
 ਿਸੱਖ ਹੀਿਲੰਗ ਕੁਲੈਕਿਟਵ ਵਲ�  ਜਾਨਕਾਰੀ - ੮.੨੬.੧੨ 
ਨ�ਦ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਣਾ ਅਤ ੇਬੇਲੋੜ ੇਿਵਚਾਰ� ਤ ੇਕਾਬ ੂਪਾਉਣਾ 

ਨ�ਦ  
ਨ�ਦ ਿਸਹਤ ਲਈ ਅਤ ੇਿਨਰੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡ ੇਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਸਮਾ ਅਤ ੇਆਰਾਮ ਪ�ਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ੭ ਤ� ੯ 

ਘੰਟੇ ਦੀ ਨ�ਦ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨ�ਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਦੁਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾ ਹਨ ਜੁ ਨ�ਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵ�, ਿਬਮਾਰੀ, ਯਾ 

ਿਨਰੰਤਰ ਆ ਰਹੇ ਿਖਆਲ� ਕਾਰਨ ਿਚੰਤਾ/ਉਤਾਵਲਾਪਣ। ਅਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਨੰੂ ਖੋਹ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਯਾ ਿਹੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ� ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਠਨਾਈ ਆਮ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਨ�ਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਥਕਾਵਟ, ਿਚੜਚੜਪੇਣ ਅਤ ੇਉਤਾਵਲੇਪਣ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫਤੇਹ� ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਨ�ਦ ਿਬਨ� ਾ ਰਿਹਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਡ ੇ

ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਿਸਹਤ ਉਤ ੇਬੁਰਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਨ�ਦ ਤ� ਵੰਿਚਤ ਰਿਹਣਾ 
ਿਜਵ� ਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਉਸ ੇਤਰ� ਨ�ਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਭੋਿਤਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪਾਚਣ ਸਮਿਸਆ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਛਡਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਧਆਨ ਤਵੋਜੋ ਦੀ ਘਾਟ, 

ਮੂਡ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹ ਸਕਣਾ, ਵਧੀਕ ਭਾਵੁਕਤਾ, ਘਟ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਪ�ਭਾਵ ਹਨ। 

ਨ�ਦ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਣਾ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਨ�ਦ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸ਼�ਤ ਅਤ ੇਆਰਾਮਦੇਹ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੀਜ� ਹਨ ਿਜਨ� ਾ ਦੀ ਬੀਤ ੇਸਮ ੇਿਵਚ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਨ�ਦ 

ਹੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨਾ ੍ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ।ੋ ਕਰਨ ਜੋਗ ਕੁਝ ਚੀਜ� ਹਨ:  

 ਤੁਹਾਡ ੇਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤ ੇਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਮ ੇਤ� ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਰੰਭੋ। ਉਹ ਕਰੋ ਜੁ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋਵੇ - ਿਜਵ� ਕੋਸ ੇਦੁੱ ਧ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਕੋਸ ੇਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਹਾਸ ੇਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣੀ, ਯਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ਣੀ। 

 ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜ� ਅਰਦਾਸ / ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। 

 ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ। 

 ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਲਿਗਆ ਂਕੋਈ ਿਤੰਨ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਜੁ ਿਦਨ ਸਮ ੇਵਾਪਰੀਆ ਂਹੋਣ। 

 ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ੪-੫ ਘੰਟ ੇਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵਰਜਸ਼ ਕਰੋ। 

 ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਪ�ਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

 ਡੂੰ ਘੀ ਰਾਤ ਖ਼ਬਰ� ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ�ਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਪੇ ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਧੀਆ ਂਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਸਧ ਹੋਈਆ ਂਹਨ, ਹਰ ਰਾਤ ਅਿਜਹੀਆ ਂਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉਨਾ ੍ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਿਜਨਾ ੍ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਚਾਹਤ ਨਹ�: ਉਨਾ ੍ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨਾ ਿਜਨਾ ੍ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹਤ ਨਹ�; ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿਧਆਨ ਿਵਚ ਡਰਾਉਣੀਆ ਂਤਸਵੀਰ� ਦਾ ਆਉਣਾ, 

ਿਹੰਸਕ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਦਾ ਿਖਆਲ, ਯਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦੂਜੇ ਅਿਜਹੇ ਿਖਆਲ� ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੁ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪ�ਬਲ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿਹਲੂਆ ਂਿਵਚ ਔਕੜ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਿਵਚਾਰ ਿਜਨ� ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹਤ ਨਹ� ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਜ�ਦ ੇ

ਹਨ। ਤੁਸ� ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਨਿਜਠਨਾ ਿਸਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਚੰਗੀ ਨ�ਦ ਲੈਣ ਦ ੇਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਿਜਨ� ਾ ਰਾਹ� ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਿਜਨ� ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹਤ ਨਹ� 

ਹੈ ਤ ੇਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਿਕਥ� ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼�, ਸਥਾਨ, ਅਵਾਜ਼�, ਜ� ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਜੁ ਬੇਲੋੜ ੇਿਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਨ�  ।  ਜਦ� ਬੇਲੋੜ ੇਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਪਿਹਲ�  ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤ� 

ਤੁਹਾਡ ੇਚੁਿਗਰਦ ੇਿਵਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਸਮ ੇਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਿਵਚਾਰ� ਦ ੇਸ਼ੁਰੂਆਦ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਪਿਹਚਾਨ ਸਕੋਗੇ ਅਤ ੇਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। 

 ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰੂਪਤਾ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ। ਿਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਇਨ� ਾ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਪਰ�� ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਹ ਖਿਹੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਰ ਤੇ 

ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ�ਾਮਿਨ� ਕੋਈ ਗਤੀ ਸ਼ੀਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜ� ਉਨ� ਾ ਿਪਛੇ ਲਗਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹ�। 

 ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਮਦਦ ਭਾਲੋ। ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜ ੇਿਵਚਾਰ� ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਮਾਗ਼ ਤੇ ਉਨ� ਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਨ� ਾ ਨੰੂ ਅਨਗੋਿਲਆ ਂਕਰਨ 

ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ� ਾ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰਖੋ। ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਅਤ ੇਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦਾ ਿਲਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭਾਵਨ�ਵ� ਨੰੂ ਅਰੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਅਤ ੇ

ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਨ�ਦ ਤ� ਵੰਿਚਤ ਰਹ ੇਹੋ, ਬੇਲੋੜੇ ਿਵਚਾਰ� ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹ  ੋਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਹਨ, ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ੨੪-ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1-855-US-UMEED ਯਾ (1-855-878-6333) ਕਾਲ 

ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆ  ਂਕਾਲ� ਗੁੱ ਝੀਆ  ਂਹੋਣਗੀਆਂ। 


