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ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬਧੰਨ 

ਪਲਮਨਰੀ ਰੀਹਬੈਲੀਟਸ਼ੇਨ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨਲ ਬਕੁਲੇਟ 

 

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ-ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਦ  

  

ਪਰ੍ਸਤਾਵਨਾ 

ਇਹ ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੁਕਲੇਟ ਹਾਂਗਕਾਗਂ ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਤ ਤੇ ਤਨਾਵ ਦ ੇਪਰ੍ਭਾਵਾ ਂ

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਦ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈI 

 

ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬਧੰਨ ਦਾ ਮਹਤੱਵ 

�ੋਿਨਕ ਔਬਸਟ੍ਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ (COPD) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਲਾ ਂਤ� ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਮਨਾ 

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨI ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਮੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਲਈ ਤਨਾਵ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈI 

 

ਤਨਾਵ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਦਮਾ, ਿਨੰਦਰ ਨਾ ਆਣਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਂਦ ੇ
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ਿਵਗੜਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨI ਇਸ ਲਈ, ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ COPD ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਿਵੱਚ ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਸਾਹ 

ਚੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲੱਛਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹIੈ 

 

 

ਤਨਾਵ ਦ ੇਸਰਤੋ 

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿਹਲੂ ਤਨਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

1) ਕੰਮ 

2) ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਭਿੌਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ) 

3) ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ 

4) ਿਵੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ 

5) ਘਰੇਲੂ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

  

ਜਦ� ਤੁਸ� ਤਨਾਵ ਿਵਚੱ ਹੁਦੰ ੇਹ ੋਤਾ ਂਮਾਨਿਸਕ-ਸਰੀਰਕ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆਵਾ ਂ

ਸਰੀਰਕ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆਵਾਂ: 

- ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 

- ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 

- ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਂ
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ਮਾਨਿਸਕ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆਵਾਂ: 

- ਿਚੰਤਾ 

- ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ 

- ਿਨੰਦਰ ਨਾ ਆਣਾ 

- ਭੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕਮੀ 

 

 

ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬਧੰਨ ਦੀਆ ਂਰਣਨੀਤੀਆ ਂ

1) ਆਪਣੇ ਤਨਾਵ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ 

ਆਪਣੀ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਲੱ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈI 

2) ਆਪਣੀ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋ

ਿਕਸੇ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਬੰਦ ੇਨੰੂ ਲੱਭ ੋਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸ 

ਸਕੋ; ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ੋਫੇਸ਼ਨਲ ਨੰੂ ਿਮਲੋI 

 

3) ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ 

ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਸਤੁੰਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਡੇਯੂਲ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉI 

4) ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਭਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉ 

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਿਸਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦ ੇਕੰਮਾ ਲਈ ਨਹ� ਹIੈ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ�ਦੀ 
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ਹੈI 

5) ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਡ ੋ

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਜਆਦਾ ਤਨਾਵ ਿਵੱਚ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI ਆਰਾਮ ਘੱਟ� ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਤ� ਦੂਰ 

ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹIੈ ਘੂਮਨਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੈਰ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹIੈ 

6) ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ 

ਆਰਾਮ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਨਾਵ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹIੈ 

 

ਆਰਾਮ ਦ ੇਅਿਭਆਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਿਤਆਰੀ 

1) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲਾਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੈਡ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਅਤੇ ਟਾਇਟ ਕਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓI 

2) ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਹIੈ 

 

*ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕਸੇ 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI 

 

ਮਨ ਅਤ ੇਸ਼ਰੀਰ ਨੂ ੰਆਰਾਮ ਦਣੇ ਵਾਿਲਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂ

1) ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਸਾਹ ਦ ੇਜਰੀਏ ਆਟੋਜੇਿਨਕ ਆਰਾਮ 

ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਨਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
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ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI 

 

A. ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਾਹ� ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲਉ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪੈਰਾਂ 

ਦੀਆਂ �ਗਲੀਆਂ ਤ� ਿਨੱਘੀ ਜੇਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹIੈ 

 

B. ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਤ� ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਓ 

ਿਕ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਂਤ ਹIੋ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨI 
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2) ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਪਸ਼ੇੀ ਦਾ ਆਰਾਮ 

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਹਰੇਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਿਕਿਰਆ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹIੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨੰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈI 

 

ਪੈਰ ਅਤ ੇਲਤੱ 

 

 
 

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ �ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਰਸ਼ ਵੱਲ 

ਕਰਕੇ ਿਖੰਚੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋI  

ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ �ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ 

ਿਖੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਕਸੋ 

ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋI 

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ �ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਥੱਲੇ 

ਪਾਸੇ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋI 

 

ਪੇਟ ਿਪਠੱ   
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ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਿਖੰਚੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋI ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਆੇ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਪਛੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਿਖੰਚੋ 

ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋI 

 

 

 

 

ਹਥੱ ਬਾਹਾ ਂ 

  

ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋI  

 

ਆਪਣੀ ਬਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਆੇ ਂਵੱਲ ਖੀੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁਜਾਵਾਂ 

ਨੰੂ ਕੱਸੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ੋ

ਮਡੋ ੇ ਗਰਦਨ  
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ਆਪਣੇ ਮੋਡੇਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ 

ਤੱਕ ਚੱੁਕੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋI 

 

ਿਸਰ ਚੱੁਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 

ਿਪੱਛੇ ਜਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� 

ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਿਖੰਚ 

ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਆਰਾਮ ਕਰ ੋ

 

ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਛੰੁਦੇ ਹੋਏ ਿਸਰ ਨੰੂ 

ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ 

ਕਰੋI 

 

  ਅਖੱਾ ਂ        ਮੂਹੰ     

    

ਆਪਣੀ ਆਈਬਰ੍ੋਜ਼ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ 

ਹੋ ਸਕੇ ਊੰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ 

ਕਰੋ 

ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੰੂ ਕੱਸ ਕੇ 

ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ  

ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋI   

 

ਆਪਣੇ ਜਬਾਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਹ ੋ

ਸਕੇ ਿਖਚਹ੍ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮੁੰਹ 

ਪੂਰਾ ਖੋਲਹ੍ੋ I 

* ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ 

ਸਾਹ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਭੁਲੋੱI ਇਹ ਆਰਾਮ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI 
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(3) ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਵਜ਼ੁਅਲ ਇਮੇਜਰੀ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹIੈ 

  

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ ਜਾ ਂਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਜ਼ੁਅਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋI ਸੁੰਘਣ, ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਛੂਣ 

ਨਾਲ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋI ਤੁਹਾਡਾ “ਸੁਪਨਾ” ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣੇਆ ਂ ਦਾ ਏਹਸਾਸ ਜਾਂ 

ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਧ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI ਜਦ� ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਜ਼ੁਅਲ ਇਮੇਜਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ 

ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਨਾਵ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹIੈ 

 

 

(4) ਚੇਤੰਨਤਾ 

ਚੇਤੰਨਤਾ ਬਗੈਰ ਿਨਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਜਾਗਰਕੂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈI ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਰੋਜਮਰਹ੍ਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ 

ਿਜਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਿਧਆਨ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਕੇ, ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਦ ੇਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈI ਚੇਤੰਨਤਾ ਆਧਾਿਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

A) ਸਾਹ ਲੈਣਾ 
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     ਿਸਰਫ ਸਾਹ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੱਡਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੋI ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਤਨਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹਏੋ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰਾ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

B) ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕਿੈਨਗੰ 

- ਸਰੀਰ-ਸਕੈਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਹਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈI ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ 

ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈI 

C) ਿਧਆਨ 

- ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠੋI ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੱਲ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓI ਿਧਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਭੀ ਿਵਚਾਰ ਜਾ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓI 

 

 

(5) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਚੋ ਦੀਆ ਂਰਣਨੀਤੀਆ ਂ

ਜਦ� ਤੁਸ� ਤਨਾਵਪੂਰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹIੈ 

- ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੱਛਾਣੋI 

- ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿਹਲੂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੋI 

- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋI 

ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਨਾਵ ਨੰੂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋਗੇI 
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ਨਤੀਜਾ 

ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ 

ਹੋਵੋਗੇI 

 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਯਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ-ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਦ 
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