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ਗੁੱ ਸ ੇਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ 
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ�ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
**ਸਾਵਧਾਨੀ** 

ਇਹ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਗੱੁਸੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਿਸਰਫ ਮੂਲ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸ� ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਚੁੱ ਕ ੇਹੋ 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹ� ਿਪਆ ਹੈ, ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱੁਸਾ ਆ�ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਗੱੁਸੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱੁਸੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ 

ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ�) ਤ� ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 

ਵੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੱੁਦੇ ਵੀ ਹਨ। 

 

1. ਗੁੱ ਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ 

ਅਸ� ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮ� ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਨੰਦ, ਗੱੁਸਾ, ਉਦਾਸੀ, ਅਨੰਦ 

ਆਿਦ। ਗੱੁਸਾ ਉਨ� � ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਮਨੱੁਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੀ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਵ�ਗ, ਗੱੁਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

i) ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ: ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾਵ�, ਿਜਵ�: ਸਾਨੰੂ ਗੱੁਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦ� ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੇ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਦੱੁਖ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ 

ii) ਸੋਿਚਆ: ਗੱੁਸੇ ਵਾਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਜ� ਿਨਰਣਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਜਦ� ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਦੱੁਖ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਸੋਚ�ਗੇ ਿਕ "ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ" 

iii) ਿਵਵਹਾਰ: ਭਾਵਨਾਵ� ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਗੱੁਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: 

ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨੀ, ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੁੱ ਟਣਾ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 

ਆਿਦ 

।iv) ਸਰੀਰਕ (ਸਰੀਰ ਦਾ) ਜਵਾਬ: ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਜਦ� ਗੱੁਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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ਗੁੱ ਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

ਿਸਰ ਦਰਦ, ਿਦਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਫਲੱਿਸੰ਼ਗ, ਪਸੀਨਾ 

ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣਾ  

 
ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜਨ� � ਕਰ ਕੇ ਗੱੁਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

- ਕੰਮ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਬੌਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ 

- ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਿਜਵ�: ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤ� ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 

- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਜ ੇਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ� ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

� ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ 

� ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

� ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਹੰਮਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  

� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੁੱ ਸਾ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।  ਭਾਵ� ਅਸ� ਬਹੁਤ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹ�, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� 

ਦੂਿਜਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਬਗੈਰ, ਸ਼�ਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ 

ਘਟਨਾਵ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਸਕਦੇ ਹ�।  

 

2. ਗੁੱ ਸਾ ਕੁਇਜ਼ 
ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਵਾਕ ਹਨ ਜ ੋਮਨੱੁਖ ਦੇ ਗੱੁਸੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਹ 

ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ / ਿਫਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 

 ਹ�  ਨਾ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱੁਸਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ?   

ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ?   

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱੁਸਾ ਘੱਟ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ?   

ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨ� � ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱੁਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ?   
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ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਿਝੜਕਣਾ, ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨਾ? ਚੀਜ਼� ਨੰੂ 

ਤੋੜਨਾ (ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱੁਟਣਾ / ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ)? 
  

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ (ਕੰਧ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ / 

ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਟਣਾ)? 
  

ਗੱੁਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਨਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ?   
ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸੱਮਿਸਆ ਹੈ? 
  

 

3. ਕੀ ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਗੁੱ ਸੇ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ?ੈ 
ਅਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਇਹ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਗੱੁਸੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: 

1. ਜ ੇਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਕਿਵਜ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ �ਤਰ "ਹ�" ਹੈ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਗੱੁਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਕੀ ਗੱੁਸਾ ਬੇਕਾਬੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਹੈ? 

i.  ਜਦ� ਗੱੁਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ: ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜ ੇਤੁਸ� ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਨ�ਦ ਅਤੇ ਭੱੁਖ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ii. ਜਦ� ਗੱੁਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਜਦ� ਤੁਸ� ਗੱੁਸੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੰਗ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਿਚਹਰੇ; ਸੋਚਣ 

ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਦਾਹਰਣ" ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੱਮਿਸਆ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ, 

ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ; ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ 

ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰਨਾ। 

3. ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਗੱੁਸੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ: 

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤ ੇਿਵਵਹਾਰਕ ਿਹੰਸਾ 
ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਡਰਾ ਕੇ, ਗਾਹਲ� ਕੱਢ ਕੇ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁੱ ਟ ਕੇ। ਇਨ� � ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ 

ਸਮੱਿਸਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਿਕ ਗੱੁਸੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। 
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ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ 
ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਗੱੁਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵੀ 

ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ 

ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਗਵਾ ਬੈਠ� ਗੇ। 

 

ਭਾਵਾਤਮਕ ਮੁੱ ਦ ੇ
ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਗੱੁਸਾ ਉਦਾਸੀ, ਿਚੰਤਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਦ� ਗੱੁਸਾ 

ਘੱਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਝ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। 

ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱ ਦ ੇ
ਜ ੇਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਗੱੁਸੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ� ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਸਟ�ੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਤ� ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰ ਨੀ / ਿਵੱਤੀ ਮੁੱ ਦ ੇ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਗੱੁਸੇ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਚੀਜ਼� ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਉਸ 

ਸਮ� ਤੁਸ� ਭਾਵੁਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚਣਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਸਵੈ-

ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਠ� ਸ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਆਿਦ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�. ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � 

ਵਲ� ਸਥਾਪਤ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ।  

 

4. ਮੈਨੂੰ  ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮ� ਕਦ� ਆਪਣੇ ਗੁੱ ਸੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹ?ੈ 
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੱੁਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਰਾ ਇੱਕ ਸ਼�ਤ ਮੂਡ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਇਹ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੂਡ ਿਚੜਿਚੜੇ ਤ� ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਗੱੁਸੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮ� ਹੈ। ਜ ੇ

ਅਸ� ਸਮ� ਿਸਰ ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਲਾਲ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸ� ਅੱਗ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਜ� ਇੱਥੋ ਤਕ ਿਕ ਭੜਕ ਵੀ ਨਹ� ਜ�ਦੇ, ਤ� ਗੱੁਸਾ ਕਾਬੂ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ਸ਼�ਤ  ਬੇਚਨੈ  ਿਚੜਿਚੜਾ   ਅੱਗ ਨਾਲ 

ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ 

 ਰੋਸ!! 

 

5. ਮ� ਆਪਣੇ ਗੁੱ ਸੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�? 
ਸ: ਗੱੁਸਾ "ਚੰਗਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ" ਅਤੇ "ਦੂਜ ੇਇਸੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ।" ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਇਸਨੰੂ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹ�ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? 

ਜ: ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ�� ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ 

ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼� ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੰੂ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਿਦ। ਜ ੇਤੁਸ� ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਨਕਾਰਦੇ 

ਹੋ ਜ� ਦਬਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਜ ੋਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕ�ੋਧ 

ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗਾ। 

 
ਸ: ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਜ� ਚੀਜ਼� 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱੁਸਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਿਕ ਇਹ ਗੱੁਸੇ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

(ਉਦਾਹਰਣ: ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੁੱ ਟਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ)? 

ਜ: ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਪੂਰੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱੁਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ / �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਗੁੱ ਸੇ ਨੂੰ  ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱ ਸੇ ਨੂੰ  ਦੂਿਜਆਂ ਚੀਜ਼� ਜ� ਲੋਕ� ਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  

 
ਹੇਠ� ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਟ�ੈਿਫਕ ਲਾਈਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਲੇ ਕਦਮ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ�ੈਿਫਕ ਲਾਈਟ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਤ� ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਅੰਬਰ ਲਾਈਟ ਨੰੂ 

ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਲਾਲ ਲਾਈਟ－ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱੁਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੇਤੁਸ� ਗੱੁਸੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

MANAGING ANGER_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
  

(ਭਾਵ ਿਚੜਿਚੜੇ) ਜ� �ਪਰ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹੋ, ਤ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
ਅੰਬਰ ਲਾਈਟ－ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਡੰੂਗੇ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤ� 

ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। 
ਹਰੀ ਲਾਈਟ－ ਸੀਨ ਛੱਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ: ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ 

ਸ਼ਬਦ "ਆਰਾਮ" ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਹ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨੰੂ ਓਦ� ਤਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ ਜ� ਤੁਸ� ਸ਼�ਤ 

ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ। 

  
      ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ: ਿਗਣਤੀ ਿਗਣਨਾ, ਖੇਡ� ਕਰਨਾ (ਚੱਲਣਾ, ਯੋਗਾ…), ਸੰਗੀਤ     

       ਸੁਣਨਾ, ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆਿਦ…. 

 

ਭਾਵਾਤਮਕ ਟ�ੈਿਫਕ ਲਾਈਟ 

ਰੂਕੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ "ਰੁਕਣ" ਲਈ ਕਹੋ! 

ਉਡੀਕ ਕਰੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ ਕਰੋ / ਡੰੂਘੀ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਸੀਨ ਤ� ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟ�ੈਿਫਕ ਲਾਈਟ ਅਿਭਆਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਗੁੱ ਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਿਰਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ  ਹੱਲ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਸਖਲਾਈ।  
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