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ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ 
ਿਾਬਤ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਜ ੋNHS ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨਾ ਂਿੱਲੋਂ ਿਸਹ-ਸਿਕਿਤ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਲਈ 
ਸਨਤਨੇਮ ਇਹਨਾ ਂਹਰ ਪੰਜ ਤਰੀਸਕਆ ਂਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਚੰਗਾ ਅਿਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜਾ ਂਿੀ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦ ੇਸਜਓਣ ਦ ੇਢੰਗ ਸਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।



ਇੱਕ

ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੋ
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“  ਓ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਿਸਿਦਰੋ, ਅਮਨ ਿਾਧ ਿੰਗਤ, ਯਾਨੀ ਸਕ ਰੂਿਾਨੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿੰਗਤ ਸਵੱਚ ਰਸਿ ਕੇ ਸਮਲਦਾ 
ਿੈ।” 
— ਅੰਗ 42, ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਿਾਸਿਬ ਜੀ (ਸਕਰਪਾ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)

ਿਰਬਜਗਤ ਦ ੇਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਿਾਸਹਗੁਰੂ, ਦ ੇਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਜ ੋਅਟੱਲ 
ਅਮਨ ਅਤੇ ਿੰਤੋਖ ਦ ੇਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਿਾਡ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਚੰਗ ੇਿੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਅਿਲ 
ਸਿੱਚ ਹਰ ਜੀਿ ਉਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਹੱਿਾ ਹੈ।

ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜਣ ਨਾਲ ਿਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਭਲਾਈ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਨਾਲ ਿਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂ
ਚੀਜਾ ਂਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ:

ਿਦਗੁਣ ਿਾਝਂੇ ਕਰਨਾ
ਦੂਸਜਆ ਂਦ ੇਗੁਣਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਔਗੁਣਾ ਂਨੂੰ ਅਣਸਡੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 
ਨਾਲ ਚੰਗ ੇਸਰਸ਼ਤ ੇਕਾਇਮ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਹਰਦ ੇਅੰਦਰ ਿਿੇ ਉਿ ਅਕਾਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ

ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਚੰਦਨ ਦ ੇਰੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਿੂਰਤ, ਿੁਹੇਲੀ ਿੁਘੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਇਹ ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਿਾਰ ੇਪੌਸਦਆ ਂ
ਨੂੰ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਿ ੇਤਰ੍ਾ,ਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਸਹੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜ ੇਮਨ ਵਾਸਿਗੁਰੂ  ਅਤੇ ਿਾਧ  ਿੰਗਤ (ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾ)ਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਲਗਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਿੁਗੰਧੀ ਅਤੇ ਿੁਹੇਲੇ ਬਣ ਜਾਦਂ ੇਹਨ।

→  ਿਾਡੀ ਿਾਝਂੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਿ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਕ ਅਿੀਂ ਆਪਣ ੇਿੰਘਰਸ਼ਾ ਂਸਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ

→  ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਸਜਆ ਂਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ

→  ਰਸਹਮਸਦਲੀ, ਸਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦ ੇਅਨੁਭਿਾ ਂਨੂੰ ਿਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡ ੇਸਹਰਦ ੇਦ ੇਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ੍ 
ਰੱਖਣਾ; ਉਹ ਚੰਸਗਆਈਆ ਂਜ ੋਇੱਕ ਦੂਜ ੇਅਤੇ ਉਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦ ੇਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹ ਰਾਬਤ ੇਦਾ ਮਾਰਗ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ

→  ਿਾਡ ੇਰੂਹਾਨੀ ਰਾਬਤ ੇਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਡਾ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ
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ਦੋ

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ 
ਰਹੋ

ਵਧੇਰੇ ਿਰੋਤਾ ਂਦਾ ਿੁਝਾਅ:

→  ਯੂਟਯੂਬ ਜਾ ਂਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸਕਿ ੇਸਿਟਨੈੱਿ ਐਪ ‘ਤੇ ਿਰਕਆਉਟ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ, ਕਾਉਚ ਟ ੂ5k)

→  ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਟਨੈੱਿ ਦ ੇਮਾਹਰ। ਇਿੰਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ @kaurhealth,  
@stronglikeg ਅਤੇ @askharbir ਨੂੰ ਦੇਖੋ

→  ਸਕਉਂ ਨਾ ਸਕਿ ੇਲੋਕਲ ਮਾਰਸਸ਼ਅਲ ਆਰਟ/ਿੈਲਿ ਸਡਿੈਂਿ ਦੀਆ ਂਜਮਾਤਾ ਂਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਿੇ? 

→  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਟਨੈੱਿ ਦੀਆ ਂਜਮਾਤਾ ਂ(ਸਜਿੇਂ ਸਕ, ਯੋਗਾ) ਲਈ ਆਪਣ ੋਲਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰ ੇਦਾ ਨੋਸਟਿਬੋਰਡ ਦੇਖੋ
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“  ਇਿ ਿਰੀਰ ਵਾਸਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਰੂਿਾਨੀ ਸਵਵੇਕ 
ਦਾ ਕੋਿੀਨੂਰ ਪ੍ਕਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ” 
— ਅੰਗ 1346, ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਿਾਸਿਬ ਜੀ (ਸਕਰਪਾ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)

“  ਉਿਦੀ ਰਸਿਮਤ ਨਾਲ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਿਮੰਦ ਿੁਨਸਿਰੀ 
ਿਰੀਰ ਿੈ। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਉਿ ਪ੍ੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ 
ਅੱਗੇ ਅਰਸਪਤ ਕਰੋ।” 
— ਅੰਗ 270, ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਿਾਸਿਬ ਜੀ (ਸਕਰਪਾ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)

ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭਲਾਈ ਸਿਕਿਤ ਕਰਨ ਦ ੇਿੰਤੁਸਲਤ ਮਾਰਗ ਸਿੱਚ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਨਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਿ ੇਤਰ੍ਾ ਂਸਜਿੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ (ਸਧਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਚੰਤਨ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਚੰਗ ੇ
ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਲਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਿੇਠ ਸਲਖੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਨਾਲ 
ਿਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ:
→  ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

→  ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਰੀਰ ਸਿੱਚ ਅਸਜਹੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਸਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ 
ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ

→  ਆਤਮ-ਿਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਿਸ਼ਿਾਿ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹੈ

→  ਸਚਰਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਿਮੱਸਿਆਿਾ,ਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਦਲ ਦ ੇਰੋਗ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਿਰਾ ਂਦਾ 
ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ,

ਇਿ ਰਿੇ ਕੁਝ ਿੁਝਾਅ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਰੂਿਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੀਰਕ ਿਿਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਿਾਨੀ ਅਸਭਆਿ ਸਕਵੇਂ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਿੋ:

→  ਕੁਦਰਤ ਸਿੱਚ ਿੈਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ (ਸਧਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਚੰਤਨ) ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਿਾਸਹਗੁਰ ੂਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਣਾ

→  ਿਰੀਰ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨਾ। ਅਿੀਂ ਸਕੰਨੇ ਖੁਸ਼ਸਕਿਮਤ ਹਾ ਂਸਕ ਅਿੀਂ ਤੁਰ ਿਕਦ ੇ
ਹਾ,ਂ ਿਾਹ ਲੈ ਿਕਦ ੇਹਾ,ਂ ਜੀ ਿਕਦ ੇਹਾਂ

→  ਕਿਰਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਰੀਰ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਖਣਾ

→  ਿੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿੌਣਾ
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ਤਿੰਨ

ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਵਾ ਂਦਿੱਖੋ
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→  ਆਤਮ-ਸਿਸ਼ਿਾਿ, ਆਤਮ-ਿਨਮਾਨ ਸਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੂਡ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ

→  ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨੱਜੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮ-ਸਿਕਾਿ ਦ ੇਟੀਸਚਆ ਂਦ ੇਕਰੀਬ 
ਸਲਆਉਣ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

→  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜਣਾ (ਇਹ ਿੋਨ ਜਾ ਂਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ 
ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮੂਹ ਸਜਿੇਂ ਸਕ Taraki ਅਤੇ Sikh Your Mind ਅਤੇ Basics of Sikhi 
ਸਕਵਿਜ਼ ਨਾਈਟਾ ਂਦੇਖੋ।)

ਇਿ ਰਿ ੇਕਝੁ ਿਰੋ ਸਵਕਲਪ ਸਜਨ੍ਾ ਂਰਾਿੀਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚੱ ਕਝੁ ਸਿਖੱ 
ਿਕਦ ੇਿ ੋਅਤੇ ਸਿਖੱੀ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਿਰੋ ਗੜੂਾ੍ ਕਰ ਿਕਦ ੇਿ:ੋ
→  ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਨੁਿਾਦ ਦ ੇਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ ੇਕੁਝ ਛੰਦਾ ਂ‘ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣ ੋ

(sikhitothemax.com)

→  ਸਕਤਾਬਾ ਂਪੜ੍ਹ ੋਜਾ ਂਕਥਾ, ਯਾਨੀ ਸਕ ਸਿੱਖੀ ਿਚਨ ਿੁਣ ੋ(Basics of Sikhi,  
Nanak Naam, GPMKC)

→  ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾ ਂਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ੋ(Learnsikhionline.com ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਦ ਦ ੇਸਕਿੇ ਅਸਧਆਪਕ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ 1 ਟ ੂ1 ਕੀਰਤਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਦ ੇਪਾਠ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ)

→  ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕ ਖੋਜ ੋਜਾ ਂਕੋਈ ਨਿਾ ਂਸ਼ੌਕ ਅਜ਼ਮਾਓ (ਸਜਿੇਂ, ਕੋਈ ਨਿਾ ਂਪਕਿਾਨ ਬਨਾਉਣਾ)

‘ਸਿੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਸਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਖਾਦਂਰੂ, ਅਤੇ ਿੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ।

ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹਰ ਰੋਜ ਕੁਝ ਨਿਾ,ਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆ ਂ
ਚੀਜਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ:

“  ਵਾਸਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਸਵੱਚ (ਵਾਸਿਗੁਰੂ) ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ 
ਕਰੋ” 
— ਅੰਗ 230, ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਿਾਸਿਬ ਜੀ (ਸਕਰਪਾ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)
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“  ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਜ ੋਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਕੁ ਵੰਡ ਸਦੰਦਾ ਿੈ, ਿੇ ਨਾਨਕ, ਉਿਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਤਾ ਿੈ” 
— ਅੰਗ 1245, ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਿਾਸਿਬ ਜੀ (ਸਕਰਪਾ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)

“  ਿੱਚਾਈ, ਿੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸਨਮਰਤਾ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰੋ; ਇਿੀ ਸਜਊਣ ਦਾ 
ਿਰਬੋਤਮ ਢੰਗ ਿੈ” 
— ਅੰਗ 51, ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਿਾਸਿਬ ਜੀ (ਸਕਰਪਾ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)

ਿੇਿਾ, ਜਾ ਂਸਨਿਿਾਰਥ ਿੇਿਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਿਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਿਾਸਹਗੁਰ ੂਿਾਡ ੇਿਾਸਰਆ ਂਸਿੱਚ 
ਿਿਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿੇਿਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਾ ਂਉਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਿੇਿਾ ਕਰਨ ਦ ੇਿਮਾਨ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ (ਿਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੀਿੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਚਾਰ, ਿਚਨ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਿੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਕਿਮ ਦੀ ਿੇਿਾ ਹੈ ਿਾਸਹਗੁਰ ੂਨੂੰ ਮਨ ਸਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੇਿਾ।

ਸਜਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਲੱ ਿਧੇਰੀ ਸਦਲਚਿਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਿਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਣੋ ਦੀ ਿਭੰਾਿਨਾ 
ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਰਸਹਮਸਦਲੀ ਹਰ ਸਕਿੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਲਾਹਿੰੇਦ ਹ ੋਿਕਦੀ ਹ ੈਖਾਿ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਸਮਆ ਂਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸਨਮਰਤਾ ਦ ੇ
ਛੋਟ ੇਕਾਰਜਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਧੇਰੇ ਸਨਯਸਮਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਿਡੰਣ ਤਕੱ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿਿ-ੈਿਿੇਾ ਕਰਨੀ। ਤਿੁੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾ 
ਿਕਦੇ ਹ:ੋ

ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਨਮਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੇਠ ਸਲਖੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਰਾਿੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ 
ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ੇਜਾਦਂੇ ਿਨ:

→  ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਹਿਾਿ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਸਮਲਣ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਬਣਾਉਣੀ

→  ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਿੈ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਜਗਾਉਣੀ

→  ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨਾ

→  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕਿ ੇਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਿ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ

→  ਸਕਿ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਆਢਂੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਿਮਾਨ ਸਲਆ ਕੇ ਦੇਣਾ

→  ਦੋਿਤਾ,ਂ ਪਸਰਿਾਰ ਜਾ ਂਿਸਹਕਰਮੀਆ ਂਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਜਿਾਬ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਅਤੇ ਿਧੇਰੀ 
ਸਦਲਚਿਪੀ ਨਾਲ ਿੁਣਨਾ

→  ਲੰਗਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਰਿੋਈ) ਅਤੇ ਪੰਗਤ (ਬਰਾਬਰੀ) ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਸਰਆ ਂਦੀ ਿਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਿੇਿਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣ ੇ
ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰ ੇਸਿੱਚ ਿਿੈ-ਿੇਿਾ ਦ ੇਮੌਸਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣ ੋ(ਸਜਿੇਂ ਸਕ, ਖਾਲਿਾ ਏਡ, ਸਨਸ਼ਕਾਮ ਿਿੈਟ, ਸਮਡਲੈਂਡ 
ਲੰਗਰ ਿੇਿਾ ਿੋਿਾਇਟੀ)

→  ਸਕਿ ੇCOVID-19 ਸਮਊਚਲ ਏਡ ਿਮੂਹ, ਜਾ ਂਿੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
9
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ਸਦਨ ਦ ੇਿਧੇਰ ੇਿਮੇਂ ਿਾਡਾ ਸਧਆਨ ਸਖੰਸਡਆ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਭਸਿੱਖ ਦੀਆ ਂਸਚੰਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦ ੇ
ਪਛਤਾਸਿਆ ਂਸਿੱਚ ਿਸਿਆ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਿ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮੇਂ ਸਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਧਆਨ ਸਲਆਉਣ ਨਾਲ (ਸਜਿ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਂਡਿੁਲਨੈਿ 
ਿੀ ਸਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ), ਦ ੇਨਾਲ ਿਰਤਮਾਨ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਿ ਅਟੱਲ ਿਰਤਮਾਨ ਦਾ ਿਮਾ ਂਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਾਡਾ ਮਨ ਿੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ 
ਅਟੱਲ ਅਕਾਲਪੁਰਖ, ਿਾਸਹਗੁਰ ੂਨਾਲ ਜੁੜ ਿਕਦਾ ਹੈ।

“ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਿਾਿ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਦੇ ਿੋ, 
ਤੁਿੀਂ ਵਾਸਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਿਨਮੁਖ ਪਾਓਗੇ” 

— ਅੰਗ 727, ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਿਾਸਿਬ ਜੀ (ਸਕਰਪਾ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)

ਤੁਿੀਂ ਇਝੰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਕਦੇ ਿੋ:
→  ਇਹ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਸਕ ਸਕਿੇਂ ਿਾਰਾ ਸਦਨ ਮਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦ ੇਸਿਚਾਰਾ ਂਸਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ; 

ਸਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਅਤੀਤ ਸਿੱਚ ਬੀਤੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਬਾਰ ੇਿੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਭਸਿੱਖ ਦ ੇਬਾਰ ੇ
ਸਚੰਤਾਿਾ ਂਨਾਲ ਸਘਸਰਆ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ

→  ਤੁਿੀਂ ਸਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਿਰਤਮਾਨ ਿਮੇਂ ਸਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਧਆਨ ਿਾਪਿ ਸਲਆਉਣ ਦਾ ਅਸਭਆਿ 
ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ (ਗੁਰਮੰਤਰ, ਿਾਸਹਗੁਰ ੂਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਦ ੇਿਮੇਂ 
ਆਪਣੀ ਅਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਿੁਣੋ)

→  ਸਧਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਧਆਨ ਸਕਤ ੇਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸਕਿੇਂ ਮਸਹਿੂਿ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਸਧਆਨ ਿਾਪਿ ਿਰਤਮਾਨ ਸਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਸਕਿੇਂ ਬਦਲ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ

→  ਸਨਤਨੇਮ ਸਧਆਨ ਕਰਨਾ ਿਰਤਮਾਨ ਸਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
ਬਿ ਹਰ ਸਦਨ ਦ ੋਸਮੰਟ (ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ) ਸਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਰਲ ਆਦਤ ਤੋਂ

ਿਰੋਤ:
→  ਯੂਸਟਊਬ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰ ੇਿੀਡੀਓ ਦੇਖ ੋ(ਸਜਿੇਂ ਸਕ, Nanak Naam,  

Sikhnet, GPMKC)

→  ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਿੁਣ ੋ(ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 
Sikh your Mind ਯੂਸਟਊਬ ‘ਤ ੇਜਾਓ)

→  ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ੈਕਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਤਨੇਮ ਅਸਭਆਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 
ਐਪਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋ(ਸਜਿੇਂ ਸਕ, Insight Timer, Calm, Headspace)
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ਿਾਡੇ ਬਾਰੇ
Good Thinking, NHS ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਬੌਰੋ ਕਾਉਂਿਲਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਮਰਸਥਤ ਹੈ। ਅਿੀਂ 
ਉਹਨਾ ਂਲੰਦਨ ਿਾਿੀਆ ਂਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, 24/7 ਸਡਸਜਟਲ ਿਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਜ ੋ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਇਿ ਗੱਲ ਤੋਂ 
ਬੇਪਰਿਾਹ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨ ਦ ੇਿਿਰ ਸਿੱਚ ਸਕੱਥ ੇਹਨ। ਅਿੀਂ ਚੌਿੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਿਿੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਸਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਜ ੋਿਰਤਣ ਸਿੱਚ ਅਿਾਨ, ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਸਿੱਚ 
ਿਰਲ ਹਨ।

ਿਾਡਾ ਟੀਚਾ
ਅਿੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇ
ਹਾ,ਂ ਅਸਜਹ ੇਢੰਗ ਸਿੱਚ ਜ ੋਉਹਨਾ ਂਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ। ਅਿੀਂ 
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਇਿ 
ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ੋਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿੇਧਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਬਾਰ ੇ
ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣ। ਜੇਕਰ Good Thinking ‘ਤ ੇਇਹ ਿੁਝਾਅ ਜਾ ਂਿਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇGP ਨਾਲ ਇਿ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ੋਸਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਹੋਰ ਸਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਧੇਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ www.good-thinking.uk

ਇਿ ਸਲਖਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ Sikh Your Mind), ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (Sikh Your Mind & Kaur 
Coaching) ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (Taraki) ਿੱਲੋਂ ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੇਠਲੇ ਿੰਗਠਨਾ ਂਿੱਲੋਂ 
ਿੀ ਿਮਰਸਥਤ ਹੈ।


