု� အခြပ်�နွေးရာ�င့်ဇ့ု�န်သ့ိ� � သင့်�အ့�း နွေးခြပ်�င့်း့နွေးရား �နွေးပ်း�ိ�င့်သ့ည်� ့အခြခံ�းလှုပ့ု်ရှား��းမှုတု်စ့ိခံ�ကိုိ� အမှုည်န့ွေးပ်း
နွေး��ခ့ြပ်ပ်ါ။

u  မိှုသ�းစိ�ဝင့်အ့�းလှုံ�း၏ ခံစံိ�းမှုမုှုိ�းကိုိ� စိစ့ိနွေးဆိုးးရာန် ့တ်စ့ိနွေးန် �တ်�တ်းင့် ့အခံိနိ်န့ွေးကို�င့်း့တ်စ့ိခံ� ထွ�း�ိ�င့်မ့ှုည်လ့ှု�း။

u  အခြခံ�းမိှုသ�းစိ�ဝင့်မ့ှုိ�းကိုိ� အခြပ်�နွေးရာ�င့်ခ့ြ�စ့ိသည်� ့စိိတ်ပ့ြီးင့်မ့ိှုနွေးအးခံိမ့ှုးသည်� ့ဇု�န်အ့တ်းင့်း့ ဆိုးကိုလ့ှုကိုရ့ှား�နိွေးန်နွေးစိရာန် ့
မှုည်သ့ည်� ့လှုပ့ု်ရှား��းမှုမုှုိ�းကို အနွေးထွ�ကိုအ့ကိုခူြပ်ုနွေးပ်းမှုည်န့်ည်း့။

ခံစံိ�းမှုမုှုိ�း��င့်� ့ပ်တ်သ့ကို၍့ နွေးခြပ်�ဆိုးိ�နွေးဆိုးးးနွေး�းးရာန် ့စိိတ်ခ့ံစံိ�းခံိကိုမ့ှုိ�းတ်ိ�င့်း့ သ�မိှု�မီှုတ်�အသံ�းခြပ်ုပံ်�

အခံိို �သမူှုိ�းအတ်းကို ့ခံစံိ�းမှုမုှုိ�းကိုိ� 
နွေးရား းခံိယ်န့ွေး��ထ့ွ�တ်ခ့ြခံင့်း့သည် ့လှုးယ်က့ိုသူည်�့
အရာ� မှုဟု�တ်ပ့်ါ။ ခံစံိ�းမှုမုှုိ�းကိုိ� နွေးရား းခံိယ့်
နွေး��ထ့ွ�တ်ရ့ာန်အ့တ်းကို ့ကိုနွေးလှုးမှုိ�းကိုိ� 
တ်ိ�ကိုတ့်းန်း့အ�းနွေးပ်းခြခံင့်း့သည် ့နွေးကို�င့်း့မှုးန့်
ပ်ါသည်။့ ကိုနွေးလှုးမှုိ�းအနွေးန်ခြ�င့်� ့ခံစံိ�းမှုိ�း
ကိုိ� စိကို�းလှုံ�းမှုိ�း��င့်� ့ဆိုးကိုသ့းယ်န့ွေး��ခ့ြပ်
ရာန်အ့တ်းကို ့၎င့်း့တ်ိ� �အနွေးန်ခြ�င့်� ့အခံိို �နွေးသ� 
အနွေးလှု�အကိုိင့်�မ့ှုိ�းကိုိ� လှု�ပ့်အပ့်�ိ�င့်သ့ည်။့ 
၎င့်း့ကိုိ� သတူ်ိ� �ခံိကိုခ့ံိင့်း့ မှုနွေးဆိုး�င့်ရ့ားကို�့ိ�င့်ပ့်ါကို 
နွေးခံတ်တ ခံဏအန်�းယ်ခူံိ�င့်း့ပြီးပီ်း နွေးန်�ကိုတ့်စ့ိကြိကိုမ့ိှု 
ခြပ်န်လ့ှု�ပ့်ခံိ�င့်း့ပ်ါ။ 
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