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ਫੋਰਵਰਡ 

 
  

     ਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕੋਿ ਅਣਵਰਤੀ  ੁ ਤ ਊਰਜਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੌਰਤਕ  ਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦਆੁਰਾ ਚਿਦੀ ਹੈ। 

ਰਮ ਟਰ ਰਰਿੱਕੀ ਰ ਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇ  ਊਰਜਾ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਪ ਰੀ ਦਨੁੀਆ ਿਈ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਰੇਨਾ 

 ਰੋਤ ਹੈ। ਉ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਰਵਕਾ  ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਟੀਰਚਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ 

ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ   ਰਿਰਮ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹਨ। ਉ ਨੇ 50 ਰਾਜਾਾਂ 

ਰਵਿੱਚ 50 ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਨ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਰਹਮਾਰਿਆ ਰਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਊਾਂਟ 

ਐਵਰੈ ਟ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ  ਫਿਤਾਪ ਰਵਕ ਚੜਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਰਨਿੱ ਜੀ ਰਵਕਾ  ਦੇ  ਮਾਨਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

 ਿੰ ਾਰ ਰਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਰਵਕਾ  ਹਨ। ਉ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਾਰਾਾਂ ਦੇ ਰਵਕਾ  ਨ ਿੰ  ਰਨਿੱ ਜੀ ਰਵਕਾ  ਨਾਿ 

ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅ ਾਿਾਰਣ ਰਕਤਾਬ ਰਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈ ੇ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 

ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਰਵਿੱਚ, ਪੈ ਾ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਚੀਜ਼ਾਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ  ੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-

ਪਰਦਾਨ ਰਕਵੇਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ ੈਾ ਇਿੱਕ ਕਿੱਚੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ  ੇਦੇ ਰਦਮਾਿ/ਰਦਮਾਿ ਰਵਿੱਚ 

ਚਿਦੀ ਹੈ, ਰਜ  ਨਾਿ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ ਅਨੁਭਵ  ਿੰਭਵ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ। ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ 

ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਰਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਣਰਿਣਤ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਦੇਰਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਅਤੇ  ਰੀਰ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ  ਭ ਤੋਂ 

ਵਿੀਆ  ਿੰਭਵ  ਿੰਤੁਿਨ ਰਿਆਉਣ ਦੇ ਯਿੋ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਾਂਜਿ ਰਵਿੰਿ, ਐਿਐਿ ੀ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੇ ਰਵਕਾ  ਿਈ ਵਿੇਰੇ ਰਦਮਾਿ/ ਰੀਰ ਦੇ  ਿੰਪਰਕ ਦੀ  ਹ ਿਤ ਿਈ ਰਿਆਨ,  ਿੰਵਾਦ, 

ਪੇਸਕਾਰੀਆਾਂ ਆਰਦ ਵਰਿੀਆਾਂ  ੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁ ਤਕ ਆਤਮ-ਮੁਹਾਰਤ, 

ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਪਰਰਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਰਵਕਾ  ਵਰਿੇ ਸਕਤੀਸਾਿੀ ਿੁਣਾਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ 

ਅਣਰਿਣਤ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਪੀੜਤ ਹੈ ਰਜਿੱਥੇ ਰਵਿੱਤੀ ਮੁਿੱਦ/ੇ ਮਿੱਰ ਆਵਾਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ  ਦੁਿੱਖ ਦਾ ਰਹਿੱ ਾ 

ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਰਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦਾ  ਿੰਕਿਪ ਵਾਕਈ ਕਮਾਿ ਦਾ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨ- ਮ ਹ ਦਆੁਰਾ  ਿੰਕਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਇਹ  ਿੰਭਾਵੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮਾਜ ਨ ਿੰ  ਅਿੰਦਰੋਂ 

ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਿ  ਕਦਾ ਹੈ। ਰ ਿੰਘ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਰ ਰਵਚਾਰ ਰਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਇ  ਸਕਤੀ 

ਦਾ ਜਾਰਿਰਤ ਕਰਨਾ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੇ ਆਿੇ-ਦਆੁਿੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਿਏ  ਿੰਕਿਪਾਾਂ/ਰਵਚਾਰਾਾਂ 

ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਯੋਿ ਦਆੁਰਾ  ਿੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਖਸੁੀ ਨਾਿ ਸਰੀ ਰਰਿੱਕੀ ਰ ਿੰਘ ਨ ਿੰ  ਅਤੇ ਖਾ  ਕਰਕੇ,  ਾਰੇ 
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ਪਾਠਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਇ  ਦੇ  ਾਰੇ ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਬਹਤੁ ਤਰਿੱਕੀ ਿਈ ਸੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਜੀਵਨ                                                                                   

ਚੇਤਨਾ ਵਕਰਪਾਲੂ, ਐਮ.ਡੀ                  
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ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
 

     ਮੇਰੀ ਦਨੁੀਆ ਬਹਤੁ ਰਬਹਤਰ ਹੈ ਮੁਿੱਖ ਤਰੌ 'ਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਿੋਕਾਾਂ ਦਾ ਿਿੰਨਵਾਦ ਰਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਿੰ   ਿਾਹ ਦੇਣ 

ਿਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ  ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਰਮਹਨਤ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਮੇਂ, ਰਿਆਨ, ਰਪਆਰ,  ਨੇਹ 

ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਿ  ਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਦ ਰਜਆਾਂ ਨਾਿ ਵੀ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰੇਰਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਪ ਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਰੌਾਨ ਮੈਨ ਿੰ  ਬਹਤੁ  ਾਰੇ  ਿਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਬਖਰਸਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ  

ਉਛਾਿਣ ਅਤੇ ਰਬਨਾਾਂ ਰਫਿਟਰਡ ਰਾਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਮੇਰਾ ਵਿੀਆ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਹਾਿਾਾਂਰਕ ਹਰ ਉ  

ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿੈਣਾ ਰਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅ ਿੰਭਵ ਹਵੋੇਿਾ ਰਜ ਨੇ ਅਿੱਜ ਮੈਂ ਰਜਿੱਥੇ ਹਾਾਂ ਉਿੱਥੇ ਪਹੁਿੰਚਣ 

ਰਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਰਦਮਾਿ ਰਵਿੱਚ ਉਿੱਭਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੇਰੇ ਕਾਿਜ (ਪਰੀ-ਰਬਜ਼ਨ ) ਦੇ ਰਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰਾ ਪਰਹਿਾ ਅਤੇ ਇਕਿੌਤਾ ਬੌ  ਮਨਬੀਰ (ਮਾਈਕ) ਰ ਿੰਘ 

ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਿੰਦਿੀ ਰਵਚ ਵਿੱਡਾ ਪਰਭਾਵ ਬਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਨੇ ਮੈਨ ਿੰ   ਖ਼ਤ ਰਮਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਰ ਖਾਈ ਅਤੇ ਉ ਨੇ ਮੈਨ ਿੰ   ਿਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਿੈ ੋਿੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਅਮਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ  ਭ 

ਕੁਝ ਰ ਖਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ। 

 

     1992 ਰਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿੈ ੋਿੀਨ  ਰਰਵ   ਟੇਸਨ ਿੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਆ  ੀ, ਇ  ਨਾਿ ਜੁਰੜਆ 

ਇਿੱਕ ਿੈਰੇਜ (J's ਟਾਇਰ)  ੀ ਜੋ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ  ੋਿਟੋ ਦਆੁਰਾ ਚਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ  ੀ। 

ਜੋਅ ਇਿੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ  ੁਹਾਵਣਾ ਪਰ ਸਾਾਂਤ  ਾਥੀ  ੀ ਜੋ ਹਰ ਰਦਨ,  ਾਰਾ ਰਦਨ ਕਿੰਮ 'ਤੇ ਰਬਤਾਉ ਾਂਦਾ  ੀ। ਉ  

 ਮੇਂ, ਮੈਂ ਿਿੱਖਾਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ  ੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਰਹਾ  ੀ। ਰ ਰਫ  ਮਿੱਰ ਆ ਇਹ  ੀ ਰਕ ਮੇਰੀ ਕਿੰਮ ਦੀ ਨੈਰਤਕਤਾ 

ਆਿ ੀ  ੀ ਅਤੇ ਰਕ  ੇਤਰਹਾਾਂ, ਮੈਂ  ੋਰਚਆ ਰਕ ਮੈਂ  ਿੱਚਮੁਿੱਚ  ਖ਼ਤ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਿੰਬੇ ਘਿੰਟ ੇਕਿੰਮ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ 

ਪੈ  ੇਕਮਾਉਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਰਦਮਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਹਾਾਂ। ਜੋਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਦਾਾਂ ਨਾਿ 

ਮਾਡਿ ਕੀਤਾ ਰਕ  ਖ਼ਤ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਇਕ ਾਰਤਾ ਹਮੇਸਾ ਚਿੰਿੇ ਇਰਾਰਦਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਤਭਾ ਨ ਿੰ  ਮਾਤ 

ਦੇਵੇਿੀ, ਖਾ  ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਰਤਭਾ  ਖ਼ਤ ਰਮਹਨਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਜੋ  ਮਾਾਂ ਮੈਂ ਜੋਅ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ਿੰ  

ਚਿਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਬਤਾਇਆ ਉ  ਨੇ ਬੋਰਰਿੰਿ ਅਤੇ ਦਹੁਰਾਉਣ ਵਾਿੇ ਿਰਿੰਟ ਕਿੰਮ ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਿਈ ਮੇਰੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ 

ਖੋਿਹ  ਰਦਿੱਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ  ਿੰਭਾਵਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮੇਰ ੇਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਰਿਆ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਰਨਵੇਸ ਹੈ। 

 

     ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ  ਮਾਾਂ ਵਿਦਾ ਰਿਆ, ਮੈਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ ਿੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਿੋੜ  ੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਐ ੋ ੀਏਟ  ਦੇ 

 ੀਪੀਏ ਸਰੀ ਕੌਰਸਕ ਸਾਹ ਨ ਿੰ  ਕਾਿ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉ ਨ ਿੰ  ਦਿੱਰ ਆ ਰਕ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਿੈ   ਟੇਸਨ 'ਤੇ ਖੁਿੱਿਹੇ  ਤੋਂ ਬਿੰਦ 

ਤਿੱਕ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ  ੀ, ਇ ਿਈ ਮੈਂ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉ ਦ ੇਦਫਤਰ ਰਵਿੱਚ ਉ ਨ ਿੰ  ਰਮਿਣ ਰਵਿੱਚ 
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ਅ ਮਰਿੱਥ  ੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਿੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਿਈ ਿ ੈ  ਟੇਸਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਿਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਦੀ  ੇਵਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਮਰੇੇ ਨਾਿ ਿਿੱਿ ਕਰੇਿਾ। ਰਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਾਂਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਰਬਿ ਕਰਨ ਯਿੋ  ਮਾਾਂ 

ਿੈ ਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਕ  ੇਨੌਜਵਾਨ ਨਾਿ ਰਮਿਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੁਫਤ ਰਵਚ  ਿਾਹ ਦੇਣ ਿਈ 

 ਰਹਮਤ ਹੋਣਿੇ? ਪੈ  ੇ(ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਿੱਮ) ਅਤੇ ਰਨਵੇਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਸਾਹ ਤੋਂ ਰ ਿੱਰਖਆ 

ਹੈ। ਉ ਨੇ,  ਾਿਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਿ ਆਪਣਾ  ਮਾਾਂ, ਰਿਆਨ,  ਿੰਪਰਕ ਅਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ, ਰਵਰਭਿੰਨ 

ਮਾਮਰਿਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੈਰਤਕਤਾ ਅਤੇ ਰਵਚਾਰ  ਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉ  ਿਈ ਮੈਂ ਉ  ਦਾ 

 ਦਾ ਿਈ ਿਿੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਾਂਿਾ। 

     

 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਕਤਾਬ ਕੋਚ ਦਾ ਵੀ ਰਦਿੋਂ  ਿਿੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਿਾ ਜੋ ਰਨਿੱ ਜੀ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਿਆਤ 

ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦ ੇਹਨ। ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਿਦਰਸਨ ਤੋਂ 

ਰਬਨਾਾਂ, ਇਹ ਰਕਤਾਬ ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਜੋ ਅਿੱਜ ਹੈ। 

 

      ਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ  ਾਥੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਿਿੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਿਾ। 

ਉ  ਦੇ ਅਣਮੁਿੱਿੇ  ਰਹਯਿੋ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ, ਇਹ ਰਕਤਾਬ ਇਕ  ੁਪਨਾ ਹੀ ਰਰਹ ਜਾਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣੀ 

ਰਜ਼ਿੰਦਿੀ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਬਹਤੁ ਸੁਕਰਿੁਜ਼ਾਰ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇ  ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਿੱਰਚਆਾਂ 

ਿਈ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਾਰੀਆਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਿਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਰਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ. 

 

-- ਰਰਿੱਕੀ ਰ ਿੰਘ 
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ਪਰਸਤਾਵਨਾ 
 

     ਜੀ ਆਇਆਾਂ ਨ ਿੰ ! ਅ ੀ ਾਂ ਰਵਿੱਤੀ ਰਵਕਾ  ਅਤੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਰਵਕਾ  ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅ ਾਿਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।  ਾਰਾ  ਿੰ ਾਰ ਪੈ ੇ ਦੇ ਦਆੁਿੇ ਘੁਿੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਖਕ ਕਈ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਰਵਚਾਰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ 

ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ ਿ ਿੰਜਦ ੇਹਨ, ਰਜ  ਨਾਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਿੰਦਰ ੁਤੀ ਦੀ  ਮੁਿੱਚੀ 

 ਰਥਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਰਵਚ ਰਵਚਾਰੇ ਿਏ ਰਵਚਾਰ  ਾਰ ੇ

ਆਪ  ਰਵਚ ਜੁੜ ੇਹਏੋ ਹਨ, ਆਪ  ਰਵਚ ਜੁੜ ੇਹਏੋ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ  ਰਵਚ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਇ  ਿਈ, 

ਪਾਠਕਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇ  ਰਕਤਾਬ ਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱਿ ਪੜਹਣ (ਅਰਥਾਤ, ਸੁਰ  

ਤੋਂ ਅਿੰਤ ਤਿੱਕ) ਜਾਾਂ ਰਕ  ੇਵੀ  ਮੇਂ ਰਕਤਾਬ ਨ ਿੰ  ਪੜਹਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਿੱਿਹ  ਕੇ ਘੁਿੰਮਣ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਅਤ ੇ

ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ  ਿੰਕਿਪਾਾਂ ਦੀ ਆਪ ੀ ਤਾਿਮੇਿ 'ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਰਦਿੱਤਾ ਰਿਆ ਹ।ੈ  

 
 

 
 
 
 
 
 

ਇਿੱਥ ੇਕੇਿਲ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾ ਹ  ਜੋ ਅਣਵਗਣਤ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹ । ਵਿਿੱਤੀ ਼ਿਕਤੀ 

ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਿੱਢਲੀ ਊਰਜਾ ਹ  ਜੋ ਅੂੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹ । 
 

-- ਵਰਿੱਕੀ ਵਸੂੰਘ 
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 ਚਨਿੱਜੀ ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬ # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ਮੇਰੀ ਵਿਿੱਤੀ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ 

ਬਾਰੇ ਵਕਹੜੀਆਂ 

ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ 

ਵਸਰਫ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ? 

ਬ ਠਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਼ਿਾਤਂ ਜਗਹਾ ਲਿੱਭੋ. 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਸਿਾਲ ਨੂੂੰ  ਪੜਹੋ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰ਼ਿਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। 

਼ਿਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ ਅਤੇ ਵਹਰਦ ੇਵਿਚ ਫੜੀ ਰਿੱਖੋ। 

ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

$ $ $ $ $ 
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 ਚਨਿੱਜੀ ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬ # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਬ ਠਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਼ਿਾਂਤ ਜਗਹਾ ਲਿੱਭੋ. 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਸਿਾਲ ਨੂੂੰ  ਪੜਹੋ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰ਼ਿਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। 

਼ਿਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਵਹਰਦੇ ਵਿਚ ਫੜੀ ਰਿੱਖੋ। 

ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 

ਮੇਰੀ ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ 

ਹ ? 

 

$ $ $ $ $ 
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ਚਨਿੱਜੀ ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬ # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਬ ਠਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਼ਿਾਤਂ ਜਗਹਾ ਲਿੱਭੋ. 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਸਿਾਲ ਨੂੂੰ  ਪੜਹੋ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰ਼ਿਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। 

਼ਿਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ ਅਤੇ ਵਹਰਦ ੇਵਿਚ ਫੜੀ ਰਿੱਖੋ। 

ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 

ਮੇਰੇ ਪ ਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੱਥੇ 

ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹ ? 

 

$ $ $ $ $ 
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ਵਿਚਾਰ ਮਾਨਵਸਕ ਊਰਜਾ ਹਨ; ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਹ  ਜ ੋਤੁਹਾਨੂੂੰ  

ਆਕਰਵ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹ  ਜ ੋਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ. ਉਹਨਾ ਂਵਿਚਾਰਾ ਂ'ਤੇ 

ਪ ਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਵਸਿੱਖੋ ਜ ੋਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਚਾਹੁੂੰਦ.ੇ 

 

ਿੇਨ ਡਾਇਰ 
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ਮਨ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਜ ੋਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂੂੰ  ਅਵਜਹ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ 

ਬਣਾਉਦਂੀ ਹ  ... ਉਹੀ ਹ  ਜ ੋਵਕਸ ੇਧਾਰਵਮਕ ਉਪਾਸਕ ਜਾ ਂਪਰੇਮੀ ਦੀ 

ਹ ; ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਯਤਨ ਵਕਸ ੇਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕ ੇਜਾ ਂਪਰਗੋਰਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦ,ੇ 

ਬਲਵਕ ਵਸਿੱਧ ੇਵਦਲ ਤੋਂ ਆਉਦਂੇ ਹਨ। 
 

ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ 
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ਦੌਲਤ ਜੀਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਹ । 

ਹ ਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥੋਰੋ   
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ਅਤਧਆਇ 1  

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  
 
 

ਆਓ ਼ੁਿਰੂ ਕਰੀਏ! 

 
ਿੈਰ-ਅਮੀਰ ਆਪਣਾ ਪੈ ਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਰਚਆ ਹੈ ਉ ਨ ਿੰ  ਬਚਾ ਿੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਆਪਣਾ ਪੈ ਾ 

ਬਚਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਿਰੀਬੀ ਦਾ ਫਿ ਫਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਜਾ ਇਿੱਕ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਫਿ ਫਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਿ ਇਿੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। 
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ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ - ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ - 12 ਮਾਪ - 

ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੀਮੈਤਟਕ ਸੰਕਲਪ 

 

     ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸਕਤੀ 

ਅਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਨ ਿੰ  ਉਤੇਰਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉ   ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਿੇਖਕ  ਾਡੀ ਸਾਨਦਾਰ ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਰਰਹਾ ਹੈ, 

ਰਵਰਭਿੰਨ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਿ ਰਵਰਭਿੰਨ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰ ਪਰ ਪਰਭਾਵ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਇ  

ਰਵਰਭਿੰਨਤਾ ਿਈ ਬਹਤੁ ਪਰਸਿੰ ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕਉਾਂਰਕ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਰਪਛੋਕੜ, ਇਰਾਦੇ, 

ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਿੋਕ, ਿਿਭਿ ਰਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੇਠ ਰਿਖੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਨ: 

ਪੈ  ੇਦੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ, ਵਿੀਆ ਰ ਹਤ, ਚਿੰਿੇ ਰਰਸਤੇ, ਅਤੇ  ਵ-ੈ ੁਿਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰ ਪ। ਹਾਿਾਾਂਰਕ 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੋਕ ਕਈ ਰਦਸਾਵਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ  ਰੀਰਕ ਰ ਹਤ, ਆਰਰਥਕ  ਰਥਤੀਆਾਂ, ਆਰਦ) ਰਵਿੱਚ ਉਿੱਪਰ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦ ੇਹਨ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੋਕ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਰਕ ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਟੀਰਚਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਫ ੋ  ਦੀ ਿਿੱਿ ਹੈ ਰਕ ਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਿੋਕ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਕੇੁ ਹੋਏ 

ਪੈਟਰਨਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਘੁਿੰਮਦ ੇਹੋਏ ਫ  ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਚਿੱਕਰ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ 

ਨ ਿੰ  ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ ਅਿੱਿੇ ਵਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਰਕਉਾਂਰਕ ਉਹਨਾਾਂ ਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕਰਵਾਤੀ ਅਤੇ ਦਹੁਰਾਉਣ 

ਵਾਿੇ  ੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਕਾ  ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇ  ਰਕਤਾਬ ਨ ਿੰ  

ਰਿਖਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਇਰਾਦਾ ਰਨਿੱ ਜੀ ਤਜ਼ਰਰਬਆਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜਾਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਮੁਿੱਿਾਾਂ, ਰਵਸਵਾ ਾਾਂ ਅਤੇ 

ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ  ਿੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅ ਾਿਾਰਣ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਜਾਰਿਰਤੀ ਦੀ 

 ਹ ਿਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨਦਾਰ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿੱਿ ਿੈ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਿਈ, ਕਦੇ-

ਕਦਾਈ ਾਂ, ਅ ਿ ਰਨਿੱ ਜੀ ਪਰਤੀਰਬਿੰਬ ਿਈ ਰਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਾਂ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਰਕ ਉਿੱਚ 

ਪਰਾਪਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਰੋਜੈਕਟ / ਿਤੀਰਵਿੀ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਰਵਿੱਚ ਉਛਾਿਣ ਿਈ ਇਿੱਕ ਨ ਿੰ  ਬਹਤੁਾ  ਮਾਾਂ "ਚਾਰਜ 

ਅਿੱਪ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮਝਦਾਰੀ ਨਾਿ ਚਣੁਨ ਿਈ ਰਕ ਰਨਿੱ ਜੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਰਕਿੱਥੇ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  

ਨ ਿੰ   ਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿਾਹੇਵਿੰਦ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਰਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਪਰਤੀਰਬਿੰਬ ਦੀ ਿੋੜ ਹ।ੈ ਅਰਜਹ ੇ

 ੁਚੇਤ ਰਚਿੰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਕ ੇ ਨ ਿੰ   ਪਸਟਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿੱਿੀ ਰਮਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਕ ੇ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਰਵਿੱਚ 

ਰਕਹੜੀਆਾਂ "ਿੜਾਈਆਾਂ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰ ਿੱਟੇ ਵਜੋਂ,  ਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਆਮ ਿਤੀਰਵਿੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ "ਅਨਪਿਿੱਿ" ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਬਿੰਬ ਿਈ ਇਿੱਕ ਕਦਮ 

ਰਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ (ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ  ਮਾਾਂ ਿੈਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਿਤੀਰਵਿੀਆਾਂ ਤੋਂ)।   
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     ਰਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ, ਿੇਖਕ ਪੈ  ੇ ਬਾਰੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਪੈ ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਨਦਾਰ 

ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ, ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰਝੁਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਿ ਿੰਜ, ਅਤੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਜਾਰਿਰਤੀ ਦਾ  ਿੰਕੇਤ ਹੈ। 

ਇ ਿਈ, ਜਨ ਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈ  ੇਦਾ ਰਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਬਨਾਮ. ਰਿਆਨ ਨਾਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਾਂ 'ਤ ੇ

ਰਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਰਜ  ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਰਨਿੱ ਜੀ ਿਾਭ ਅਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਰਚਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਕਵੇਂ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇ  'ਤੇ ਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਦਾ ਰਬਹਤਰ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਰਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਬਿਟ-ਅਿੱਪ ਤਣਾਅ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਜੋਨਾਬਿੱਿ ਰਵਰਭਿੰਨਤਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮੁੜ- ਿੰਤੁਿਨ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਿਤੀਰਵਿੀਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਨ ਿਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। 

ਿੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ, ਇਹ ਿਿੰਬੀ ਦ ਰੀ ਨ ਿੰ  ਦੌੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਰਵਿੱਚ ਹਰੋ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ 

ਦੌੜਨ ਦੀ  ੁਿੰਦਰਤਾ ਰਵਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਿੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਪਹਾੜਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ( ਮੇਤ 

ਮਾਊਾਂਟ ਐਵਰੈ ਟ ਦੀ ਚਟੋੀ ਤਿੱਕ ਚੜਹਨਾ), ਇਿੱਕ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਬਚਾਅ ਮੋਡ ਨ ਿੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਿੰਤ 

ਮੁਿੱਢਿੀ (ਕੋਰ) ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ   ਰਿਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਈ ਵਾਰ, 

ਇ  ਤਿੱਥ ਬਾਰੇ ਵਿਰੇੇ ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਰਿਆਉਣ ਿਈ ਕੀਤੀ ਿਈ  ੀ ਰਕ ਅ ੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਰਵਸੇਸ ਅਰਿਕਾਰ 

ਪਰਾਪਤ  ਿੰ ਾਰ ਰਵਿੱਚ ਰਰਹਿੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਰਜਿੱਥੇ ਰਸਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਿੇ ਤਤਕਾਿੀ ਖ਼ਤਰਰਆਾਂ 

ਦਾ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਾਨ ਿੰ  ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਰਚਿੰਤਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਰਕ 911 ਕੁਝ ਹੀ ਰਮਿੰਟਾਾਂ ਰਵਿੱਚ  ਾਡੇ ਕੋਿ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਦਾ ਰਿਆਨ ਰਿੱਖਦੇ ਹਏੋ। ਅਰਜਹ ੇਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਆਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਮਾਰਜਕ 

ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ  ੁਰਿੱਰਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੰਨੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ  ੁਰਿੱਰਖਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਕ  ਾਡੇ ਰਵਿੱਚੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਾਂ ਰਵਸੇਸ ਅਰਿਕਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ। ਿੇਖਕ ਨੇ ਉ   ੁਰਿੱਰਖਅਤ ਬੁਿਬੁਿੇ ਰਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਿਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਜ  ਰਵਿੱਚ 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਰਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇ   ੁਰਿੱਰਖਆਤਮਕ ਬੁਿਬੁਿੇ ਰਵਿੱਚ ਰਰਹ ਕੇ, ਿੇਖਕ ਨੇ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਇ  ਰਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਿਣ ਿਈ, ਰ ਿੱਿੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ, ਅਰਜਹ ੇ

ਹਾਿਾਤਾਾਂ/ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਚਣੁੌਤੀ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ  ੁਰਿੱਰਖਅਤ ਬੁਿਬੁਿੇ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹਨ। ਿੇਖਕ ਨੇ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖਰ ੇਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਵਿਿੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਡਰ ਨ ਿੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ, ਰਚਿੰਤਾ 

ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ / ਮੁਿੱਢਿੀ ਪਰਰਵਰਤੀ ਵਿੱਿ ਵਾਪ  ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਰਵਾਈਵਿ 

ਪਰਰਵਰਤੀ ਦੀ ਰਕਰਰਆਸੀਿਤਾ ਕਈ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਹਾਰਮੋਨ  ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ 

ਐਡਰੇਨਾਿੀਨ ਜੋ ਹੋਰ  ਰਿਰਮ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਅਿੱਿੇ ਵਿਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ,  ਾਰੀ ਅ ਿੀਅਤ 

ਨਾਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਡ ਿੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਿ ਿੈ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਰਵਰਤੀ ਕਾਰਜਸੀਿ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਵਅਕਤੀ 
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ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਵਅਕਤੀ ਰ ਹਤ ਬਾਰੇ  ੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਿੱਖ ਅਤੇ ਦੁਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ 

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਦਰਦ/ਦਖੁ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਉ  ਦੀ ਤੁਰਿੰਤ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੋਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 

 ੋਚਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਹ ਰਜਹੜੇ ਮਾਊਾਂਟ ਦੀ ਰ ਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁਿੰਚਣ ਵਰਿੀਆਾਂ ਉਿੱਚਾਈਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਿਈ  ਮਾਨ  ਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਐਵਰ ੈਟ. ਦ  ਰਰਆਾਂ ਨਾਿ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਅਿੰਤਰ- ਿੰਬਿੰਿਤਾ ਦੀ 

ਕੁਦਰਤੀ  ਰਿਰਮੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜਹੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨ ਿੰ  ਰ ਿੱਿੇ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦਰਰਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

     

ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਆਪ  ਰਵਿੱਚ ਜੁੜ ੇਹਣੋ ਦਾ ਇਹ ਅਰਹ ਾ ,  ਮਾਨਾਾਂਤਰ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ, ਪੈ  ੇਉਿੱਤੇ ਿਾਿ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ ੈਾ ਊਰਜਾ 

ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰ ਪਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਰੋ  ਾਰੇ ਰ ਪਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਅਿੰਤਰ-ਪਰਰਵਰਤਨਸੀਿਤਾ ਦੀ  ਹ ਿਤ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪ  ਰਵਿੱਚ ਜੁੜ ੇਹੋਣ ਦੀ  ਿੱਚਾਈ ਰਿਆਉਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮਾਜ ਪੈ  ੇਦੇ ਅਿੰਦਰ ਮੌਜ ਦ ਊਰਜਾ (ਸਕਤੀ) ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਰਵਰਭਿੰਨ ਟੀਰਚਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅ ਿ ਰਵਿੱਚ, ਆਿੁਰਨਕ  ਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਅਤੇ  ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੇ ਰਵਕਾ  ਦਾ 

ਪਿੱਿਰ ਪੈ  ੇ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ ਅ ਿੰਭਵ ਹੋਵਿੇਾ। ਰਫਰ ਅ ੀ ਾਂ ਪੁਿੱਛ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਅ ਿ ਰਵਿੱਚ ਪੈ ਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਅਰਥਸਾ ਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ ਰਵਰਿਆਨੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਾਰ, ਪੈ  ੇਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤ ੇ ਾਰੇ ਪਰਹਿ  ਹਨ: 

 

a) ਪੈ ਾ ਵ ਤ ਆਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਾਰਿਅਮ ਹੈ 

b) ਪੈ ਾ ਮੁਿੱਿ ਦਾ ਭਿੰਡਾਰ ਹੈ 

c) ਪੈ ਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ 

d) ਪੈ ਾ  ਮਾਰਜਕ ਪਰਮੁਿੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕਾਰ ਦਾ  ਰੋਤ ਹ ੈ

e) ਪੈ ਾ  ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ  ੁਰਿੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

f)  ਮੁਿੱਚੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਰ ਹਤ,  ੁਰਿੱਰਖਆ, ਅਤੇ ਤਿੰਦਰ ੁਤੀ ਿਈ ਪੈ ਾ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱਖ ਪਰਭਾਵੀ ਕਾਰਕ ਹੈ 

g) ਪੈ ਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਿਾਰ ਹ ੈ

h) ਪੈ ਾ ਜਨਤਕ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਸਕਤੀ ਦਾ ਆਿਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰਨਆਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

i) ਪੈ ਾ ਆਰਰਥਕ ਮਹਿੱਤਤਾ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ ਸਕਤੀ ਦਾ ਵਿ ਰਰਹਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ 
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     ਪੈ  ੇਦੇ ਇਹਨਾਾਂ ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਪ ੈ ੇਦੀ  ਮਝ ਅਤੇ ਿਾਰਨਾ 

ਸਰਿਾ ਅਤੇ  ਰਤਕਾਰ ਨਾਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈ  ੇਨ ਿੰ  ਰ ਰਫ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਿਬ 

ਹੈ ਹਉਮ ੈਦੀਆਾਂ ਮਿੰਿਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਿੰਤੁਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਹਉਮ-ੈਕੇਂਰਦਰਤ ਪਰਰਵਰਤੀਆਾਂ ਦੀ 

 ਿੰਤੁਸਟੀ ਵਿੱਿ ਿਿਾਉਣਾ। ਪੈ  ੇਬਨਾਮ ਸਰਿਾ/ ਰਤਕਾਰ ਰਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਅਿੰਤਰ ਹੈ. ਰਕ  ੇ

ਦੀ ਖੁਸੀ ਿਈ ਇ  ਦੇ ਮਾਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸੁਕਰਿੁਜ਼ਾਰੀ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ ਹਉਮ-ੈ

ਕੇਂਰਦਰਤ ਇਰਾਦ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਅਤੇ  ਮਾਜ ਨ ਿੰ  ਵਿੱਡੇ ਪਿੱਿਰ 'ਤੇ ਰਨਯਿੰਤਰਰਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  

ਰਨਯਿੰਤਰਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਇਦ ਨੁਕ ਾਨ ਵੀ ਪਹੁਿੰਚਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈ ਾ ਅਤ ੇ

ਇ ਦੀ  ਿੰਭਾਵਨਾ ਨ ਿੰ  ਦੇਖਣ ਦੇ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਾਮਿਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈ  ੇਨ ਿੰ  ਆਪਣੀ ਮਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ 

ਦੇਖਦਾ ਹ,ੈ ਰਕ  ੇਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਰਜ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ਿੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 

ਰਵਿੱਚ ਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਤਜ਼ਰਰਬਆਾਂ ਨ ਿੰ   ਿੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਪੈ  ੇਦੀ ਪਰਰਕਰਤੀ ਅਤ ੇ

ਇ ਦੀ ਅ ਿ ਸਕਤੀ ਦੇ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਤਬਦੀਿੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੋਰਨਰਜੀ ਅਲਟੀਬਲ ਚਵਿੱ   ਜੈਚਵਕਤਾ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ 

     

ਹਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਰਦਿੱਤ (ਜਾਾਂ ਕੁਦਰਤੀ) ਰਵਸਸੇਤਾਵਾਾਂ ਨਾਿ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਰਭਿੰਨ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ 

 ਰੀਰਕ ਰਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ, ਨ ਿ, ਨ ਿ,  ਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਆਰਦ। ਅਰਜਹੇ ਅਿੰਤਰਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਹਰਕੇ 

ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮ ਿ ਮ ਿ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ  ਮਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ੋਰਜਹਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰ ਕਿੱਚੀ (ਅਰਵਭਾਿੀ) 

ਊਰਜਾ ਹ,ੈ ਜੋ  ਰਭਆਚਾਰਾਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਾਂ, ਦੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜਾਤੀਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਿੰਤਰਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵਰਹਿੰਦੀ ਹ।ੈ 

ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਕੋਿ ਇ  ਕੋਰ (ਅਿੰਦਰ ਨੀ / ਮੁਿੱਢਿੀ) ਊਰਜਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਵਿੱਿ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਡੀ ਪ ਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਿਈ ਹਰੋ 

ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਨੀ ਾਂਹ ਬਣਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਿੱਕੀ ਦੀਆਾਂ ਅਰਜਹੀਆਾਂ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਭੌਰਤਕ  ਿੰ ਾਰ ਰਵਿੱਚ ਉਪਿਬਿ 

ਸਾਨਦਾਰ ਤਜ਼ਰਰਬਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਰਰਹਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਬਹਤਰ  ਰਥਤੀ ਪਦੈਾ ਕਰ  ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਜਾਾਂ ਰਬਹਤਰ  ਰਥਤੀ ਦੀ ਪਰਰਕਰਤੀ ਨ ਿੰ  ਪਰਰਭਾਰਸਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ 

ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ  ੁਭਾਰਵਕ ਅਰਿਕਾਰ ਹੈ ਰਜਿੱਥੇ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਮੈਮਰੋੀ ਰਵਿੱਚ  ਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ 

ਵਰਤਮਾਨ ਰਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਭਰਵਿੱਖ ਦੇ ਰਵਕਾ  ਿਈ ਇਿੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਮਾਰਿਦਰਸਕ ਵਜੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।  

     ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਿਾਤ, ਰਪਛੋਕੜ, ਜੈਨੇਰਟਕ , ਪਰਵਰਰਸ, ਕਿੰਡੀਸਰਨਿੰ ਿ, 

ਆਰਦ, ਰਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ ਰਵਰਭਿੰਨ ਹਨ। ਇ  ਿਈ, ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਊਰਜਾ ਰਨਿੱ ਜੀ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ 
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ਪਰਤੀਰਬਿੰਰਬਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਜ  ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਿਤੀਰਵਿੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ 

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਿੱਥ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਕ ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਮੌਜ ਦ ਹੈ, ਿੇਖਕ 

ਆਦਰਪ ਰਵਕ ਪਾਠਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇ  ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇ  ਨ ਿੰ  ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ 

ਅਤੇ ਟੀਰਚਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਿਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਜਾਾਂ ਦ ਰਜਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾਏ ਰਬਨਾਾਂ ਚੈਨਿ ਕਰਨ 

ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਸੁਿੱਿ ਅਤ ੇ ਰਨਰਰਵਘਨ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਾਂ ਿਈ 

ਆਿਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਕਈ ਰ ਪਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਰਰਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇ ਦ ੇਕਾਰਨ 

ਜੀਰਵਤ  ਾਰੇ ਤਿੰਤਰ  ਾਡੇ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕੋਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜ ਦ ਕਿੱਚੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਮਰਹਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਣ 

ਹਨ। ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਚੈਨਿ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਢਕੁਵੇਂ ਹਨੁਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ "ਊਰਜਾ ਦਾ ਰਰ ਾਅ" ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਰਜਿੱਥੇ 

ਉ ੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਰਵਿੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ "ਿੀਕੇਜ" ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ ਅਤ ੇ

ਅਨਿੰ ਦਮਈ ਰਬਿਡ-ਅਿੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਤੁਰਿੰਤ ਅਨੁਭਵਾਾਂ" ਦਾ ਰਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਰਜ  ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ / ਜੈਰਵਕ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਪਰਰਵਰਤਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਰਜਹਾ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ 

ਰਨਰਮਾਣ ਰਨਰਿੰਤਰ ਅਨਿੰ ਦ ਿਈ ਇਿੱਕ  ਿੱਚੀ ਖੋਜ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਰਵਿੱਚ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਰਦਰੜਤਾ ਨ ਿੰ  ਵਿਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਿੰ ਦ ਦੀ ਇਿੱਕ  ਰਥਰ ਅਵ ਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਇ  ਮਾਨਤਾ ਨਾਿ  ਿੰਭਵ ਹੈ ਰਕ  ਾਰ ੇ

ਿੋਕ ਇਿੱਕ ੋਅਨਿੰ ਤ ਸਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਟਾਵ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਕਤੀ (ਊਰਜਾ) ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ, ਹਰੇਕ 

ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ, ਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰਡਿਰੀਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। ਅਰਜਹੀ 

ਮਾਨਤਾ ਇਕਮੁਿੱਠ ਊਰਜਾਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਨਾਿ ਰਵਰਭਿੰਨਤਾ ਿਈ  ਰਤਕਾਰ ਵਿੱਿ ਿੈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਲਿੱਖਣ ਉਗਂਲਾਂ ਦੇ ਵਨ਼ਿਾਨ ਅਤੇ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹ , ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਵਿਵਭੂੰਨਤਾ 

ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹ । ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅੂੰਤਰੀਿ ਏਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਨਾ 

ਵਿਵਭੂੰਨਤਾ ਦੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾਿਾਨ ਜੀਿਨ ਜੀਉਦਂਾ 

ਹ । 
 

-- ਵਰਿੱਕੀ ਵਸੂੰਘ 



 

37 
 

ਚ ਿੱ ਤਰ 1: 12 ਮਾਪ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ - ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਹ।ੈ ਤੁ ੀ ਾਂ ਮੁਿੱਖ ਊਰਜਾ ਹੋ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਰਜਿੱਥੇ  ਾਰੀਆਾਂ ਊਰਜਾਵਾਾਂ ਰਮਿ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ 12-ਪਾ ੜ ਰਚਿੱਤਰ ਰਕ ੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਮਾਪਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਆਨ, ਇਿੱਛਾ, ਅਤ ੇ

ਰਕਰਰਆ ਦੇ  ਿੰਯੋਿ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਊਰਜਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਏਕੀਰਕਰਤ ਫਿੰਕਸਨ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚਣਿੇ। ਇਹ ਊਰਜਾਵਾਾਂ ਰਕ ੇ ਦੀ ਕਿੱਚੀ ਮ ਿ ਊਰਜਾ 

ਦੇ ਪਰਹਿ  ਹਨ ਜੋ ਬਦਿ  ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਅ ਿਾਰਨ  ਫਿਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਖੋਿਹ   ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਰਕ ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਮਾਪ 

ਹਨ:  
 
ਮਾਪ # 1: ਜੀਿਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ 

ਮਾਪ # 2: ਮਾਨਵਸਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 

ਮਾਪ # 3: ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸੂੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ 

ਮਾਪ # 4: ਸਮਾਵਜਕ ਸੂੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਮਾਪ # 5: ਼ਿਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਚਵਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ 

ਮਾਪ # 6: ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਦਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਦਾ ਫੁਿੱਲ 

ਮਾਪ # 7: ਗੂੜਹੇ ਵਰ਼ਿਤੇ 

ਮਾਪ # 8: ਵਿਿੱਤੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 

ਮਾਪ # 9: ਕ ਰੀਅਰ-ਵਕਿੱਤਾ ਵਿਕਾਸ 

ਮਾਪ # 10: ਜੀਿਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱਤਾ 

ਮਾਪ # 11: ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਜੀਿਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 

ਮਾਪ # 12: ਅਵਧਆਤਵਮਕ - ਧਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 

  

ਇਿੱਛਾ ਵਿਿੱਚ 

ਊਰਜਾ 

 

ਮਨ ਚਵਿੱ   ਊਰਜਾ 

 
 

ਵਿਟਾਵਮਨ ਐਮ 

ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ 

ਊਰਜਾ 

 
 

ਵਿਟਾਵਮਨ ਐਮ 

ਵਿਟਾਵਮਨ ਐਮ 

 ਕੋਰ ਊਰਜਾ 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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ਕੇਂਦਰੀ ਥੀਮ 

 

ਇ  ਪੁ ਤਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਵਸਾ ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਰ ਆ ਰਿਆ ਹੈ: 

 

“ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਅਤੇ  ਰੀਰ ਹੋਂਦ ਰਵਿੱਚ ਸਾਇਦ  ਭ ਤੋਂ ਰਹਿੱ ਮਈ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱਚ 

ਕੋਰ/ਕਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਇਿੱਕ ਨ ਿੰ  ਪੁਨਰ- ੁਰਜੀਤੀ, ਪਰਰਵਰਤਨ,  ਿੰਭਾਿ 

ਅਤੇ  ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਵ ਥਾ ਰਵਿੱਚ ਜਿਾ  ਕਦੀ ਹ।ੈ ਰਕ  ੇਦੀ ਮੁਿੱਖ ਊਰਜਾ ਦੀ  ਰਵੋਤਮ  ਿੰਭਵ ਵਰਤੋਂ 

ਅਿੰਦਰ ਨੀ/ਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ, ਿੜਬੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅ ਿੰਤੁਿਨ ਨ ਿੰ  ਭਿੰਿ ਕਰਨ ਵਿੱਿ ਿੈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ 

ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ 12 ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਦੇ ਰਨਰਿੰਤਰ  ਿੰਤੁਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਿੱਖ ਊਰਜਾ 

ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਿੜਬੜ ਦੇ ਰਬਨਾਾਂ ਵਰਹਣੀ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਨਿੱ ਜੀ ਉਿੱਤਮਤਾ ਦੀ ਬੁਰਨਆਦ ਰਵਕਰ ਤ ਹੋ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਹੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਨੀ ਾਂਹ ਦੇ ਨਾਿ, ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਅ ੀਮਤ  ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਖੁਿੱਿਹ ਦ ੇ

ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿਤੀਸੀਿ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਿ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।" - ਰਰਿੱਕੀ ਰ ਿੰਘ 

 

     ਅ ੀ ਾਂ ਰਨਿੱ ਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਰਹਮਾ, ਰਵਟਾਰਮਨ M ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਪੈ  ੇਦੀ ਸਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਉਜਾਿਰ ਕਰਨ ਿਈ 

ਇਿੱਕ ਅ ਾਿਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਜੀਵਨ ਨ ਿੰ  ਰਕਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇ  

ਬਾਰੇ ਇਕਿੱਠੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਾਂ (ਰਚਿੱਤਰ 1) ਰਵਿੱਚ  ਿੱਚ ੇ ਿੰਤੁਿਨ 

ਦੀ ਨੀ ਾਂਹ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਈ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਉਿੱਤਮਤਾ ਦੀ  ਰਥਤੀ ਇਿੱਕ ਅ ਿ 

 ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਦੁਿੱਖ ਅਣਰਿਣਤ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਰਜਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਦ ਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨ ਿੰ   ਮਝ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕ ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਰਵਿੱਚ ਇ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈ  ੇਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 

 ਮਿੱਰ ਆਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ  ਕਦੀ ਹੈ।  ਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਰਨਿੱ ਜੀ ਉਿੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪਰਰਕਰਤੀ ਨ ਿੰ  

 ਪਿੱਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਨਰਿੰਤਰ, ਰਨਰਰਵਘਨ ਅਨਿੰ ਦ ਦੀ  ਰਥਤੀ ਰਵਿੱਚ ਰਵਕ ਤ ਹੋਣ ਦੀ  ਿੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ 

 ਿੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ ਇ  ਪੁ ਤਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੀਮ (ਰਜਵੇਂ ਉਿੱਪਰ ਰਦਖਾਇਆ ਰਿਆ ਹ)ੈ ਦੀ 

ਪੜਚੋਿ ਕਰਕੇ ਸੁਰ  ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 

 

      ਾਡਾ ਅਿੰਦਰ ਨੀ  ਿੰ ਾਰ ਰਵਚਾਰਾਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਯਾਦਾਾਂ, ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰਮਸਰਨ 

ਹੈ ਜੋ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਰਵਵਹਾਰ ਨ ਿੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਥ ੇਇਿੱਕ ਰਵਸਾਿ ਊਰਜਾ ਢਾਾਂਚਾ 

ਮੌਜ ਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ  ੇਦੇ  ਰੀਰ ਅਤੇ ਰਦਮਾਿ ਦੇ ਕੁਿੱਿ ਕਿੰਮਕਾਜ ਿਈ ਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਢਾਾਂਚਾ ਰਕ ੇ 
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ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ (ਕੋਰ ਊਰਜਾ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਿਆਤਰਮਕ ਪਰਹਿ  ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ  ਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਅਰਿਆਤਰਮਕ ਮਾਪ (ਅਰਥਾਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਆਰਦ) ਰਵਿੱਚ ਰਵਸਵਾ  

ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਜੋ  ਾਰੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਿਈ 

ਇਿੱਕ  ਾਾਂਝੀ ਬੁਰਨਆਦ ਵਜੋਂ ਮੌਜ ਦ ਹ।ੈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ, ਇਿੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹਤੁ ਹੀ   ਖਮ ਅਤ ੇ

ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਮਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਤੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਈ ਅਕਾਦਰਮਕ ਰਵਰਸਆਾਂ 

(ਖੋਜ ਦੇ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ) ਦੀ ਇਿੱਕ ਿਿੰਮੀ ਿਤੀਰਵਿੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਾਾਂਚ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

(ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਤਰੌ' ਤੇ) ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ ਰਜ  ਨਾਿ ਮਨ ਦੀ ਿੁਿੰਝਿਤਾ ਅਤੇ ਡ ਿੰਘਾਈ ਦਾ ਅਰਹ ਾ  ਹੁਿੰਦਾ 

ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਰਹਿੱ ਮਈ  ੁਭਾਅ ਇ ਦੀ   ਖਮਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ   ਖਮ ਪਰਰਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇ  ਦੀਆਾਂ 

ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਨਿੱ ਜੀ ਪਰਤੀਰਬਿੰਬ ਦਆੁਰਾ  ਮਰਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਸਬਦ 

"ਰਵਚਾਰ" ਰਕ  ੇਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਅ ਿੀਅਤ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਿਤੀਰਵਿੀ/ਪਰਰਕਰਰਆ 

ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਿਤੀਰਵਿੀ ਰਵਿੱਚ ਕਈ ਰਨਊਰੋਿੋਜੀਕਿ ਅਤੇ ਰਨਊਰੋਕੈਮੀਕਿ 

ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਸਾਮਿ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸੀਿਤਾ ਦੀ  ਹ ਿਤ ਰਦਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 
 

     ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ  ੋਚ ਨ ਿੰ   ਮਝਣਾ ਸੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਿੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਦਾ ਰ ਿੱਿਾ 

ਪਤਾ ਿਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਿੱਥੇ  ੋਚਣ ਦੀਆਾਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਯਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ 

ਆਪ  ਰਵਿੱਚ ਜੁੜ ੇਹਣੋ ਦੀ  ਰਥਤੀ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਰਜਹ ੇਆਪ ੀ  ਬਿੰਿ ਰਵਰਭਿੰਨ ਅਤੇ ਰਵਰਭਿੰਨ 

ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਅਵ ਥਾਵਾਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਬਹਤੁ  ਾਰ ੇਕਾਰਕ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਰਕ  ੇਦੀ 

ਮਾਨਰ ਕ ਪਰਣਾਿੀ ਦਆੁਰਾ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਪਰ ਾਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇ  ਿਈ, ਹੋਰਮਓ ਟੈਰ   ਦੀ ਿਾਰਨਾ 

(ਅਰਥਾਤ,  ਿੰਤੁਿਨ) ਮਨ ਅਤੇ  ਰੀਰ ਦੇ ਰ ਹਤਮਿੰਦ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਫੀ ਬੁਰਨਆਦੀ ਹ।ੈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 

 ਰੀਰ ਰਵਿੱਚ ਰਿਆਰਾਾਂ  ਰੀਰਕ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਿੀ  ਮੁਿੱਚੀ ਰ ਹਤ ਨ ਿੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਇਿੱਕ 

ਦ ਜ ੇਨਾਿ  ਮਕਾਿੀ ਰਰਹਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਾਂ, ਮਨ (ਅਰਥਾਤ, ਰਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, 

ਯਾਦਾਾਂ, ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ) ਨ ਿੰ  ਤਿੰਦਰ ੁਤੀ ਦੇ ਉਿੱਚ ੇਪਿੱਿਰ ਨ ਿੰ  ਬਣਾਉਣ ਿਈ  ਾਰੀਆਾਂ  ਰੀਰਕ 

ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਨਾਿ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ  ਮਕਾਿੀਤਾ ਰਵਿੱਚ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ/ ਰੀਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕੇਵਿ 

ਇਿੱਕ ਊਰਜਾ ਵਰਹ ਰਹੀ ਹ ੈ ਰਕਉਾਂਰਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ 12 ਮਾਪਾਾਂ (ਰਚਿੱਤਰ 1) ਰਵਿੱਚ 

ਵਰਹਿੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਊਰਜਾ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ  ਰੀਰ ਅਤ ੇਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਮੌਜ ਦ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ 

ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ  ਮਕਾਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰ ਰਫ ਇਿੱਕ ਰਦਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 
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ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਊਰਜਾ ਰਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਿੀ ਅਤੇ ਮਰੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ 

ਅ ਿੰਤੁਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਰੀਰ ਦੇ  ਰੀਰਕ ਫਿੰਕਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਰ ਕ ਕਾਰਜਾਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ 

ਅਿੰਦੋਿਨ/ਰਵਘਨ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜੀਵ-ਰ ਾਇਣਕ ਅ ਿੰਤੁਿਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ 

"ਐਜੀਟੇਸਨ" ਸਬਦ ਇ  ਤਿੱਥ ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਕੁਝ   ਖਮ ਪਦਾਰਥ ਅਿੰਦੋਿਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਕ  ੇਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਿੁਿੰਝਿਦਾਰ 

ਮਾਨਰ ਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇ    ਖਮ ਪਰ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅ ਿ ਮੌਜ ਦਿੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਰਿਆ ਰਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨ, ਇ  ਤਰਹਾਾਂ, ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਰਵਿੱਚ ਭੌਰਤਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਬਹਤੁ ਹੀ   ਖਮ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਅਥਾਹ ਸਕਤੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅ ਿੰਤੁਰਿਤ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਵਰਹਣ ਕਾਰਨ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰਕ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੜਬੜੀਆਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਯਾਦਦਾਸਤ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ  ਮਝੀ ਿਈ ਿੁਣਾਤਮਕ 

ਪਰਰਕਰਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਿੜਬੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਕ  ੇਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ   ਿੰਤੁਰਿਤ 

ਰਿੱਖਣ 'ਤੇ ਰਿਆਨ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਰਵਅਕਤੀ ਅਰਜਹੇ ਰਵਿਾੜਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਿੱਿ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇਦ ਦ ਰ 

ਵੀ ਕਰ  ਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਫਿੰਕਸਨ ਨ ਿੰ  ਵਿਾਇਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ  ਾਰੀਆਾਂ ਰਨਿੱ ਜੀ 

ਪਰੇਸਾਨੀਆਾਂ, ਝਿਰੜਆਾਂ, ਅਿੰਦੋਿਨਾਾਂ ਆਰਦ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਿੜਬੜ ਦੀਆਾਂ  ਰਥਤੀਆਾਂ 

ਿੜਬੜੀਆਾਂ ਨਾਿ ਜੁੜੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ (ਅਨੁਭਵ) ਦੇ  ਟਰੋੇਜ਼ ਰਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਸਮ ਿੀਅਤ ਦਾ  ਿੰਕੇਤ 

ਹਨ। ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੜਬੜ ਨ ਿੰ  ਵਿਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਿੰਦਰੋਂ ਿੜਬੜ ਨ ਿੰ  ਘਟਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਇ  

ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ, ਆਓ ਇਹ ਮਿੰਨ ਿਈਏ ਰਕ ਮਨ ਭੌਰਤਕ ਰਦਮਾਿ/ ਰੀਰ ਨਾਿ ਜੁਰੜਆ ਕੁਝ 

  ਖਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਆੁਰਾ ਜੀਰਵਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿੜਬੜ (ਬਹਤੁ ਮਾਮ ਿੀ 

ਤੋਂ ਿਿੰਭੀਰ ਤਿੱਕ) ਇ    ਖਮ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਿੈਰ-ਰਵਘਨ ਦੀ  ਿੰਭਾਵੀ  ਰਥਤੀ ਦਾ  ਿੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਨ ਿੰ  

ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਰਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ  ਰਥਰਤਾ,  ਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ 

ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ  ਰਥਤੀ ਰਵਿੱਚ ਪਹੁਿੰਚਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ  ਿੰਭਾਵਨਾ ਦਾ  ਿੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਰਜਹੀ  ਰਥਤੀ ਦੇ 

ਅਿੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਚੁਿੱਪ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ, ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈ

ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਮਾਪਾਾਂ ਦੀ  ਰਥਰਤਾ ਅਤੇ ਰਵਕਾ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਦਮਾਿ ਦੀ ਜਨਮ-ਜਾਿਰਤ ਬੁਿੱਿੀ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੌਰਤਕ  ਰੀਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ  ਿੰਤੁਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈ

ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੁ ਤ ਅਵ ਥਾ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।  ਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਬਿਕੁਿ ਸੁਰ  ਰਵਿੱਚ, ਿੇਖਕ 

ਪਾਠਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਇ   ਿੰਭਾਵਨਾ ਿਈ ਖੁਿੱਿੇ ਰਰਹਣ ਿਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਰਜਹੀ  ਰਥਤੀ ਆਪ  

ਰਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਇਕ ੁਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ  ਰਥਰਤਾ  ਿੰਭਵ ਹ।ੈ ਿੇਖਕ ਦਿੀਿ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੀਵਣ ਅਤ ੇ
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ਜੀਵਣ ਦੀ ਅਰਜਹੀ  ਰਥਤੀ ਰਨਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਾਰੀਆਾਂ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾਵਾਾਂ ਦੇ ਢਕੁਵੇਂ ਇਿੰਟਰਿਾਰਕਿੰਿ 

ਕਨੈਕਸਨਾਾਂ ਨਾਿ  ਿੰਭਵ ਹੈ।.   

 

    ਮਨ ਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਤਰਿੱ ਕੀ 
 

      ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤਰਿੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਨਾਸਕਾਰੀ ਫੋਕ  ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਵਨਾਸਕਾਰੀ ਫੋਕ  ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਅਿੰਤਰ ਨ ਿੰ  

ਮਨ ਦੇ ਅਿੰਦਰ  ਪਿੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਆਨ ਅ ਿ ਅਿੰਦਰਿੀ ਤਰਿੱਕੀ 'ਤੇ ਰਿੱਰਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ  ਿੰ ਾਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿਾਭਕਾਰੀ ਰਵਕਾ  'ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੇ ਰਵਰਿਆਨਕ ਅਤੇ 

ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਪਿੱਖੋਂ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਫਰ ਵੀ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਰਭਅਤਾ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਮੁਿੱਢਿੇ ਅਤ ੇ

ਕਬਾਇਿੀ ਪਰਹਿ  ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨ ਿੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕ ਾਨ ਅਿੰਦਰ ਨੀ 

ਟਕਰਾਅ/ਰਵਰਿੋਾਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ/ਰਵਰੋਿਾਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਟ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ। ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ 

ਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ/ਰਵਰਿੋ ਵਿਦੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਅਿੰਦਰ ਨੀ  ਰਥਰਤਾ ਨ ਿੰ   ਮਾਨ ਨੁਕ ਾਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਿੰਦਰ ਨੀ 

(ਅਿੰਦਰ ਨੀ/ਰਨਿੱ ਜੀ) ਤਰਿੱਕੀ ਉਦੋਂ  ਿੰਭਵ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ 12 ਮਾਪ (ਪਰਹਿ ) ਇਿੱਕ 

ਊਰਜਾਵਾਨ ਇਕ ੁਰਤਾ ਰਵਿੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜ ਦਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮਾਜ ਰਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ 

ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ  ੀਮਤ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਰਰਵਰਤੀ,  ਮੁਿੱਚੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱਚ, ਇ  ਤਰਹਾਾਂ 

ਮਹਿੱਤਵ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਰਕ  ੁਭਾਰਵਕ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਦਾ  ਹੀ ਏਕੀਕਰਨ ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿੈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਜ  ਨਾਿ ਟਕਰਾਅ/ਰਵਰੋਿ/ਰਵਘਨ ਦੇ ਭਿੰਿ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ, ਇਹ  ਭ  ਮੁਿੱਚੀ ਰ ਹਤ ਅਤੇ ਤਿੰਦਰ ੁਤੀ ਰਵਿੱਚ 

ਕਾਫੀ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਵਿੱਿ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਕ  ੇਦੇ ਰਦਮਾਿ ਰਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਰਵਿਾੜ 

ਰ ਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦੀਆਾਂ  ਮਿੱਰ ਆਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਜੜਹ 'ਤ ੇਘੁਿਣਾ 

ਉਦੋਂ  ਿੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦੀਆਾਂ  ਮਿੱਰ ਆਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਰ ਰਫ  ਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਨਯਿੰਤਰਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਰਸਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਨ ਿੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਅਤੇ  ਿੰਬਿੰਰਿਤ ਊਰਜਾਵਾਾਂ 

ਨ ਿੰ   ੁਰਿੱਰਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਹ ਾ  ਰਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਵਕਾ  ਿਈ ਰਕ  ੇਦੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਜਾਰਿਰਤੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਕਤਾਬ ਪੈ  ੇਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਰਵਕਾ  ਬਾਰੇ ਰਵਰਭਿੰਨ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ 

ਇਿੱਕ  ਰਹਯੋਿੀ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਖਕ ਦੀ ਇਹ  ੁਰਹਰਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਪਾਠਕ 

ਇਹ ਰਿਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣਿੇ ਰਕ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਿਏ  ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਰਨਿੱ ਜੀ ਪਰਤੀਰਬਿੰਬ, ਹੋਰ ਖੋਜ, ਹਰੋ  ਿੰਵਾਦ/ 
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ਜਾਾਂਚ, ਅਤੇ ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ 12 ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਜੀਰਵਤ ਕਰਨ ਿਈ। ਿੇਖਕ ਦਿੀਿ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਕ 

ਰ ਰਫ  ਰਹਮਤੀ ਜਾਾਂ ਅ ਰਹਮਤੀ ਜਾਾਂ ਇ  ਦੀਆਾਂ ਰਭਿੰਨਤਾਵਾਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਕ  ਤਹੀ ਹੋ  ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਿੇਖਕ ਪਾਠਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਦੇਖਣ ਿਈ ਕਰਹ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 

ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ  ਿੰਕਿਪ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ  ਿੱਚਾਈ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਨਹੀ ਾਂ। ਰਕ  ੇਦੀ  ਿੱਚਾਈ ਦੀ ਰ ਿੱਿੀ ਿਾਰਨਾ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਰ ਿੱਿ ੇਤੌਰ 'ਤੇ 

 ਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਿੈਰ- ਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਿੋਂ  ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਕਤੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਿੇਖਕ ਪਾਠਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕਤਾਬ ਨ ਿੰ  ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ ਜਾਣ ਿੈਣ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਰਨਿੱ ਜੀ  ਿੱਚਾਈਆਾਂ 

ਜਾਿ  ਕਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਟ ਹਣੋ। ਇ  ਪਰਿਟਾਵ ੇਿਈ  ਮਾਾਂ, ਪਰਤੀਰਬਿੰਬ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ 

ਿੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਚਿੰਤਨਸੀਿ/ਪਰਤੀਰਬਿੰਬਤ ਰਵਿੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਪੁ ਤਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਰਕ  ੇਵੀ 

 ਮੇਂ ਪਾਠਕਾਾਂ ਨ ਿੰ    ਝ ਦੀ ਝਿਕ ਆਸੀਰਵਾਦ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਚਨਿੱਜੀ ਪਚਰਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ 
 

 ਿੇਖਕ ਇਹ ਵੀ ਮਿੰਨਦਾ ਹ ੈਰਕ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਹੀ  ਰਥਰ ਹ।ੈ ਯ ਨਾਨੀ ਦਾਰਸਰਨਕ ਹੇਰਾਕਿੀਟ  

ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਿੱਕ ਹੀ ਨਦੀ ਰਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦਮ ਰਿੱਖਦਾ, ਰਕਉਾਂਰਕ ਇਹ ਉਹੀ 

ਨਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱਕੋ ਆਦਮੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਤਬਦੀਿੀ ਤੋਂ ਰ ਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ  ਥਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ" ਇ  

ਤਿੱਥ ਨ ਿੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਰਕ ਰਨਿੱ ਜੀ  ਿੱਚਾਈ ਨ ਿੰ   ਵ-ੈਪਰਿਟ ਅਤੇ ਪਨੁਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਸੁਰ  ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਰਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਿਾਤ ਬਦਿਦ ੇਹਨ,  ਰਥਤੀਆਾਂ ਬਦਿਦੀਆਾਂ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਾਂ  ਰਥਤੀਆਾਂ ਬਦਿਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਪਰਰਵਰਤਨ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਿ ਹੁਿੰਦਾ 

ਹੈ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ  ਿੰਭਾਰਵਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਪਰਤੀ ਰਕ  ੇਦਾ ਜਵਾਬ ਇਿੱਕ ਏਕੀਰਕਰਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਨ ਜਾਾਂ ਉਿਝਣ ਦਆੁਰਾ ਹੋ  ਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਇਹ ਤਿੱਥ ਰਕ ਰਕ  ੇਦਾ  ਰੀਰ ਆਖਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਿੇ ਜੀਨਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਾਂ ਕਾਰਨ 

ਬੁਿੱਢਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜ  ਦਾ  ਾਮਹਣਾ  ਿੰਜਮ, ਰਦਰੜਤਾ,  ਵੀਰਕਰਤੀ, ਅਤੇ  ਿੰਤੁਰਿਤ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨਾਿ ਕੀਤਾ 

ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਅ ੀ ਾਂ  ਾਰ ੇਰਕ ੇ ਨਾ ਰਕ  ੇਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਆਪਣੀ ਮਤੌ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਾਾਂ। ਇ  ਤਰਹਾਾਂ, ਿੇਖਕ 

ਇ  ਰਵਚਾਰ ਨ ਿੰ  ਵਿਾਵਾ ਦੇ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਕ ੇ ਵੀ ਅਵ ਥਾ/ਪੜਾਅ ਰਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮ ਿ ਊਰਜਾ 

 ਰਿਰਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਭਦਾਇਕ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉ  ਦੀ ਜੀਵਨਸਕਤੀ ਰਵਿੱਚ 

ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਵਾਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਨ ਿੰ  ਰਿਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹਏੋ, ਅ ੀ ਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ  ਕਦ ੇ

ਹਾਾਂ ਰਕ ਟਕਰਾਅ ਰਕ  ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। 
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ਰਵਵਾਦ, ਿੇਖਕ ਦੇ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਵਖਿੰਡਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਿੱਤੀ ਅ ਰਥਰਤਾ  ਮੇਤ 

ਅਣਰਿਣਤ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਪਰਿਟ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖੋ ਰਕ ਇ  ਰਕਤਾਬ ਰਵਿੱਚ 

ਰਦਿੱਤਾ ਰਿਆ ਹਰ ਰਬਆਨ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਰਥਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਊਰਜਾਵਾਨ 

ਰਵਿੱਤੀ ਰਵਕਾ  ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱਚ ਉਿੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪਰਰਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ੀ ਖਜੋ ਿਈ ਬਣਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ। 

ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਆਪ ੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਿਈ,  ਾਡੀ ਖੋਜ ਯਾਤਰਾ ਨ ਿੰ   ਫਿਤਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚਣ ਿਈ ਕੋਰ ਊਰਜਾ 

ਦੀ ਪਰਰਕਰਤੀ, 12 ਮਾਪਾਾਂ, ਅਤੇ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਬਾਰੇ ਬੁਰਨਆਦੀ  ਮਝ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਇ  ਿਈ, ਇਿੱਕ 

ਮਜ਼ਬ ਤ ਨੀ ਾਂਹ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਬਿੱਿ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅ ੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਸਕਤੀ ਦੇ 

ਸਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਨਦਾਰ  ੁਭਾਅ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਜਦੋਂ ਅ ੀ ਾਂ ਖੋਜੀ  ਿੰਵਾਦ ਦੀ  ਰਥਤੀ 

ਰਵਿੱਚ ਹੁਿੰਦ ੇਹਾਾਂ ਰਜਿੱਥੇ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਬਨਾਾਂ ਪਿੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਖੁਿੱਿਹੇ  ਰਦਮਾਿ ਨਾਿ  ਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਰਨਿੱ ਜੀ 

ਸਕਤੀ ਦੀ ਅ ਿ  ਰਿਰਮੀ ਨ ਿੰ   ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ  ਹ ਿਤ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਿੇਖਕ ਦਿੀਿ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਰਕ ਇਹ ਰਕਤਾਬ ਖੋਜੀ  ਿੰਵਾਦਾਾਂ ਿਈ ਇਿੱਕ ਬੁਰਨਆਦ ਵਜੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰੇਿੀ ਜੋ ਭਰਵਿੱਖ ਰਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ  ੈਰਟਿੰਿਾਾਂ 

ਰਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ। 

 

     ਇ  ਪੁ ਤਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਿੰਦਰ ਮੌਜ ਦ ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਰਹਮਾ ਨ ਿੰ  ਅਮਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 

ਅਮਿੀ ਰ ਪ ਰਵਚ ਰਵਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਰਵਰਤਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਿਈ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ 

ਮਾਨਤਾ ਬੁਰਨਆਦੀ ਅਤੇ ਬੁਰਨਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਦਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ  ੇਦੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਿੀ 

ਵਰਤੋਂ, ਪੁਨਰ- ੁਰਜੀਤੀ,  ਿੰਭਾਿ, ਬਰਾਬਰੀ, ਅਤੇ ਪਰਰਵਰਤਨ ਦੀਆਾਂ ਅ ਿ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਇ  

ਪੁ ਤਕ ਰਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹ।ੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇਿੱਕ ਕੈਟਰਰਪਿਰ ਇਿੱਕ ਰਤਤਿੀ 

ਰਵਿੱਚ ਬਦਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿੇਖਕ ਦੀ ਰਦਿੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਰਕ ਪਾਠਕ ਇਿੱਕ ਰਨਿੱ ਜੀ ਪਰਰਵਰਤਨਸੀਿ ਯਾਤਰਾ ਰਵਿੱਚ 

ਸਾਮਿ ਹੋਣ, ਰਜ  ਨਾਿ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਰਵ ਤਾਰ, ਅਤ ੇਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦਾ ਵਾਿਾ 

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਕੀ ਹੈ? 

 

     ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਰਭਅਤਾ ਰਵਿੱਚ ਰਨਿੱ ਜੀ ਕਾਬਿੀਅਤਾਾਂ, ਪੈਦਾਇਸੀ ਰਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ-

ਆਰਰਥਕ  ਰਥਤੀ ਆਰਦ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਭਿੰਨਤਾਵਾਾਂ ਹਨ। ਰਫਰ ਵੀ, ਕਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਿੀ ਊਰਜਾ 

ਦੀ ਮਾਨਤਾ,  ਵੀਰਕਰਤੀ ਅਤੇ  ੁਚੇਤ ਵਰਤੋਂ, ਅਿੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਉਿੱਨਤੀ ਵਿੱਿ ਿੈ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਕ  ੇ ਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਕਰਰਆਸੀਿਤਾ, ਰਵ ਤਾਰ, ਅਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ  ਿੰਭਵ ਉਪਯਿੋ 
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ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦਾ ਅ ਿ ਰਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? "M" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈ ੇ 

ਦੇ ਕਿੱਚੇ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਿੀ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ। "ਰਵਟਾਰਮਨ" ਸਬਦ ਰਨਿੱ ਜੀ ਅਤੇ ਰਵਿੱਤੀ ਰਵਕਾ  ਿਈ ਪੈ  ੇਦੀ 

ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਵਸੇਸਤਾ ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਕਤੀ ਪੈ  ੇਕਮਾਉਣ, ਪੈ  ੇਦੀ ਬਚਤ ਅਤ ੇ

ਰਨਿੱ ਜੀ ਰਵਕਾ  ਦਆੁਰਾ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ   ਰਿਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਪੈਦਾ ਅਤੇ  ਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਰਰਆਸੀਿ ਊਰਜਾ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਤੀਸੀਿ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਕਉਾਂਰਕ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈ ੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕ ੇ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ 12 ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ ੋ ਮੇਂ ਜੀਰਵਤ ਕਰਨ ਿਈ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਵਰਰਤਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਤੀਸੀਿ ਰਵਕਾ  ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਭਿੰਡਾਰ, ਿਨ ਦੀ  ਿੰਚਤ ਅਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ 

ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਰਭਅਤਾ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਿੱਿਰਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੇ 

ਰਵਨਾਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ  ਿੰਘਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਿੱਖ ਝਿੱਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ਿੰ  ਬੇਅਿੰਤ ਦੁਿੱਖਾਾਂ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਵਟਾਰਮਨ M (ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤ)ੇ ਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 

 ਮਾਨਾਾਂਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਵ ਤਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿੱਿ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਨ ਿੰ   ਪਸਟ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ  ਮਝਣ ਿਈ,  ਹੀ ਰਦਰਸਟੀਕੋਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਿਈ "ਰਵਟਾਰਮਨ" ਸਬਦ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। "ਰਵਟਾਰਮਨ" ਸਬਦ ਦੀ ਰਡਕਸਨਰੀ ਪਰਰਭਾਸਾ ਹੇਠ 

ਰਿਖੇ ਅਨੁ ਾਰ ਹੈ: 

 

"ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਜਾਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰ ਿੰਥੈਰਟਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇ

ਆਮ ਮੈਟਾਬੋਰਿਜ਼ਮ ਿਈ ਥੋੜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜੈਰਵਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦ ੇ ਮ ਹ ਰਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ: ਰਵਟਾਰਮਨਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖਾ  

ਰਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"2 

"ਰਵਟਾਰਮਨ" ਸਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਣਜ ਜਾਾਂ ਰਕ  ੇਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਥੋੜਹੀ ਰਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜੋ  ਰੀਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਿ ਪਰਤੀਰਕਰਆਵਾਾਂ ਨ ਿੰ   ੁਰਵਿਾਜਨਕ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸੀਿ 

ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। (ਰਚਿੱਤਰ 13 ਦੇਖ ੋ- ਅਿੰਰਤਕਾ ਰਵਿੱਚ) ਇਹ ਰਕ ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਈ ਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 

 ਰੀਰਕ ਪਰਤੀਰਕਰਆਵਾਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਟਾਰਮਨਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਰਕ  ੇਦੀ ਰ ਹਤ ਅਤੇ  ਮੁਿੱਚੀ ਤਿੰਦਰ ੁਤੀ ਨ ਿੰ  

ਵਿਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇ

ਹਨ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਮੁਿੱਖ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਰਜ  ਤਰਹਾਾਂ 

ਇਿੱਕ ਰਵਟਾਰਮਨ ਿੋਿੀ  ਰੀਰ (ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਰਦਮਾਿ (ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ) ਦੇ ਅਿੰਦਰ  ਰੀਰਕ 

ਪਰਤੀਰਕਰਆਵਾਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ  ਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਉ ੇ ਤਰਹਾਾਂ, ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ 

ਰਕ ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ ਪੈ  ੇਦੀ ਮਿਕੀਅਤ ਹੈ। ਇ  ਿਈ, ਪੈ ਾ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਰਕਉਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
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ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਰਕਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪੈ ਾ ਕਿੱਚੀ ਸਕਤੀ, ਕਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ  ੇਨਾ ਰਕ  ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਿ 

ਕਮਾਇਆ ਜਾਾਂ ਹਾ ਿ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਰਕ ੇ ਕੋਿ $100 ਦਾ ਰਬਿੱਿ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਇਹ 

 ਮਝ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ $100 ਮੇਰਾ ਹੈ। "ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ "ਇਹ ਮੇਰਾ $100 ਹੈ।" 100 ਡਾਿਰ 

ਰਿੱਖਣਾ/ ਿੰਭਾਿਣਾ ਕਿੱਚੀ  ਿੰਭਾਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। ਉਹ  ਿੰਭਾਵੀ 

ਸਕਤੀ ਮਨ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਰਕ  ੇਉਤਪਾਦ ਜਾਾਂ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਨ ਿੰ  ਖਰੀਦਣ ਿਈ $100 ਤੋਂ $10 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

 ਿੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ $100 ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। $100 ਦੇ ਅਿੰਦਰ  ਿੰਭਾਰਵਤਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ $100 ਦੇ ਅਿੰਦਰ 

ਿੁਕੇ ਹੋਏ ਰਵਰਭਿੰਨ ਅਨੁਭਵਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਵਸਾਿ ਸਰੇਣੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਥ ੇਰਵਰਭਿੰਨ  ਿੰਭਾਰਵਤ ਅਨੁਭਵ 

ਹਨ ਜੋ ਰਕ  ੇਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨਰ ਕ  ੈਟਅਪ, ਮਾਨਰ ਕਤਾ, ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਰਕ  ੇਦੇ ਰਦਮਾਿ 

ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੋਰ ਰਵਆਪਕ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ $100 ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਕ ੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਦੇ ਰ ਪ 

ਰਵਿੱਚ ਵਰਰਤਆ ਰਿਆ ਪੈ ਾ (ਅਰਥਾਤ, ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਊਰਜਾਵਾਨ  ਰਿਰਮੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਮਾਤਰਾ 

ਰਵਿੱਚ), ਭੌਰਤਕ  ਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਰਹਿ  ਨ ਿੰ  ਊਰਜਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ। $100 ਦੀ  ਭ ਤੋਂ 

ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਰਵਟਾਰਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ $100 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਹਿ  ਨ ਿੰ  ਵਿਾਉਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾ  ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਕਿੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਕ ੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਈ ਛੇਤੀ ਹੀ $100 ਖਰਚ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 

ਪਛਤਾਵ ੇਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਰਹ    ਕਰ  ਕਦ ੇਹਨ। ਪਛਤਾਵ ੇਦੀ ਇਹ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਭਾਵਨਾ ਰਨਿੱ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰ ਿੱਿ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕ  ੇਦੀ ਮੁਿੱਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਵਿੜਨ ਨਾਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਮੁਿੱਖ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿੱਤ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਰਸੇਾਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ  ੇਨ ਿੰ  ਇਹ ਅਰਹ ਾ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਪੈ ਾ ਿਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਖਰਚ 

ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇ  ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਰਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ  ੀ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਕ  ੇਨ ਿੰ  

ਇਹ ਅਰਹ ਾ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਪੈ ਾ ਅਣਉਰਚਤ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਖਰਰਚਆ ਰਿਆ  ੀ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ਿੰ  

ਖਰੀਦਣ ਿਈ ਰਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਅ ਿ ਰਵਿੱਚ ਿੋੜ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ, ਜਾਾਂ ਰ ਰਫ ਇਿੱਕ ਖਾ  ਪਰੇਰਕ ਅਨੁਭਵ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਿਈ ਜੋ ਰਕ ਬਹਤੁ ਥੋੜਹੇ  ਮੇਂ ਿਈ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਬੋਿਾਤਮਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੁਰ  

ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਪਛਤਾਵਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈ  ੇਨ ਿੰ  ਅਣਉਰਚਤ. ਇ  ਿਈ 

ਪੈ  ੇਦੀ ਸਕਤੀ ਨ ਿੰ   ਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿਾਹੇਵਿੰਦ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ 

ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦਾ  ਿੰਕਿਪ ਬਹਤੁ ਸਕਤੀਸਾਿੀ ਹੈ। ਪੈ  ੇਦੀ ਅਣਉਰਚਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਿੱਖ 

ਸਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਪਹੁਿੰਚਦਾ ਹੈ, ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿ ਿੰਜਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਰਜ  ਨਾਿ ਖੜੋਤ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਰਰਿਰੈਸਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 
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ਹੇਠਾਾਂ ਰਚਿੱਤਰ 2 ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ  ਿੰਕਿਪ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਜੁੜ ੇਰਵਚਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਚ ਿੱ ਤਰ 2 

ਪੈਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਿਨ 

 

             

   

ਰਚਿੱਤਰ 2 (ਉਿੱਪਰ) ਪੈ  ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਅਿੰਤਰ ਅਤੇ ਅਿੰਤਰ ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉਾਂਦਾ 

ਹੈ: 
 
ਪੈ ਾ ਕਮਾਇਆ: ਕਿੰਮ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੈ ਾ ਰਜਿੱਥੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦਾ 

 ਕਾਰਾਤਮਕ ਭਿੰਡਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਿੈਰ-ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੈ ਾ: ਚੋਰੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਿੈਰ-ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਿਤੀਰਵਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੈ ਾ 

ਪੈ ਾ ਰਜਿੱਰਤਆ: ਪੈ ਾ ਜ ਆ ਰਜਿੱਰਤਆ 

ਿਨ ਪਾਇਆ: ਪੈ ਾ ਜੋ ਪਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ, ਰਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ 

ਰਵਰ ੇ ਰਵਿੱਚ ਰਮਰਿਆ ਪੈ ਾ: ਰਵਰਾ ਤ ਰਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੈ ਾ 

 

ਪੈਸਾ 
ਕਮਾਇਆ

ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਢੂੰ ਗ 
ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ

ਪੈਸੇ ਮਮਲੇ
ਹਨ
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ਇਹ ਰਭਿੰਨਤਾਵਾਾਂ ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹੇਠਾਾਂ 

ਰਦਖਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ: 
 

ਚ ਿੱ ਤਰ 3: ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰਭਾਵ 

 

 

ਪੈ ੇ ਦਾ  ਰੋਤ: ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪੈ ੇ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਰਚਿੱਤਰ 2) 

ਮਨ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵ: ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੋਿਾਤਮਕ ਪੜਾਵਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹ ੈ

 ਰੀਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਵ:  ਰੀਰਕ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ 

 ਮਾਜਕ ਪਰਭਾਵ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਮਾਜ ਨ ਿੰ  ਿਾਭ ਜਾਾਂ ਨੁਕ ਾਨ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹ ੈ

ਰਕ ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਖੇਤਰਾਾਂ 'ਤ ੇਪਰਭਾਵ: 12 ਖੇਤਰਾਾਂ (ਰਚਿੱਤਰ 1) ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਪੈ ੇ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ  ਬਿੰਿ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਖਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ: 
 

  

ਮਨ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵ '

12 

ਪ ਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਿਟਾਵਮਨ ਐਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤ ੇ
ਅਸਧਾਰਨ ਪਰਭਾਿ ਪੈਂਦਾ ਹ । ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਟੋਰੇਜ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਿਿੱਲ ਖੜਦੀ 
ਹ । ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਟਾਵਮਨ ਐਮ ਨਹੀ ਂਹ । ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ 

 
- ਵਰਿੱਕੀ ਵਸੂੰਘ 
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ਚ ਿੱ ਤਰ 4: ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ 

 

 

     ਇ  ਰਪਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਿ, ਅ ੀ ਾਂ ਹਣੁ $100 ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਡ ਿੰਘਾਈ ਰਵਿੱਚ ਜਾਾਂਚ ਕਰ  ਕਦ ੇਹਾਾਂ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਿਾਅਨ ਕਿੱਟ ਕੇ $100 ਕਮਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ $100 ਕਮਾਉਣ ਿਈ 

ਉ  ਿਤੀਰਵਿੀ ਰਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਨਸਰਚਤ ਮਾਤਰਾ ਰਿੱਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਪੈ ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਪੈ ੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਰਵਰਾ ਤ ਰਵਚ ਪੈ  ੇ ਰਮਿਣ ਦੇ ਉਿਟ $100 ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਿੀ ਭਾਵਨਾ 

(ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਤਰੌ 'ਤ)ੇ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਨਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ  ਮੇਂ ਿਈ ਰੋਮਾਾਂਚਕ ਰਾਜ ਹੋ  ਕਦ ੇਹਨ, 

ਰਫਰ ਵੀ ਕਮਾਏ ਿਏ ਪੈ  ੇਨਾਿ ਅਿੰਤਰ ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਜ ਏ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਰਵਿੱਚ, 

ਉ  ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰਵਿਿੱਖਣਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇ ਦੀ ਖੁਸੀ, ਬਚਣ, ਰਜਿੱਤਣ ਅਤ ੇਪੈ  ੇਿੁਆਉਣ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱਚ 

ਹੈ। $100 ਦੀ ਇਿੱਕ ੋ ਰਜਹੀ  ਿੰਭਾਵਨਾ ਹ ੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਵੇਂ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ  ੀ, ਰਫਰ ਵੀ 

ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਅਤੇ  ਰੀਰਕ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਬਹਤੁ ਵਿੱਖਰੇ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ 

ਰਕਉਾਂਰਕ ਪੈ ਾ ਰਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ  ੀ। ਰਜ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਰਕ  ੇਰਵਅਕਤੀ ਕੋਿ ਪੈ ਾ ਆਉਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਉ  ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਭਾਵ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। $100 ਿਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਰਵਿੱਚ, ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਮ ਰਵਿੱਚ 

ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਨਸਰਚਤ ਮਾਤਰਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਰਰਆਸੀਿ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 

ਪੈ  ੇਕਮਾਉਣ ਿਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਰ ਰਫ $90 ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪ ਰ ੇ$100 ਨਾ ਰਮਿਣ ਦੇ ਮਾਨਰ ਕ 

ਪਰਭਾਵ ਨ ਿੰ  ਆ ਾਨੀ ਨਾਿ  ਮਰਝਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਰਜ  'ਤੇ  ਰਹਮਤੀ ਰਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹ।ੈ ਇ  ਿਈ, ਪੈ ਾ 

ਕਮਾਉਣ ਨਾਿ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ  ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਿੰਨ ਕੇ ਰਕ ਪੈ ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਿੇ 

ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ   ਹੀ ਰਕਮ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਚਾਰ ਹਫਰਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ (ਅਰਥਾਤ, 

ਘਾਹ ਕਿੱਟਣਾ) ਨੌਕਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਆ ਾਨੀ ਨਾਿ ਦੇਖ 

 ਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 4 ਹਫਰਤਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਤ ਰਵਿੱਚ $100 ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ  ਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ 

ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਬੋਿ ਰਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਤੀਰਵਿੀ ਸੁਰ  

ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਿਾਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨ ਿੰ  ਰਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇ ਦੀ  ਮਝ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਫਰ, ਿਤੀਰਵਿੀ 

'
ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 

ਪੈਸਾ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ



 

49 
 

(ਨੌਕਰੀ) ਮਾਿਕ ਦੀ  ਿੰਤੁਸਟੀ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਿ ਤਦ ਹੀ ਇਿੱਕ ਪ ਰਾ $100 ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ $100 ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇਰਵਿੱਚ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰਵਿੱਚ "ਇਹ ਵਿੀਆ ਹੈ...ਇਹ ਚਿੰਿਾ ਮਰਹ    

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ..." ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਦੈਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਇ  ਿਈ, ਉ   ਮੇਂ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੁਿੰਦੀ ਹ।ੈ  ਾਨ ਿੰ  

ਇ  ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੀ ਪਰਰਕਰਤੀ ਬਾਰੇ  ਪਿੱਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਰਨਊਰੋ-

ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਮਾਨਰ ਕ (ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ) ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

 ਰਿਰਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ $100 ਮੇਰਾ ਹੈ। $100 ਦੇ "ਮੇਰੇ" ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ $100 ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇਰਵਿੱਚ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਕਿੱਚੀ ਸਕਤੀ ਹ।ੈ 4 ਹਫਰਤਆਾਂ ਿਈ ਘਾਹ ਕਿੱਟਣ ਦੇ ਕਿੰਮ ਰਵਿੱਚ ਅ ਿ 

ਰਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਿਈ ਸਕਤੀ/ਊਰਜਾ ਭੌਰਤਕ, ਬੌਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆਤਮਕ  ੀ। ਕਮਾਇਆ ਪੈ ਾ $100 ਦੇ 

ਇਿੱਕ  ਿੰਪਿੱਤੀ ਨੋਟ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਇ  ਿਈ, $100 ਕਮਾਉਣ ਿਈ ਜੋ ਵੀ ਊਰਜਾ 

ਅਤੇ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੀ ਿਈ  ੀ, ਊਰਜਾ ਉ  ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਵਾਪ  ਆ ਿਈ ਹੈ ਰਜ  ਨੇ ਅਰਜਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਿੱਿ ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਨਾਿ ਕੀਤੇ  ਮਝੌਰਤਆਾਂ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱਚ। ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਰਥਤੀਆਾਂ 

ਇ  ਰਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਿਤਨ ਚਿੰਿੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ  ਬਾਰੇ ਵਾਿ  ਰਵਚਾਰ ਹੁਿੰਦ ੇ

ਹਨ ਰਕ $100 ਰਕਵੇਂ ਖਰਚ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  ਰਹਮਤੀਸੁਦਾ ਦਰ, ਹੋਰ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਹਨੁਰ 

ਰ ਿੱਖਣ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ, ਵਾਿ   ੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਆਰਦ ਬਾਰੇ ਵਾਿ  ਰਵਚਾਰ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਰਜਹ ੇਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਵਾਿ  ਰਵਚਾਰ ਮਾਨਰ ਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ$100 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ 

ਜੋ ਨਾਿ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਵਾਿੇ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਕ ੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਜਾਾਂ ਘਰ ਰਵਿੱਚ $100 ਦੀ  ਟੋਰੇਜ। ਇਹ 

ਬਾਹਰੀ  ਟਰੋੇਜ਼ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਨੀ (ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ)  ਟਰੋੇਜ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਅਤੇ  ੁਰਵਿਾ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

     ਰ ਿੱਟ ੇਵਜੋਂ, ਇਿੱਕ ਪਰਰਕਰਰਆ-ਅਿਾਰਰਤ ਮਾਨਰ ਕਤਾ ਰਵਿੱਚ (ਭਾਵ, ਇਿੱਕ ਮਾਨਰ ਕਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ 

 ੁਿੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਉਿੱਤਮਤਾ ਿਈ ਇਿੱਕ ਿਤੀਰਵਿੀ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ), ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ $ 100 

ਕਮਾਉਣ ਿਈ ਇਿੱਕ ਿਤੀਰਵਿੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਇ  ਨ ਿੰ   ਹੀ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਕਰਨ ਿਈ  ਰਿਰਮੀ ਰਵਿੱਚ 

ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਿੀਨ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ, ਅਤੇ  ਿੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨਦਾਰ. ਅਰਜਹੀ ਸਾਨਦਾਰ ਮਾਨਰ ਕਤਾ 

ਰਵਿੱਚ, $100 ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਰਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ 

ਰਕ  ੇਦੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਟੀਚ ੇ'ਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਫੋਕ  ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਰਕ ਟੀਚ ੇ

ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਉਰਚਤ ਢਿੰਿ ਨਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਨਾ ਰਕ 

ਮਿੱਿਮਤਾ ਨਾਿ। . ਇ  ਿਈ, ਇਿੱਕ ਪਰਰਕਰਰਆ-ਅਿਾਰਰਤ ਮਾਨਰ ਕਤਾ ਰਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ  ੁਿੰਦਰਤਾ ਅਤ ੇ

ਉਿੱਤਮਤਾ ਿਈ ਕੀਤੀ ਿਈ ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਝਿਰੜਆਾਂ ਅਤੇ ਅ ਿੰਤੁਿਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਬਹਤਰ ਰਨਿੱ ਜੀ 
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 ਮਝ ਵਿੱਿ ਿੈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਿੱਤੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਰਵਿੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਪਾਉਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਿੱਕ 

ਰਵਅਕਤੀ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਵਿੱਤੀ ਸਕਤੀ ਦੀ  ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਿ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਿੜਬੜੀਆਾਂ 

ਨ ਿੰ  ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਤਰੌ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ, ਰਜ  ਨਾਿ ਆਪ  ਰਵਿੱਚ ਜੁੜ ੇ ਿੰਤੁਿਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ 

ਿਠਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ   

ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਚਹਮਾ 

     ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ (ਰਚਿੱਤਰ 1) ਰਕ  ੇਦੀ ਜੜਹ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਰਕ  ੇਦੀ ਜੀਵਨ ਸਕਤੀ ਜੋ ਰਕ  ੇਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਿੱਚੇ 

ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ  ਾਰੀਆਾਂ ਿਤੀਰਵਿੀਆਾਂ ਿਈ ਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ  ਰੀਰ 

ਦੇ ਅਿੰਦਰ  ਾਰੀਆਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਿ ਪਰਤੀਰਕਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ 24-ਘਿੰਟ ੇ ਦੇ ਚਿੱਕਰ ਰਵਿੱਚ 

 ਾਰੀਆਾਂ ਿਤੀਰਵਿੀਆਾਂ ਦੀ  ਹ ਿਤ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਾਂ  ਾਰੀਆਾਂ ਮਾਨਰ ਕ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਟ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ  ਰਿਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ  ਿੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. ਇ  

ਿਈ, ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਰਕ  ੇਦੀ ਜੀਵਨ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਾਂ ਿਈ ਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਊਰਜਾ 

ਸਾਨਦਾਰ ਹੈ ਰਕਉਾਂਰਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ ਵਿੇਰੇ ਅਨੁਭਵਾਾਂ ਵਿੱਿ ਵਿਣ ਦੇ ਵਾਿ  ਤਰੀਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਮਨ ਚਵਿੱ   ਊਰਜਾ 

     ਮਾਨਰ ਕ ਊਰਜਾ (ਮਨ ਰਵਿੱਚ ਊਰਜਾ - ਰਚਿੱਤਰ 1) ਇਿੱਕ ਿਤੀਸੀਿ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜੋ  ਾਰੀਆਾਂ ਮਾਨਰ ਕ 

ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਈ ਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਇਿੱਕ ਿਤੀਸੀਿ ਸਕਤੀ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱਚ ਮ ਿ ਊਰਜਾ 

ਦੇ ਪਰਿਟਾਵ ੇਰਵਿੱਚ ਪਰ ਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰ ਿਾਾਂਤ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸਖ ੀਅਤ ਦੇ ਰਵਕਾ , ਅਤੇ ਰਵਆਪਕ ਅਰਥਾਾਂ 

ਰਵਿੱਚ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਦੀ ਰ ਰਜਣਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਪਰਰਵਰਤੀ, ਡਰਾਈਵ,  ਿੰਤੁਸਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਸਾਮਿ ਹਨ। ਮਾਨਰ ਕ ਊਰਜਾ ਰਵਿੱਚ ਬੌਰਿਕ ਸਕਤੀ, ਰਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਬਿੰਬ ਸਕਤੀ, 

ਅਮ ਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਰਕ ਦੀ ਯਿੋਤਾ/ ਮਰਿੱਥਾ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਕਤੀ ਸਾਮਿ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇ  

ਰਵਿੱਚ ਮ ਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇ ਿੰਕਿਪਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਾ ਿ ਕਰਨ, ਰਵਕਰ ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਆਪ  ਰਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਵੀ ਸਾਮਿ ਹੈ। ਮਨ ਅਿੰਦਰਿੀ ਊਰਜਾ ਬਹਤੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ   ਖਮ ਪਰ 

ਅ ਿ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। ਮਾਨਰ ਕ ਊਰਜਾ ਦੀ   ਖਮ ਪਰਰਕਰਤੀ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਪਛਾਣਨਾ 

ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਇ  ਨਾਿ ਬਹਤੁ  ਰਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਰਤਕਾਰ ਨਾਿ ਪੇਸ ਆਉਣ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 

ਨਾਿ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਨਤੀਜ ੇਹੁਿੰਦ ੇਹਨ। 
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ਇਿੱ ਛਾ ਚਵਿੱ   ਊਰਜਾ 

ਅ ੀ ਾਂ  ਾਰੇ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਇ ਦੇ ਬਹਪੁਿੱਖੀ ਪਰਿਟਾਵ ੇਦੇ ਨਾਿ, ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ. ਇਿੱਛਾ ਨ ਿੰ  ਹੇਠ ਰਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ  ਿੰਕਿਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ: 

ਇਿੱਛਾ ਰਕ  ੇਰਵਅਕਤੀ, ਵ ਤ  ਜਾਾਂ ਨਤੀਜ ੇਿਈ ਤਾਾਂਘ ਜਾਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਵ "ਿਾਿ ਾ" 

ਵਰਿੇ ਸਬਦਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਰਕ ੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਰਕ ੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਇਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਨਿੰ ਦ ਜਾਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਵਚਾਰ ਦਆੁਰਾ 

ਉਤਸਾਰਹਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਟੀਚ ੇਨ ਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਪਰੇਰਕ ਪਰਹਿ  ਨ ਿੰ  ਿਿੰਬੇ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਰਸਰਨਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ 

ਦਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਿੱਛਾ  ਾਰੀਆਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਬੁਰਨਆਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾਿ ਹੀ 

ਰਵਰਿਆਨੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵੀ। 3 

ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਅਿੰਦਰਿੀ ਊਰਜਾ ਰਕ  ੇਦੀ ਮ ਿ/ਜੜਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ 

ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਕਾਰਵਾਈ ਚਵਿੱ   ਊਰਜਾ 

     ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ/ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ/ਿੋੜਾਾਂ/ਆਰਦ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਮ ਿ ਊਰਜਾ 

ਨ ਿੰ  ਰਵਰਭਿੰਨ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਨਾਿ ਵਰਤਣਾ। ਹਰੇਕ ਰਕਰਰਆ (ਮਾਨਰ ਕ/ ਰੀਰਕ) ਮਨ- ਰੀਰ ਦੇ ਕਿੰਪਿੈਕ  

ਨ ਿੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਿੰਤੁਸਟੀ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਾਵ  ਿੰਤੁਿਨ, ਆਨਿੰ ਦ, ਖੁਸੀ, ਦੁਿੱਖ/ਦਰਦ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ, ਆਰਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 

ਰਵਿੱਚ ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ  ਾਰੇ 12 ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਟੀਰਚਆਾਂ ਵਿੱਿ ਿਤੀਸੀਿ ਤਰੌ 'ਤੇ ਵਿਣ 

ਵਾਿੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। 

12 ਮਾਪ - ਕਰੋ ਐਨਰਜੀ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

     ਹਾਿਾਾਂਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਰਹਿ ਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ (ਉਿੱਚਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ) ਅਤ ੇ

ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ (ਉਿੱਚਾ ਅਤੇ ਨੀਵਾਾਂ) ਹਨ, ਪਰ ਆਪ  ਰਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਰਕ  ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
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 ਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਾਂ (ਰਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ) ਨ ਿੰ  ਜੀਰਵਤ ਅਤੇ ਏਕੀਰਕਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 12 ਮਾਪਾਾਂ, ਕੋਰ 

ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਰਵਚਕਾਰ ਰਵ ਰਤਰਤ  ਬਿੰਿਾਾਂ ਿਈ ਅਿੰਰਤਕਾ ਰਵਿੱਚ ਰਚਿੱਤਰ 14 ਤੋਂ 25 ਦੇਖ।ੋ) 

     ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ  ਿੰਕਿਪ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ  ਪਿੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ (12 ਮਾਪਾਾਂ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱਚ) ਰਕਉਾਂਰਕ 

ਅ ੀ ਾਂ ਇਹ  ਮਝਣਾ ਸੁਰ  ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਿੱਕ ਪਰਰਕਰਰਆ-ਅਿਾਰਰਤ ਮਾਨਰ ਕਤਾ ਰਵਿੱਚ ਪੈ ਾ ਕਮਾਉਣਾ 

ਰ ਟ ਪਾਵਰ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਨਾਿ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਰਵਰੋਿ ਦੇ ਰਬਨਾਾਂ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੇ ਪ ਾਰ ਅਤੇ 

ਪੁਨਰਜਨਮ ਨ ਿੰ  ਰਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ  ਮਝਣ ਿਈ, ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਪਰਿਤੀ ਰਵਚਕਾਰ ਅਿੰਤਰ  ਪਿੱਸਟ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਿ ਅਰਜਹੀ  ਪਸਟਤਾ ਦਆੁਰਾ ਹੈ ਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਕ ੇ ਵੀ ਪਰਹਿ  ਰਵਿੱਚ  ਿੱਚੀ ਤਰਿੱਕੀ 

 ਿੰਭਵ ਹ ੋਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਰਿਆਨ ਨਾਿ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਅਿੰਦਰ ਨੀ/ਬਾਹਰੀ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿੱਿ 

ਿੈ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਰਦਸਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਰਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਬਨਾਾਂ ਸਿੱਕ, ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦਿੀ ਰਵਚ 

ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜਹੇ  ਮੇਂ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ 

ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਟੀਚ ੇਪ ਰ ੇਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੇ।  ਫਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਕ  ੇਵੀ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਿ ਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਕਰਦੇ 

 ਮੇਂ ਰਦਮਾਿ ਦੇ  ਹੀ ਫਰਮੇ ਰਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹ ੋ ਕਦੀ ਹੈ। ਰਫਰ ਵੀ, ਇ ਦਾ ਮਤਿਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

ਰਕ ਰਵਅਕਤੀ ਬ  ਹਾਰ ਮਿੰਨ ਿੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਰਾਸ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਅਤੇ 

ਰਨਰਾਸ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿੰਦਰ ਮੌਜ ਦ  ੁ ਤ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਿੁਆ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਵੈ-ਮਾਣ,  ਵ-ੈਰਚਿੱਤਰ, ਅਤ ੇ

 ਵ-ੈਮੁਿੱਿ ਨ ਿੰ  ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ  ਰਥਤੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕ ਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਪਹੁਿੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 

ਨੁਕ ਾਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕ ੇ ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ  ੀਮਤ 

ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਇ  ਸਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਰਦਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਿੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕ ੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਅਿਰਿੰਿ 

ਜਾਾਂ ਅਿਰਿੰਿ ਕਰ ਰਦਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਰਝੁੇਰਵਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਫ ਣਾ ਰਕੁਾਵਟਾਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਰਨਰਾਸਾ ਅਤੇ ਰਨਰਾਸਾ ਨ ਿੰ  ਵਿਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜ  ਨਾਿ ਕਿੰਮਕਾਜ ਦੀਆਾਂ  ੀਮਤ ਅਵ ਥਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵਿੇਰ ੇ

ਉਿਝਣ ਅਤੇ  ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ  ਮਾਈ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱਚ  ਵ-ੈਮਾਣ,  ਵ-ੈਮੁਿੱਿ,  ਕਾਰਾਤਮਕ 

 ਵ-ੈਰਚਿੱਤਰ, ਅਤੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਰਦਰਸਟੀ ਦੇ ਰਨਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਰਕ ੇ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਰ ਰਫ ਅ ਥਾਈ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਇਿੱਕ ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਬਿਾਕ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਿੱਿੇ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਨ ਿੰ  ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 

 

     ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਕ  ੇਰਦਸਾ ਰਵਿੱਚ ਰਨਰਿੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਝਟਕ ੇਿਿੱਿਣੇ 

ਹਨ। ਇਨਹਾਾਂ ਝਟਰਕਆਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇਹ ਮਤਿਬ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਾਂ 

ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਿੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਾਂ ਰਨਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਨਿੱ ਜੀ ਰਵਕਾ  ਵਿੱਿ ਬਦਿਣਾ 
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ਰਨਸਰਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਿੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ ਿੈਣ ਿਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁਿੰਦੀ 

ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਮੋੜ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਮਨੋਰਵਰਿਆਨਕ ਰਚੁੀਆਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨ ਿੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਦਾ ਹੈ, ਰਜ  ਨਾਿ ਿੀਰਜ 

ਵਰਿ ੇਿੁਣਾਾਂ ਨਾਿ ਅਿੱਿੇ ਵਿਦੀ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਿਿਾਤਾਰ  ਹੀ ਕੋਰਸਸ ਅਿੰਦਰ ਨੀ (ਮਾਨਰ ਕ) ਖਿੱਡਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਰਨਕਿਣ ਦੀ  ਹ ਿਤ ਰਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਹੀ ਪਰਿਤੀ ਨਾਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਦਮਾਿ ਰਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੋਰ 

ਰਵਕਾ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਜ  ਨਾਿ ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ  ਿੰਚਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਚਕਸੇ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੋਨ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਣਾ 
 

     ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਦਾ ਅ ਿ ਰਵਕਾ  ਰਕ  ੇਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਕਾ  ਿਈ ਉ  

ਜੋ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈ ਿੇ 'ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਕ  ੇਦੇ ਆਰਾਮ ਖਤੇਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (ਰਕ  ੇਦੇ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਕ ੇ ਵੀ ਪਰਹਿ  ਅਤੇ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਵਿੱਤੀ ਪਰਹਿ ) ਤਰਿੱਕੀ ਦੀਆਾਂ ਕਈ  ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਰ  

ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਅਿਿੇ ਪਿੱਿਰ ਤਿੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰੋ ਅਿੱਿ ੇਵਿਣ ਦੀ  ਿੰਭਾਵਨਾ ਨ ਿੰ  ਪਛਾਣੇ ਰਬਨਾਾਂ 

ਆਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱਚ ਰਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਖੜੋਤ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਰਹਿੰਦੀ ਹ।ੈ ਰਕ  ੇਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਕਿੰਮਕਾਜ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਵਕਾ  ਰਿਆਨ ਨਾਿ, ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ, ਅਤੇ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤਣਾਅ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਰੋਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਰਬਨਾਾਂ ਰਕ ੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱਚ ਿਿੱਕਣ ਦਆੁਰਾ ਵਿੱਿ ਰਡਿਰੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੀ ਤਰਿੱਕੀ 

ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਜਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਵਰੋਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਕ  ੇਦੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਟੁਿੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ 

ਰਿਆਨ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਕ  ੇਵੀ ਅਰਾਮਦੇਹ ਜੋ਼ਨ ਨ ਿੰ  ਿਿੱਕਣ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਉਦੋਂ ਵਿ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 

ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤਣਾਅ/ਰਵਰੋਿ ਘਿੱਟ ਪਿੱਿਰ 'ਤੇ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਨਸਰਚਤਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਣਰਕਆ ੇ ਹਾਿਾਤ ਰਕ  ੇਦੇ 

ਆਰਾਮ ਖਤੇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਰਵਿੱਚ ਹ ੋ ਕਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀ ਾਂ ਰਦਸਾ ਰਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰ ਰਰਹਾ 

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ  ੁਪਰਨਆਾਂ ਅਤੇ ਟੀਰਚਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਵਿੱਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਰਦਸਾ ਨ ਿੰ  ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰ 

ਰਰਹਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਕ  ੇਦੇ ਰਨਯਮਤ ਪੈਟਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰਨਾ 

ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਬਹਤੁ  ਾਰ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਮਾਨਰ ਕਤਾ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਰਜਹੀਆਾਂ  ੀਮਤ 

ਮਾਨਰ ਕਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਵਅਕਤੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿੰਡੀਸਨਡ ਪੈਟਰਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖੜੋਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜ  

ਨਾਿ ਮਾਨਰ ਕ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਿਈ, ਹੋਰ ਰਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਰਵਕਾ  ਿਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਿਈ 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ  ਰਿਰਮੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜਹਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ ੇ ਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਰਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਨਾਿ (ਅਤੇ ਊਰਜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਰਕ ੇ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ 

ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਰਵਅਕਤੀ ਉਿੱਚ ੇਪੜਾਵਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚਣ ਿਈ ਇਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਰਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸੁਰ  

ਕਰ  ਕੇ। ਊਰਜਾਤਮਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਇਿੱਕ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਬਿੰਬਤ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੈ ਜੋ ਰਕ  ੇ
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ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਿਈ, ਸਾਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਿੱਿੇ ਰਦਮਾਿ ਨਾਿ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ 

ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਿਈ ਹੈ ਜੋ ਰਨਿੱ ਜੀ ਊਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਵਿਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਿੇ ਰਵਿੱਚ, ਰਵਟਾਰਮਨ ਐਮ ਨ ਿੰ  ਵਿਾ  ਕਦੀ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਕ  ੇਦੀ ਮਾਨਰ ਕਤਾ ਿਿਾਤਾਰ ਅਿਿੇ ਵਿੱਿ ਵਿਣਾ ਹੈ ਪਿੱਿਰ, ਤਾਾਂ ਮਾਨਰ ਕ ਅਤੇ  ਰੀਰਕ 

ਊਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੇੀ ਜੋ  ਾਰੇ  ਹੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਿਈ ਿੋੜੀ ਾਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ। ਅਰਜਹਾ 

ਕਰਨ ਨਾਿ, ਕਿੱਚੀ (ਕੋਰ) ਊਰਜਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਰਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅਿੱਿ ੇਫੈਿਣ ਿਿੱਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਵ ਤਾਰ 

ਰਕ ੇ ਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਬਰਹ  ਵਿੱਿ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਠੇਾਾਂ ਰਦਿੱਤ ੇ ਵਾਿ ਪੁਿੱਛ ਕੇ ਸੁਰ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ: 

 
1) ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

2) ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਉੱਪਰ ਜਾਣ" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

3) ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਵਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸੰਕੁਤਚਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਤਬਨਾਂ ਤਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

4) ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਤਕਹੜ ੇਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

5) ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਤਕਤਰਆਵਾਂ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਤਰਵਾਰ, ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ, ਆਤਦ ਨਾਲ) ਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਤਤਕਾਰਯੋਗ ਤਕਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ? 

6) ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਵਿੱ ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਤਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 

7) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਵਿੱ ਚ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ? 

8) ਪੈਸੇ ਪਰਤੀ ਮੇਰਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਤਵਟਾਤਮਨ M ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

9) ਮੈਂ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਜਿੱ ਥੇ ਪੈਸਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਸ 

ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਕ ਪੈਸਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਦੀ? 

 

     ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਦ ੇਤਬਨਾਂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਸਮਿੱ ਤਸਆ 

ਵਾਲਾ ਜਨੰੂਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਤਨਿੱਜੀ, ਪਤਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਤਜਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਸੁਚੇਤ ਵਰਤੋਂ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਤਵਿੱਚ ਬਦਲ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਸਰਫ਼ "ਤਨਿੱਜੀ ਸਤਥਤੀ" 
ਦੀ ਸਤਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਰਾਤਦਆਂ ਵਾਲੇ ਤਵਅਕਤੀਆ ਂ
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ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਰਾਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਅਤਜਹੇ ਅਨੁਭਵ ਤਵਿੱਚ ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਤਵਸਤਾਰ 

ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਸ਼ਵ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਪਰਗਤੀ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
 

     ਤਵਟਾਤਮਨ M ਦੀ ਸਟਰੇੋਜ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਲ ਪਰਗਤੀ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਰਿੱਖ 

ਕੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤਦਨ ਇਿੱਕ ਖਾਸ 

ਤਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖਾਸ 

ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਅਕਤੀਗਤ 

ਪਰਤੀਤਬੰਬ, ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਤ ੇ

ਤਰਿੱਕੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਕੋਈ 

ਤਵਅਕਤੀ ਟੀਤਚਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਿੱਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਲ 

ਤੁਰੰਤ ਭਤਵਿੱਖ ਤਵਿੱਚ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਤਹਲੂ 

ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਤਰਿੱਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਿੱ ਧੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਤਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਤਵਚਾਤਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਤਵਿੱਖ ਵਿੱਲ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਤਕ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇ

ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਪਰਗਤੀ ਨੰੂ ਤਸਰਫ਼ ਸੰਤਖਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਮਾਤਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦ ੇ

ਵਾਧੇ, ਤਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਤਨਵੇਸ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਆਤਦ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਤਚਆ ਅਤ ੇ

ਪਰਮਾਤਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਵਅਕਤੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ 
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ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

     ਸੰਪਿੱਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੀ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸੰਪਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸੰਪਤੀ, ਆਤਦ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ 

ਬਾਰੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਸਵ-ੈਜਾਂਚ, ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂਤਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਤਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਂ

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ੇਖੁਿੱ ਲਣ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਤਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਤਸਿੱ ਤਖਆਤਮਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਕਈ ਪਤਹਲ ੂ

ਅਤੇ ਮਾਪ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ: 

 

1) ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਤਦਅਕ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਤਨਰੰਤਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

2) ਅਿੱਗ ੇਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ। 
 

3) ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤ ੇਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ/ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ। 
  

4) ਨਵੇਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਤਜਰਤਬਆਂ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਤਵਚਾਰਾਂ/ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। 
 

5) ਇਿੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁ਼ਿੱ ਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਤਜਿੱ ਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

6) ਤਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੰੂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਜਾਨਾ ਟੀਚ ੇ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਛੋਟੇ ਇਕਸਾਰ 

ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ... 
 

7) ਪਰਗਤੀ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤਬਲਕੁਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਤਰਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਅਤ ੇਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। 
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1) ਪਰਗਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਕੋਈ ਤਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਤਦਸ਼ਾ ਤਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਖ-

ਵਿੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਅਤ ੇਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਕੁਝ 

ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਤਬਲਕੁਲ ਵਿੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਤਹਲਾਂ ਤਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਨਾਲ, ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕੇ। ਅਤਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮਕਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

2) ਤਕਸੇ ਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨਾਲ ਤਬਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਊਰਜਾਵਾਨ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

3) ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਤਰਸ਼ਤ,ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਤਜਆਂ ਦੇ 

ਚੰਗ ੇਗੁਣਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਸਤਤਕਾਰਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
ਤਧਆਨ ਦੂਸਤਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਪਿੱ ਛ ੇਦੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਰਿੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਤਰਆਂ ਨਾਲ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਿੱਕ ਤਬਹਤਰ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱ ਚ 

ਆਉਂਦ ੇਹਨ। 
 

4) ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱ ਚ, ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਜਿੱ ਥ ੇ ਕੋਈ 

ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨੰੂਨ, ਸੁਪਤਨਆਂ ਅਤ ੇਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ੇਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਅਤਜਹੀ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱ ਚ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥ ੇ ਤਵਅਕਤੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਤਮ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

     ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਪਰਗਤੀ ਇਿੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਤਸਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਡ ੇ

ਟੀਚ ੇਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਤਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਖਲਾਈ 

ਅਤੇ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਰ (ਤਪਰਮਲ) ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤ ੇ

ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤਜਹੀ ਪਰਾਪਤੀ ਮਹਾਨ ਤਸਖਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਤਰਿੱਕੀ ਤਵਿੱਚ ਤਨਤਹਤ ਮੁਿੱ ਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਤਸਖਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਕਰਨ 
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ਅਤੇ ਉੱਚ ੇਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਟੀਚ ੇਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਉੱਚ ੇਟੀਚ ੇਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਹਿੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ 

ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਤਹਲੂ ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਚੰਗੀ 
ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੁਿੱ ਲ ਅਤੇ ਤਵਸਤਾਰ ਨੰੂ ਪਰੇਤਰਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ 

ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਚਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪਰਸਾਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਤਵਿੱਚ ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਚਾਈ 

ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੰੂ ਖੜਤੋ ਦੀ ਸਤਥਤੀ 
ਤੋਂ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਜਾਤਗਰਤੀ ਵਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਖਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਖੋਜਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਈ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਚੀ ਤਰਿੱਕੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਖੜਤੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਕਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈੋ ਵੀ ਸਿੱਚੀ 
ਤਰਿੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀ ਤਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮਤਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਣ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

ਤਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਅਿੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਖੜੋਤ, ਬਸ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਤਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ. ਖੜੋਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਰਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਕਈੋ ਉਹੀ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 

ਨਤੀਤਜਆ ਂਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਖੜੋਤ ਉਹ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕਈੋ ਤਵਅਕਤੀ ਬਕੌਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਨਕਲ 

ਸਕਦਾ, ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਵਅਕਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਤਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਤੀਬੰਤਧਤ 

ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੜਤੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤਕਸੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-

ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਤਨੰਗ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਅਤਜਹੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਬਲ 

ਕਾਰਨ ਤਕਸੇ ਦ ੇਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਰਤਕਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਤਹੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਹੰਮਤ ਤੋਂ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ 
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ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੈਟਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਤਥਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਤੜੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱਕ 

ਦਲੇਰੀ ਦ ੇਕਈ ਪਤਹਲੂ ਹਨ। ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਤਥਤੀਆਂ ਆਤਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਨ ਦੀ ਤਹੰਮਤ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤਹੰਮਤ ਅੰਦਰਲੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ 
ਤਹੰਮਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਪਿੱ ਛੇ ਮੌਜੂਦ ਬੌਤਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਕਸੇ ਦੇ ਟੀਤਚਆਂ ਵਿੱਲ ਇਿੱਕ ਤਦਸ਼ਾ ਵਿੱਲ ਵਧਦੀ 
ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਊਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੰਤਡਤ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੀਚ ੇਵਿੱਲ ਤਨਰੰਤਰ ਵਤਹਣ ਵਾਲੀ 
ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਵਤਭੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 

ਬਾਹਰੀ/ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

 

     ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿੱਲ 

ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਵਧੇਰੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਾਕਤ ਦ ੇਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਸਕ 

ਤਾਕਤ ਦ ੇਊਰਜਾਵਾਨ ਤਵਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। 
 

     ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤਬਹਤਰ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ, ਤਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: 

 

1) ਤਪਛਲੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਪੈਸ ੇਤਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। 

2) ਪੈਸਾ ਕਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਗਤੀਤਵਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3) ਅਤੀਤ ਤਵਿੱ ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਿੱ ਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰੂਪ ਲਏ ਹਨ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਜਾਨਵਰ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਾਗ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਧਾਤਾਂ, 
ਫਰ, ਆਤਦ। 

4) ਸਜਾਵਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆ ਂਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਆੂਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਤਸਿੱ ਤਕਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਲ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ 

ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸਤਤੁ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। 
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5) ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਤਭਅਤਾ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੈਸ ੇਦੀ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਰਤਕਰਤੀ ਨੇ ਭੌਤਤਕ ਵਸਤਆੂਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਿੱ ਗੇ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਤਵਤਗਆਨਕ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ 

ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ ੇਦੀ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਛਾਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਇਸਲਈ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਤੌਧਕ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੈਸ ੇਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸੇ਼ਦਾਰ ਬਣ 

ਗਈਆਂ ਤਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਕਰਸਟਲਾਈਜਸੇ਼ਨ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

6) ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਤਤਹਾਸ ਤਵਿੱਚ, ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਜਿੱਥ ੇ

ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਤਮਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤਆੂਂ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਆੁਰਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਪਤੀਆ ਂਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਸਨ। ਪੈਸ ੇ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਟੋਰੇਜ (ਬਚਤ) ਭਤਵਿੱ ਖ ਦੇ ਇਰਾਦੇ (ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਵਸਤਆੂਂ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਿੱਥਾ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਤਵਕਸਤ ਹੋਈ। ਇਿੱਕ ਪਰੋਤਮਸਰੀ ਨੋਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਤਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਤਵਿੱ ਖ ਤਵਿੱ ਚ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਤੇਜਨਾ ਬਣ ਤਗਆ। 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਦਿੱ ਤੇ ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਧੁਤਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ 

ਦੀ ਬੁਤਨਆਦ ਹੈ।  

     ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ, ਤਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਤਵਿੱਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਤ ੇ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਕ ਸਮੁਿੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰ 

ਤਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਵਿੱ ਤੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ੇ

ਤਪਿੱ ਛਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱਕ, ਪੈਸਾ ਤਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਿੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਤਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਸਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਭੋਗਾਂ ਤਿੱਕ। ਤਸਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ, ਇਕ ਅਰਥ ਤਵਚ, 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਤਨਆਂ ਅਤੇ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਆੁਰਾ ਬੰਤਨਹ ਆ ਨਾ 
ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਜਾਦੀ ਤਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਿੱ ਖ ਮੁਿੱ ਲ, ਤਵਸ਼ਵਾਸ, ਅਤ ੇ

ਤਵਚਾਰ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ: 

 

1) ਸੀਮਾਵਾਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੌਤਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਤਗਰਤ ਕਰਨਾ... 
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2) ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤਵਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤਜਿੱ ਥ ੇਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਵਚ ਹਨ ... 

 

3) ਇਿੱਛਾਵਾਂ, ਤਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤ ੇਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਅਤ ੇਮਾਨਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸੰਚਨ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

4) ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ... 

 

5) ਅੰਦਰੂਨੀ/ਬਾਹਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ। 
 

6) ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਮਾਨਤਸਕ ਊਰਜਾ (ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤਾਕਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ 

ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤਵਿੱ ਚ ਬਚਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤਜਵੇਂ ਤਕਸੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਨੰਦ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਖੇਤਰਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਰੋਤਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
7) ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਕਿੱਠ ਨਾਲ 

ਤਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤਕ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਤਸਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਤਨਿੱਜੀ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸਲ ਤਵਿੱ ਚ ਬੇਰੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹ ਸਕਦਾ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਪੈਸਾ ਤਸਰਫ਼ 

ਇਿੱਕ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਗੂੰ ਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਕਿੱਠਾ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਇਕਸੁਰ ਹੈ। 
 

8) ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੀ ਸਿੱਚੀ ਸਵੀਤਕਰਤੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਨਾਲ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ 

ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਅਤ ੇਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ... ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੋਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਸਤਥਰਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਅਤ ੇਤਾਕਤਵਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਊਰਜਾਵਾਨ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। . 
 

9) ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਆਜਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੰੁਦਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, 
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ਤਜਿੱ ਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਸਮੰੁਦਰ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਿੱਕ ਸਮੰੁਦਰੀ ਸ਼ਾਂਤਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

10) ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਵਸਤਤਰਤ ਅਨੁਭਵ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਨੁਭਵੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਵਸਥਾਰ ਵਾਂਗ ਮਤਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਤਵਸਤਤਰਤਤਾ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ/ਉੱਤਮਤਾ 
ਨੰੂ ਤਵਿੱ ਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਤਵਟਾਤਮਨ M ਸੁਤਵਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਵਸਤਾਰ ਨੰੂ 

ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਿੱ ਤ ਅਤ ੇਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵਧਦ ੇਹਨ, ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ 
ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   

 

     ਇਹਨਾਂ 10 ਮੁਿੱ ਖ ਨੁਕਤਤਆਂ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਵੈ-ਤਵਕਾਸ 'ਤ ੇਤਧਆਨ ਤਦਿੱ ਤੇ ਤਬਨਾਂ ਤਵਿੱ ਤੀ 
ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਤੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਤਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਰਫ਼ ਤਕਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ 

ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਗਲਤੀ ਹੈ 

ਜੋ ਅੰਤ ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਿੱਕੀ ਦਾ ਤਦਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਵਿੱ ਤੀ 
ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

     ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ 

ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਤਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈੋ 

ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਤਹਲੂ ਦੇ ਤਨਰਪਿੱਖ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕਲੂ 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵੇਲ ਉਹਨਾਂ ਤਵਅਕਤੀਆ ਂ

ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਤਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ 

ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਜਹੀ ਹੈ ਤਕ ਸੁਭਾਵਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਬੌਤਧਕ 

ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱਚ ਪਰਭਾਵ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ 
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ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰ 

ਊਰਜਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਬੁਿੱ ਧੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਿੱਜੀ, ਪਤਰਵਾਰਕ, ਸਮਾਤਜਕ ਅਤ ੇ

ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਨੰੂ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਤਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
     

 

      ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਲ ਤਨਿੱਜੀ ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥੇ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜ ੇ

ਹੋਣ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਮਾਨਤਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੰੁਦੀਆ ਂ

ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਤਕਰਤੀ ਅਨੁਭਵੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਚਤ ਪਰਗਟਾਵ ੇ

ਕਾਰਨ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਨੁਕੂਤਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ 
ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਏਕੀਤਕਰਤ ਚਤੇਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ 

ਦਾਰਸ਼ਤਨਕ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਘੁਸਪੈਠ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤਵਿੱਚ 

ਆਂਟੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਇਨ" ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸ ੇਦੀ ਸ਼ਕਤੀ "ਆਪਣ ੇਅੰਦਰ ਮੜੁਨ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੰੂ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਖੰਡਣ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਊਰਜਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤਵਿੱਚ ਤਵਕਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਚਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦਾ ਚਟਕਾਣਾ ਅਤ ੇਮ ਫਤ ਇਿੱ ਛਾ 
 

     ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਕੋਲ ਤਿੱਥਾਂ, ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੂਤਜਆਂ ਨੰੂ ਉਤਚਤ ਤਵਚਾਰ 

- ਅਨ ਭਵੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ 
- - ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਅਤੇ ਸਤਤਕਾਰ ਤਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਫਰ ਵੀ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣ ੇਤਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਨੰੂ ਤਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤੰੁਤਰ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਤਵਤ ਕੋਰਸਾਂ 
ਤਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਊਰਜਾ। 4 ਸਤੰੁਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਤਕਤਰਆਵਾਂ 
ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਜਾਦ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਨੈਤਤਕ ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ 

ਸਬੰਧ ਦੀ ਤਵਵਹਾਰਕ ਸਮਝ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਤਸਕ ਸਤਥਤੀਆ ਂਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਰੇਰਣਾ, ਤਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ, ਪੈਸਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 

ਤਵਿੱਚ, ਤਕਸ ੇਦ ੇ ਤਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਊਰਜਾਵਾਨ ਏਕੀਕਰਣ ਤਵਿੱਚ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮੁਫਤ ਇਿੱਛਾ ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਟਕਾਣ ੇ

ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਕਲਤਪਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ: 

 

1) "ਤਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਤਡਗਰੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਿੱਕ ਲੋਕ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਕ ਉਹ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ) ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆ ਂ 'ਤੇ ਤਨਯੰਤਰਣ ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ। ਇਹ 

ਸੰਕਲਪ ਜੂਲੀਅਨ ਬੀ. ਰੋਟਰ ਦੁਆਰਾ 1954 ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 

ਮਨੋਤਵਤਗਆਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਤਹਲੂ ਬਣ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾ "ਲੋਕਸ" (ਬਹੁਵਚਨ "ਲੋਕੀ", "ਸਥਾਨ" ਜਾਂ 
"ਸਥਾਨ" ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ) ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨੀ (ਇਿੱਕ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਤਨਯੰਤਤਰਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ (ਇਿੱਕ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਕ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਨਯੰਤਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ 

ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਸੰਕਲਤਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਵਅਕਤੀ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਤਕਸਮਤ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਤਨਯੰਤਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ)। 5 

 

2) ਤਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਵਅਕਤੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਰੀਤਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰ਼ਸਾ ਜਾਂ 
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ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਬਾਹਰੀ ਤਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਤਧਆਪਕ ਜਾਂ 
ਪਰੀਤਖਆ ਦੀ ਪਰਸੰ਼ਸਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6  

     

ਤਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਜਬਤੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਟਕਾਣਾ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ/ਦੁਖ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਤਵਕ 

ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਣਾਅ, ਤਣਾਅ, ਤਚੰਤਾ, ਅਤਨਸ਼ਤਚਤਤਾ, ਡਰ, ਆਤਦ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਤਨਯੰਤਰਣ ਤਸਧਾਂਤ ਦਾ ਲੋਕਸ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ 

ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਦਾ ਤਨਯੰਤਰਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਟਕਾਣ ੇਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕ ੇ

ਅਤੇ ਤਫਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿੱਲ ਕਦਮ. ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਤਕਸ ੇ

ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਨਯੰਤਰਣ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ-ਕੇਂਦਤਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦ ੇਤਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹ-ੁਪਿੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਤਜਵੇਂ, 
ਕਾਰਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਤਦ) ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਤਜਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ-ਬਫਤਰੰਗ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਦਸ਼ਾ ਤਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਤੀ 
ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਚਵਿੱ ਤੀ ਚਵਕਾਸ ਅਤ ੇਚਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ 
 

     ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਤਹਲੂ ਹੈ। (ਅੰਤਤਕਾ ਤਵਿੱਚ ਤਚਿੱਤਰ 

21 ਦੇਖੋ) ਅਤਜਹੇ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨਤਸਕਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਤਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਦਮੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ-
ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸਤਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਨਾਲ 

ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਜਾਤਗਰਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦ ੇ

ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਤਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਕਲਤਪਕ 
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ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ (ਅਰਥਾਤ, ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 
ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਬੰਧ), ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਮੁਿੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਗਰਤ ਊਰਜਾਵਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਅਤਜਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ 
ਸਬੰਧ ਤਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਤਨਰੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗੁਣਵਿੱਤਾ, 
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਤਥਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।   
 

     ਕੋਈ ਵੀ ਤਵਕਾਸ ਪਰਤਕਤਰਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਰਤਕਤਰਆ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਵਿੱਚ ਵਾਜਬ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਿੱਥੇ ਅਤਧਕਤਮ ਅਤੇ ਤਨਊਨਤਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਕਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ 
ਮੌਜੂਦਾ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਤਬਨਾਂ ਸਹੀ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜ ੇ

ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਆਪਣੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮਤਾ ਦ ੇਹਰੇਕ 

ਖੋਜੀ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਤਜਆ ਂ

ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਦਸ਼ਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਨਰੰਤਰ ਪਰਵਾਹ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਤਵਜੂਅਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਹਨ। 
     ਹੋਰ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 

ਮੁਿੱ ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਗੁਣ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 

ਸਤਥਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮਜ, ਤਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣਾ। ਗੰੁਝਲਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਤਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚ ੇਅਤ ੇ

ਕਾਰਜ ਦਾ ਤਨਰਧਾਰਨ ਬਤੁਨਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਤਟਲਤਾ ਇਿੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ 

ਕਾਰਨਾਂ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ 
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ਦੇ ਤਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਗਟਾਵ ੇਤਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਤਜਕ/ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚ ੇਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਵਆਪਕ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਤਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਤਵਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਵਿੱਧ-

ਫੁਿੱ ਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

     ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਉੱਤਮਤਾ ਇਿੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ 

ਤਵਅਕਤੀ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੜੌ ਉੱਤੇ ਚੜਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ 
ਵਿੱਲ ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਨਿੱਜੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਇਸ 

ਤਿੱਥ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਤਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਤਥਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਤਵਕਲਪਕ ਪੜਾਆਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਮਵਾਰ ਚੜਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਿੱਕ 

ਵਾਰ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਅਸਤਥਰਤਾ, 
ਤਵਿੱ ਤੀ ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਢਕੁਵੇਂ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਤਥਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 

ਪੜਾਅ ਤਿੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤਵਿੱ ਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੌੜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੀਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਧਆਨ ਤਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੜਹਨ ਦੀ 
ਪਰਤਕਤਰਆ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਤਸਖਰ ਵਿੱਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ 

ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਵਿੱ ਤੀ ਆਜਾਦੀ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ 

ਵਿੱਲ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਜੀ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਕਸੇ ਇਿੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਤਚਤ ਖਰਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਬੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਕ ਡੰਡੇ ਬਹਤੁ ਤਜਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕਉਂਤਕ ਚੜਹਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ 
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ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਿੱਕ ਅਸਲ ਤਵਕਾਸ ਪਰਬੰਧਨਯੋਗ, ਸੰਭਵ, ਅਤ ੇ

ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਤਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ 

ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਆਲੋਚਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ. ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦ ੇ

ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਵਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਦੇ ਤਬਨਾਂ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ 
ਤਵਕਾਸ/ਤਵਿੱਤੀ ਤਵਕਾਸ ਵਿੱਲ ਚੜਹਨ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਧਆਨ ਰਿੱ ਖੇ ਤਬਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਵਿੱ ਤੀ 
ਤਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
 

     ਜੇ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪੈਸੇ ਤਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦੌਲਤ 

ਤਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ 

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਦੌੜ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਤਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਮਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 

ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤਬਹਤਰ ਤਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਤਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵਿੱਤੀ 
ਸਤਥਰਤਾ, ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਸਿੱ ਤਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਹੁਨਰ ਤਸਿੱ ਖਣਾ, 
ਅਤੇ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੁਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇ

ਊਰਜਾ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਸਮਝ। ਤਵਿੱ ਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਲ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਨਿੱਜੀ 
ਤਵਕਾਸ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਤਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਵਕਾਸ ਪੌੜੀ ਚੜਹਨ ਵਾਂਗ, 

ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਇਿੱਕ ਪੌੜੀ ਦ ੇ

ਦੋ ਪਾਤਸਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕੋ ਲੰਬਾਈ, ਇਿੱਕੋ ਉਚਾਈ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਿੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤਜਿੱ ਥੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਬਾਹਾਂ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥੇ ਦੌੜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਵਿੱਤੀ 
ਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱਚ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
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ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, 

ਤਦਮਾਗ/ਸਰੀਰ/ਆਤਮਾ ਤਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ M ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ 
ਦੇ ਤਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ। 

 

ਊਰਜਾਵਾਨ ਬ ਿੱ ਿੀ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਉਣਾ 
 

     ਤਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਡੀਆ ਂਸਤਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦ ੇ

ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਚਤ ਵਪਾਰਕ/ਤਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂ

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਚਤੇ 

ਯੋਜਨਾ ਪਰਤਕਤਰਆ ਲਈ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਇਿੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ/ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਵਸਤਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ 

ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਤਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਜਿੱ ਤ-ਤਜਿੱ ਤ ਦੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆਂ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਤਕਆ ਂਤਵਿੱਚ ਤਨਿੱਜੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਵਕਾਸ, ਤਵਤਭੰਨ 

ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਤਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਅਨੁਕੂਲ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱਚ 

ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਤਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਵਤਭੰਨ ਤਵਸਤਤਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦ ੇ

ਨਾਲ, ਸਭ ਨੰੂ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆ ਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇ

ਰਿੱ ਤਖਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਕਸੇ 
ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ (ਜਾਂ ਤਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ) ਤੋਂ ਉਤਚਤ ਨਤੀਤਜਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਤਕਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਵਪਾਰ/ਤਵਆਪਕ 

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਿੱ ਧੀ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਪਾਰ (ਜਾਂ ਤਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ) ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਬੌਤਧਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਪਛਾਣ 

ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਅਤੇ ਕਦੁਰਤੀ/ਆਰਤਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਤਾ ਅੰਤ ਤਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਸੰਚਾਤਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਕਲਤਪਕ/ਮੌਤਲਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਆਤਗਆ 
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ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਅਤਜਹੀ ਜਾਤਗਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਤਵਆਪਕ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ, 
ਤਕਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਕਿੱ ਤੇ ਨੰੂ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਬਤੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਤਗਰਤੀ 
ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਖੁਫੀਆ, 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਿੱ ਧੀ, ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਤਵਅਕਤੀ ਤਕਸ ੇਤਵਸ਼ਸੇ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਤਵਆਪਕ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਬਣਤਰ 

ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮਕੁਾਬਲੇ ਵਾਲੀ 
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਸੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਤਫਰ ਵੀ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਵਤਭੰਨ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਤਟੰਗਾਂ ਤਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਖੁਫੀਆ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਅਤ ੇਜੋਸ਼ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸਮੁਿੱਚੀ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਵਪਾਰਕ 

ਢਾਂਚਾ ਤਕਸੇ ਦ ੇਦਾਇਰੇ ਤਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਸਵੇਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਇਰਾਦੇ ਤਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤਵਿੱਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂ ਰੀਬਾਉਂਤਡੰਗ ਪਰਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਤਵਸ਼ਸੇ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚ ੇ

ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਆਪਸੀ 
ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਤਕਸੇ ਦੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਗਰਤ / ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ੇਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ 

ਸਮਤਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਊਰਜਾ ਭੌਤਤਕ ਅਤੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤਵਕਾਸ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ 
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ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੈਰ-ਤਵਰੋਧ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਉਚਾਈਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੈਰ-ਤਵਰੋਧ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, 
ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱਛਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤਵਿੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।) ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅਤ ੇ

ਸਰੀਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਜਾਤਗਰਤੀ ਅਣਤਗਣਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ 

ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਸੁਰ ਆਰਤਥਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ. ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਨਰਤਵਘਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 
ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਤਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਤਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ 
ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤ ੇਭਤਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਤਕਿੱਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਨਰਮਾਣ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱਚ, ਭਤਵਿੱਖ ਤਵਿੱਚ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਤਦਰਸ਼ ਆਰਤਥਕ 

ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੀ 
ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੰਕਲਤਪਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਮਝ ਵਪਾਰ ਤਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ 

ਤਕਉਂਤਕ ਇਿੱਥੇ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਤਕਿੱ ਤਾਮਖੁੀ 
ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ 
ਦੀ ਪਤਹਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਦੜੌ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਤਿੱਕ ਗਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਹੋਰ 

ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਦੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਵਸ਼ਾਲ 

ਢਾਂਚ ੇਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ. ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਸਮਾਜਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ 

ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਤਚਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ 

ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਦ ੇਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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     ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਤਵਕਤਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸੰਕਤੇਕ ਅਤੇ ਭਤਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਤਵਿੱਖ 

ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਕਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ (ਜਾਂ ਤਕਿੱ ਤੇ) ਦਾ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਫਾਇਦਾ 
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖਤਤਰਆਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਤਵਿੱਚ ਤਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ (ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤਜਸ ਲਈ ਕਈੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ/ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਦੀ ਤਕਸਮ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਕਈੋ ਤਵਅਕਤੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਰਤਹੰਦਾ 
ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ (ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਦੀ ਤਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਗਤੀਤਵਧੀ) ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਤਕਆ ਂ

ਵਜੋਂ ਸਮਤਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ 
ਸੰਸਥਾ/ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲਚਕੀਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ 

ਅੰਦਰੂਨੀ/ਬਾਹਰੀ ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਤਨਿੱਜੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 

ਪਤਹਲੂ ਹੈ। ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਅਰਥ ਤਵਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਤਵਚ ਆਪਣੀ 
ਪੁਨਰ-ਤਨਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ (ਊਰਜਾ) ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ 
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾਵਾਨ ਖੁਫੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: a) 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ; b) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਤਹਲੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ; c) ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਵਹਾਰਕ ਪਤਹਲੂ; d) ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ; ਅਤੇ e) ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁਿੱ ਚਾ 
ਪਰਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
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ਅਚਿਆਇ 2 

ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
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ਟੀਚ ਆਂ ਨੂਿੰ  ਚਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
  

     ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਤੰੁਤਰਤਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ/ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚੇ 
ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ 

ਚੜਹਨ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਮਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਤਸਕ, 

ਤਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਹ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ ਤੋਂ 
ਤਬਹਤਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਤਨਰਧਾਰਨ ਲਈ 12 ਮਾਪਾਂ (ਤਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ) ਤਵਿੱਚ ਤਕਸ ੇ

ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ 
ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਤਚਆ ਂਨੰੂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱਚ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਇਕਮੁਿੱ ਠਤਾ 
ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸਤਥਤੀ ਵਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੀ 
ਹੈ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਵਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਬਹਤਰ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ 

ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹਿੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤਜਹੇ 

ਤਵਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਹਿੱਲ ਮਾਨਤਸਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨਰਧਾਰਤ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣ ੇਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਜੋ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਤਸਵ ਗਤੀਤਵਧੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਟੀਚਾ 
ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਗਤੀਤਵਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਜਹੀ ਗਤੀਤਵਧੀ ਤਵਅਕਤੀ ਦ ੇ

ਸੁਪਤਨਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਆਤਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਊਰਜਾ ਨੰੂ 

ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਸ ੇਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਨਰੰਤਰ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਤਚਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ 
ਨਾਲ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਡੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।   
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ਟੀ ੇ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸਵ-ੈਪਰਭਾਵ 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ 
ਭਤਵਿੱਖ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਵਚਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਪੂਰਵ-

ਤਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਤਪਤ ਟੀਤਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚ ੇਦੀ ਧਾਰਨਾ 
ਤਕਸੇ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਅਨੁਮਾਤਨਤ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਿੱ ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਟੀਚ ੇਵਧੇਰੇ ਤਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਔਖੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਗਆਨ ਦੀ ਹਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਚ ੇਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੀਤਚਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤਵਿੱਚ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ: 

 

a) ਤਕਸੇ ਦਾ ਤਧਆਨ ਅਤ ੇਇਕਾਗਰਤਾ ਟੀਚਾ-ਸੰਬੰਤਧਤ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਵਿੱਲ ਕੇਂਤਦਰਤ ਅਤ ੇਕੇਂਤਦਰਤ ਹੈ 

b) ਤਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚ ੇਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦਾ ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਕਸੇ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਤਨਰਪਿੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
c) ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਥਰਤਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। 
d) ਕਦ-ੇਕਦਾਈ,ਂ ਇਿੱਕ ਲੰਮੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਇਿੱਕ ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਹਾਰਣ ਵਾਲੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਤਬਲਕੁਲ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
e) ਟੀਚ ੇਸੁਸਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਾਤਗਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤਜਿੱ ਥ ੇਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
f) ਤਵਅਕਤੀ ਪਹੰੁਚਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਤਰੀਤਕਆਂ ਨੰੂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ 
ਖੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

     ਟੀਚਾ ਤਨਰਧਾਰਨ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਨਯਮਤ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ 
ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤੀ 
ਮੰਤਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਮਹਿੱਤਵ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ 
ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਤਨਰਧਾਰਨ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਚੁਣਤੌੀ, ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ, ਫੀਡਬੈਕ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ 
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ਗੰੁਝਲਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ 
ਤਮਸ਼ਨ. ਸਵੈ-ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਨੋਤਵਤਗਆਨੀ 
ਅਲਬਰਟ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈ-ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਜਸਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, "ਸੰਭਾਵੀ ਸਤਥਤੀਆਂ 8 ਨਾਲ ਨਤਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਤਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗੂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਨਿੱਜੀ ਤਨਰਣਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਜਬਤੂ 

ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਦਰੜ ਤਵਸ਼ਵਾਸ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਦਰੜ ਇਰਾਦੇ/ਤਦਰੜਤਾ ਦ ੇ

ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਵਧਦਾ 
ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਘਟਦੀ 
ਹੈ।9 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਵਅਕਤੀ ਖਾਸ ਟੀਤਚਆਂ ਵਿੱਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਦੂਤਜਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ 
ਫੀਡਬਕੈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਚ ੇ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਤਵਿੱਚ 

ਸਮਾਰਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ, ਮਾਪਣਯੋਗ, ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ, ਸੰਬੰਤਧਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਬਿੱਧ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਤਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ SMART ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 

ਦੇ ਤਹਿੱ ਸ ੇਵਜੋਂ ਟੀਚ ੇਦੀ ਮਸੁ਼ਕਲ ਨੰੂ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਝੁ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਤਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ”10  

 

ਐਕਸ਼ਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਚਸਿਾਂਤ 

 

     ਟੀਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਤਵਚਕਾਰਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਇਮਰੀ ਅੰਤਰ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ 
ਉਪਯੋਗਤਾ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਟੀਤਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਂ ਤਮਆਦ ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਪਰਤਕਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਛੋਟੀ ਤਮਆਦ ਬਨਾਮ ਤਵਚਕਾਰਲੀ ਤਮਆਦ 

ਬਨਾਮ ਲੰਬੀ ਤਮਆਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚ ੇ'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣ 

ਲਈ ਤਤਆਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 

'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਤ-ਸਤਥਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਤਬੰਬਤ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪੀਟਰ 
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ਗੋਲਤਵਟਜਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਸਧਾਂਤ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਵਿੱਚ 

ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

 

ਪਤਹਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ, ਤਵਅਕਤੀ ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ 
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਕਹੜਾ ਟੀਚਾ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਿੱ ਚ ਉਹ ਤਵਅਕਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਤਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਤਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਪਟਾਰੇ 

ਤਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਅੰਤ-ਰਾਜ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇਗਾ। 11 

 

ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਮ ਕਤੀ 
 

     ਤਕਸੇ ਟੀਚ ੇਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾ ਤਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਚ ੇਨੰੂ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰਤੋਸਾਹਨ ਮਕੁਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਤਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਤਕਤਰਆ 'ਤੇ ਵਿੱਡਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
ਤਗਆ ਹੈ: 

 

ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਕਤੀ ਇਿੱਕ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪਰਤਕਤਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ "ਇਿੱਛਾ" ਜਾਂ "ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ" ਤਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਿੱ ਚ 

ਇਿੱਕ ਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਤੇਜਨਾ ਲਈ। ਇਿੱਕ ਇਨਾਮ ਇਿੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ 

ਅਤ ੇਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭੁਿੱ ਖ ਵਾਲੇ ਤਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਤਜਸਨੰੂ ਪਹੰੁਚ ਤਵਵਹਾਰ ਵੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 

ਅਤ ੇਸੰਪੂਰਨ ਤਵਵਹਾਰ। ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ "ਇਿੱਛਾ" ਇਸ ਅਰਥ ਤਵਿੱ ਚ "ਪਸੰਦ" ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੀ ਹੈ ਤਕ ਪਸੰਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜ ੋ

ਇਿੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ "ਇਿੱਛਾ" ਇਿੱਕ 

ਫਲਦਾਇਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ "ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ ਚੁੰ ਬਕ" ਗੁਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਇਿੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤ ੇਆਕਰਸ਼ਕ ਟੀਚਾ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਤਸਰਫ਼ ਸੰਵੇਦੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਅਤਜਹੀ ਚੀਜ ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਧਆਨ ਦੇਣ, ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। . 12  

 

ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਮਕੁਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ, ਟੀਤਚਆਂ ਤਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਵਅਕਤੀਗਤ 

ਮੁਿੱ ਲਾਂ/ਤਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਭਤਵਿੱਖਬਾਣੀ 
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ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

a)  ਟੀਚ ੇ'ਤੇ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਮਹਿੱਤਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੱਤਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਟੀਚ ੇਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ, ਤੀਬਰਤਾ, 
ਪਰਸੰਤਗਕਤਾ, ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਤਚੰਨਹ । ਮਹਿੱਤਤਾ ਉੱਚ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤਵਿੱ ਚ 

ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 13 

 

b)  ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਮ 

ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚ ੇਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨੰੂ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 
ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 14 

 

c)  ਤਵਤਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਕ ਰੂਪ 

ਤਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਚ-ਪਿੱ ਧਰੀ ਟੀਚਾ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਉਪ-ਗੋਲ ਨਾਲੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਤਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲੋਂ  
ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚ ੇਦੀ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਤੀਤਬੰਬ ਤਕਸੇ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਤਕਰਤੀ ਬਾਰੇ 

ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਤਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 15 

d)  ਅਸਥਾਈ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਜੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਮੀਤਖਅਕ (ਤਤਕਾਲ) ਤੋਂ ਦੂਰੀ (ਦੇਰੀ) ਤਿੱਕ 

ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਤਸਿੱ ਧਾ ਪਰਭਾਵ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜਦੀਕੀ ਟੀਤਚਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਤਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਡੂੰ ਘੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੀਤਚਆਂ (ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ) ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ 
ਵਧਦੀ ਹੈ। 16 

 

ਟੀ ੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ  ਾਰ ਪੜਾਅ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

 

     ਟੀਚੇ ਦੀ ਗੰੁਝਲਤਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤਕੰਨੇ ਉਪ-ਗੋਲ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਕਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ M ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 

ਤਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। (ਤਧਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਿੱ ਧੀ 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਸੰਤਖਆ ਦੇ ਤਧਆਨ/ਤਰਫਲੈਕਤਟਵ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੌਤਧਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।) 
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ਟੀਚ ੇਦੀ ਗੰੁਝਲਤਾ ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ 

ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਟੀਚਾ ਮੰਤਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ ਟੀਚ ੇਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਚੰਗੇ ਗਰੇਡ 

ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਤਚਆਂ ਨਾਲ ਜੁਤੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
17 ਜੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਤਟਲਤਾ ਨੰੂ ਤਨਰਾਸ਼ਾ, ਤਣਾਅ, 

ਘਿੱਟ ਸਵੈ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਗੋਲਤਵਟਜਰ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਸਟੈਟਟਰ (1997) ਟੀਚੇ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 

1) ਪੂਰਵ-ਤਨਰਧਾਰਨ ("ਸਤਹਯੋਗੀ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਅਤ ੇਇਿੱਛਾਵਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ") 
2) ਅਤਭਆਸੀ ("ਟੀਚਾ-ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨਾ") 
3) ਐਕਸ਼ਨਲ ("ਟੀਚਾ-ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਫਲ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਤਲਆਉਣਾ") 
4) ਪੋਸਟਕੈਸ਼ਨਲ ("ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤਕ ਕੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ 

ਹੈ") 18 

 

ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਤਹਲੂਆਂ, ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ, ਅਤੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਇਿੱਕ 

ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਗੋਲ-ਗਰੇਡੀਐਟਂ ਹਾਈਪਥੋੀਚਸਸ 

 

ਟੀਚਾ ਤਨਰਧਾਰਨ, ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ, ਟੀਚਾ-ਗਰੇਡੀਐਟਂ 

ਪਤਰਕਲਪਨਾ ਤਵਵਹਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਕਲਾਤਸਕ ਖੋਜ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਜਾਨਵਰ ਇਨਾਮ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤ ੇ

ਵਧੇਰੇ ਤਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਤਵਤਗਆਨਕ ਤਨਯਮ. ਹਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 
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ਟੀਚਾ ਪਰਗਤੀ ਇਿੱਕ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਲ ਤਰਿੱਕੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਾਪ ਹੈ। ਤਰਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲ ਨੇ ਟੀਚਾ ਗਰੇਡੀਐਟਂ ਪਤਰਕਲਪਨਾ ਤਵਕਤਸਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਟੀਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਤਿੱਕ 

ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਲ ਨੇ ਭੋਜਨ ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂਤਹਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਤਨਰੀਖਣ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਟੀਚਾ 
ਗਰੇਡੀਐਟਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤਵਕਤਸਤ ਕੀਤਾ। ਚੂਹੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਹਿੱਲ ਨੇ ਦੇਤਖਆ 

ਤਕ ਭੋਜਨ ਇਨਾਮ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ ਦੂਰੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਵਤਧਆ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਵਵਹਾਰ ਦੀ ਭਤਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਗਰੇਡੀਐਟਂ ਪਤਰਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20, 21, 22 

 

ਪਰਸਪੈਕਟ ਤਥਊਰੀ ਪਰਸਪੈਕਤਟਵ 

 

ਸੰਭਾਵੀ ਤਸਧਾਂਤ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ 23 ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ 
ਤਸਧਾਂਤ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ 'ਤੇ ਜੋਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ: 

 

ਸੰਦਰਭ ਅੰਕ 

ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਤਬੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੀਚਾ ਸੰਦਰਭ ਤਬੰਦ ੂਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਸ 

ਦੁਆਰਾ ਤਵਅਕਤੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪਰਾਸਪੈਕਟ 

ਤਥਊਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ 10 ਪੌਂਡ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 11 ਪੌਂਡ 

ਗੁਆਉਣਾ ਇਿੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਪਰ 9 ਪੌਂਡ ਗੁਆਉਣਾ ਇਿੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। 24 ਸੰਦਰਭ ਤਬੰਦ ੂਇਸ ਗਿੱਲ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਤਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕੰਨੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਰਵਿੱਈਆ ਤਜਸ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰਣਾ ਨੰੂ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਮਾਤਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

 
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਅਤਨਸ਼ਤਚਤਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਤਲਆਂ ਵਾਂਗ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਟੀਤਚਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਟੀਤਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੇ ਟੀਚ ੇਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਤਕਸੇ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨੰੂ 

ਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਜਸਦਾ 10 
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ਪੌਂਡ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਸਰਫ਼ ਨੌਂ  ਪੌਂਡ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 11 ਪੌਂਡ ਗੁਆ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਟੀਚ ੇਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ (ਭਾਵਨਾ) ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਪਰਗਤੀ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤ ੇਤਨਰਧਾਰਤ ਟੀਤਚਆਂ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ 
ਗੰਭੀਰ ਤਿੱਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਨੰੂ 

ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਘਿੱਟਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 
 

ਟੀਚ ੇਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਟੀਚਾ ਸੰਦਰਭ ਤਬੰਦ ੂ

ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤਜਵੇਂ-ਤਜਵੇਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜ ੇਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਿੱਕੀ ਦਾ ਸਮਤਝਆ 

ਮੁਿੱ ਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 10 ਮੀਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਅਤ ੇ20 ਮੀਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰਾ ਟੀਚਾ ਤਵਚਾਰੋ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਇਿੱਕ ਮੀਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਸਮਤਝਆ ਤਗਆ ਮੁਿੱ ਲ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਸੰਦਰਭ 

ਤਬੰਦ ੂ10 ਮੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਦਰਭ ਤਬੰਦ ੂ20 ਮੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਸੰਦਰਭ ਤਬੰਦ ੂਅਤ ੇਤਨਯਤਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਦਰਭ 

ਤਬੰਦ ੂ'ਤੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਪਰਤੀਤਬੰਬਤ ਕਰਨਾ। ਅਤਜਹਾ ਪਰਤੀਤਬੰਬ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਸਤਥਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਉਪ-ਗੋਲ 

 

ਟੀਚ ੇਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਜਦੀਕੀ ਟੀਤਚਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਨਤੀਤਜਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਜਦੀਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਟੀਚਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਿੱਟਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਦੂਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਨਜਦੀਕੀ ਟੀਚ ੇਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਪ-ਗੋਲ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਸਫਲ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਗੋਲ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। 27 ਉਪ-ਗੋਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਕ 

ਉਪ-ਗੋਲ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 
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ਟੀ ਾ ਸਚਥਰਤਾ 
 
 

ਟੀਚੇ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਤਵਚ ਲਗਨ ਲਈ ਇਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵੀ ਹੈ. ਤਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹੈ: 

 

ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਵਿੱ ਚ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ ਅਤ ੇਤਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਟੀਚਾ ਅੰਤ ਅਵਸਥਾ 
ਤਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤ ੇਇਸਲਈ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਦਰੜਤਾ 
ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਇਿੱਕ ਭੌਤਤਕ ਤਵਤਗਆਨ ਤਸਧਾਂਤ) ਲਈ ਤਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਹਨ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤਨਰੰਤਰ ਰਤਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤਕ 

"ਇਿੱਕ ਮਜਬੂਤ ਬਾਹਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤਵਕਲਤਪਕ, ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਟੀਚਾ-ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਤ ਪਰਤਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਧੰੁਦਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।" 28 ਤਦਰੜਤਾ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰੇਰਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਵਿੱ ਚ 

ਤਣਾਅ। ਅਤਜਹੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਤਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱ ਚ 

ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ ਅਤ ੇਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਟੀਚ ੇ(ਅੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ) 
ਤਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Fox and Hoffman (2002) ਨੇ ਟੀਚਾ ਸਤਥਰਤਾ ਲਈ ਚਾਰ 

ਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਤਦਿੱਤਾ: 
 

a) ਨਜਦੀਕੀ ਬੰਦ 

b) ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 
c) ਟੀਚਾ ਵੈਲੈਂਸ 

d) ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਚੀਆਂ 29  

 

ਨਜਦੀਕੀ ਬੰਦ 

 

ਪਰੌਕਸੀਮਲ ਕਲੋਜਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਅੰਤ ਅਵਸਥਾ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ 
ਤਵਿੱ ਚ ਦੂਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਟੀਚ ੇਦੀ ਅੰਤ-ਅਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ "ਆਕਰਸ਼ਕ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਕਤੀ" ਵਧਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਵਧੇਰੇ 
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ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਜਵੇਂ-ਤਜਵੇਂ ਟੀਚ ੇਦੀ ਅੰਤ-ਸਤਥਤੀ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ 
ਦੂਰੀ ਨੇੜ ੇਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚ ੇਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 30 ਤਜਵੇਂ 
ਇਿੱਕ ਤਨਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰੇਰਣਾ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਆਤਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਨਜਦੀਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਨੰੂ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 
 

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਤਜਵੇਂ-ਤਜਵੇਂ ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੰੁਦ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਟੀਚੇ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ 

ਸਮਤਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਤਵਿੱ ਚ, ਟੀਚ ੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। 31 ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਵਿੱ ਚ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ 
ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਸੇ ਦੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਤਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ 

ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਤੁਤਲਤ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਟੀਚਾ Valence 

 

ਗੋਲ ਵਲੈੈਂਸ ਮਕੈਤਨਜਮ ਲਈ, ਫੌਕਸ ਅਤ ੇਹੋਫਮੈਨ (2002) ਵੈਲੈਂਸ ਨੰੂ "ਟੀਚ ੇਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਜਾਂ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਹਿੱਦ" ਵਜੋਂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚ ੇਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚ ੇਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ,ੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਦਤਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਿੱਕ 

ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਤਹਣ ਦੀ ਤਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਜਸਨੰੂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚ ੇਲਈ ਬਦਤਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। 32 ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 

ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਤਨਰੰਤਰਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਤਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਤਵਚਾਰ ਜਾਂ ਤਵਚਾਰ ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 33 
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ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਚੀਆਂ 

 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਤਵਧੀ ਲਈ, Fox and Hoffman (2002) ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਿੱਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚ ੇਤਵਿੱ ਚ ਤਦਲਚਸਪੀ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਤਹਣ 

ਲਈ ਪਰੇਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਬੰਤਧਤ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਅਤ ੇਅਨੁਭਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਣ ਜੋ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ। 34 ਟੀਚ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ/ਤਜਰਤਬਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਤਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਟੀਚੇ 
ਵਿੱਲ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਬੋਰੀਅਤ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਥਕਾਵਟ, ਆਤਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

SWOT ਚਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰਣਨੀਤਕ ਚਫਿੱ ਟ, ਅਤ ੇਬੈਂ ਮਾਰਚਕਿੰ ਗ 

 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਤਵਚਾਰੇ ਗਏ ਤਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਇਿੱਕ SWOT ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਤਕ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਮਜੋਰੀਆਂ, ਮੌਤਕਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਤਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਿੱਕ 

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।35 SWOT ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੌਕ ੇਅਤੇ ਖਤਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਾਹਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 35 SWOT ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਚਾਰ 

ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ: 

 

1) ਤਾਕਤ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਤਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
2) ਕਮਜੋਰੀਆਂ: ਉਹ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਦੂਤਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
3) ਮੌਕੇ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਵਿੱ ਚ ਤਿੱਤ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
4) ਧਮਕੀਆਂ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਵਿੱ ਚ ਤਿੱਤ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਉਹ ਤਡਗਰੀ ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਣਨੀਤਕ ਤਫਿੱ ਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SWOTs ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ 
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ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਤਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 

ਵਾਤਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ SWOTs ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ 

ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 36   

 

ਇਿੱਕ SWOT ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ, ਰਣਨੀਤਕ ਤਫਿੱ ਟ ਦਾ ਤਵਚਾਰ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ 
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਤਜਆਦਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।   
 

ਰਣਨੀਤਕ ਤਫਟ ਉਸ ਤਡਗਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਤਕਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਤਚੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣ। 
ਰਣਨੀਤਕ ਤਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਤਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਤਕਆਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ M&A ਅਤ ੇ

ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਤਵਤਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤਫਟ 

ਫਰਮ ਦੇ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਨਾ ਤਸਰਫ ਸਤਥਤੀ ਅਤ ੇ

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬਲਤਕ ਇਿੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤ ੇਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 

ਦੀਆਂ ਤਵਲਿੱ ਖਣ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਤ ੇਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਤਵਲਿੱ ਖਣ ਸੁਮੇਲ ਨੰੂ 

ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਤਕ, 

ਸਰੋਤਾਂ ਅਤ ੇਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਸੰਗਰਤਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।37  

 

ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਤਕੰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਰੌਬਰਟ ਕੈਂਪ38 ਨੇ 

ਬੈਂਚਮਾਰਤਕੰਗ ਲਈ 12-ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤਵਕਤਸਤ ਕੀਤੀ। 
 

12-ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਵਧੀ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

1) ਤਵਸ਼ਾ ਚੁਣ ੋ

2) ਪਰਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਤ ਕਰੋ 

3) ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

4) ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 
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5) ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

6) ਪਾੜਾ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ 

7) ਪਰਤਕਤਰਆ ਦ ੇਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸਥਾਤਪਤ ਕਰੋ 

8) ਭਤਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੰੂ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ 

9) ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ 

10) ਟੀਚਾ ਤਵਵਸਤਥਤ ਕਰੋ 

11) ਲਾਗ ੂਕਰੋ 

12) ਸਮੀਤਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰੋ 

 

ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤਵਿੱਚ ਬੌਤਧਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਲਈ ਧੀਰਜ, 

ਕੇਂਤਦਰਤ ਹੁਨਰ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਿੱਖਣ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਨਤਜਿੱਠਣ, 

ਅਤੇ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਅਤਧਆਇ 7 ਦੇਖੋ)। 

 

ਸ਼ਬਦ ਪਰਤੀਤਬੰਬ 

 

ਲੇਖਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪੜਹ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀਤਚਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 

ਤਵਿੱਚ ਤਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਵਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਤਨਮਨਤਲਖਤ ਗਤਰਿੱਡ ਟੀਚਾ ਤਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਿੱ ਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ: 

 
 

ਟੀ ਾ ਚਨਰਿਾਰਨ/ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ ਡੈਿੱਡਲਾਈਨਜ ਉਦੇਸ਼/ਉਦੇਸ਼ 

ਅਨ ਮਾਚਨਤ ਨਤੀਜਾ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਮ ਿੱ ਲ ਬਾਹਰੀ ਮ ਿੱ ਲ 

ਟੀ ਾ ਚਨਰਦੇਚਸ਼ਤ ਚਿਆਨ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਚਦਰੜਤਾ 
ਸਮਾਰਟ ਸਵੈ-ਪਰਭਾਵ MINDSET 

ਮਹਿੱਤਵ ਮ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਿੱਿਰ ਚਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ 
ਟੈਂਪੋਰਲ ਰੇਂਜ ਪਰੌਕਸੀਮਲ ਟੀ ੇ ਦੂਰ ਦ ੇਟੀ  ੇ

ਟੀ ਾ ਜਚਟਲਤਾ ਟੀ  ੇਦਾ ਚਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਚਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਭਲਾਈ 

ਸਮਾਂ ਪਰਬਿੰ ਿਨ ਚਵਵਹਾਰਕਤਾ ਜਾਂ ਾਂ ਮੀਲ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਵਵਸਚਥਤ ਕਰਨਾ 
ਗੋਲ ਚਡਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ SWOT ਚਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
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ਮੌਕ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਸ ਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ 

 

 ਤਕਸੇ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਆਯਾਮਾਂ (ਤਚਿੱਤਰ 1) ਤਵਿੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਤਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਗਆਨ, ਅਤੀਤ ਦ ੇ

ਤਜਰਬੇ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਤੀਤਬੰਬ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਤਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਪਰਤਕਤਰਆ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ 

ਤਕਤਰਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਤਚਿੱਤਰ 1)। 

 

      ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚਣੋ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਤਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ 

ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਸੁਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਅਤੇ ਸੂਤਚਤ ਤਦਮਾਗ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਤਹਲੂ ਹਨ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਦਸ਼ਾ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ: 

 

1) ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
2) ਮੌਤਕਆਂ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਵਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ. 

3) ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ "ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ" ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
4) ਉੱਦਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਅਤ ੇਛੁਟਕਾਰਾ ਇਿੱਕ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਮੌਕੇ ਬਣਾਏ 

ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਨਾ ਤਕ ਤਸਰਫ਼ ਲਿੱ ਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
5) ਤਵਵੇਕਪੂਰਣ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਬਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਰਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਹਲੀ ਤਵਿੱ ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤਬਨਾਂ, 
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। 
6) ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਅਨੁਕੂਲ ਵੰਡ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
7) "ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ" ਅਤ ੇ"ਮੌਕੇ ਦੇ ਤਵਕਾਸ" ਤਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਪਰਤੀਤਬੰਬ 

ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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8) ਸਫਲ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਇਿੱਕ ਸਫਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਵਕਾਸ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 

ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤ ੇਤਵਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਵਕਾਸ ਪਰਤਕਤਰਆ ਆਵਰਤੀ ਅਤ ੇਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਪਰਤੀਤਬੰਤਬਤ ਬੌਤਧਕ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

9) ਇਿੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਧੂ ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਤਵਿੱ ਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅੰਤਤਕਾ ਤਵਿੱਚ ਤਚਿੱਤਰ 26 ਵੇਖੋ: 

ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਪਰਭਾਤਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਕ 

 

ਤਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱਕ, ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ 

ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਰੁਕਾਵਟ" ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸੁ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਚਤਲਤ ਹੋਣ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਿੱਲ ਕਰਨ, ਤਕਸੇ ਤਵਰੋਧੀ 
ਤਵਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਅਤਜਹੀ ਚੀਜ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸੰਕਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਿੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 

ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਕਸੇ ਦ ੇ

ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਨ ਤਕਉਂਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਰ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਕੌਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ 
ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਨਾ ਫਤਸਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਸਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਸਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਚੀਜ 

ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਜੋ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੌਤਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੋਜ ਕਰਨ 

ਲਈ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੁਣਤੌੀ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟ ਤਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਵਚਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਤਥਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰੁਕਾਵਟ 

ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ 
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ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜੂੌਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਤਹਣ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ। ਇਸ ਲਈ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਤਹਲੂ ਤਜਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ 
ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਵਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਤਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਹ ਹਨ, ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਿੱ ਧੀ 
ਦੀ ਊਰਜਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਸਰਜਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਮਨ 

ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਖੁਿੱ ਲਹਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਤਬਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਢਾਂਚੇ ਤਵਿੱਚ 

ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਕਸ ੇਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਸ ੇਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਕੁਾਬਲੇ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਇਿੱਕ ਵਧੀਆ ਤਕਸਮ ਦੀ ਸਵੇਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਕੌਾ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਬਹਤਰ ਤਕਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਬਹਤਰ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇ 

ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਤਬਹਤਰ ਤਕਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦੂਤਜਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ 

ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਤਜਹੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਤਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਕੇਂਤਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ 
ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਕਾਸ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਤਦਿੱਤੇ ਤਬਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਕੇਂਤਦਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ 
ਊਰਜਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤਕਸ ੇਦੀ ਊਰਜਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਤਹਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦ 

ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਜੂੌਦ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਪਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਤੇ 

ਹੈ। ਜਜਬਾਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਊਰਜਾ 
ਨੰੂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਤਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰਿੱਕੀ ਜਾਂ ਤਪਿੱ ਛੇ ਹਟ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਤਕਆ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਜਾਂ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ, ਤਧਆਨ ਨਾਲ, ਢਕੁਵੇਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੌ 
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'ਤੇ ਰਿੱਖਣਾ ਤਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਤੜੋਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਵਵਸਤਥਤ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਵਕਸਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦ ੇਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਹਿੱ ਤਸਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਸੁਚਤੇ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ "STOP" ਹੈ ਜੋ 

ਤਦਮਾਗੀ ਤਸਖਲਾਈ ਤਵਿੱਚ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

 

ਐਿੱਸ = ਰੂਕ ੋ

ਟੀ = ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਤਪਿੱ ਛੇ ਜਾਓ 

ਓ = ਤਧਆਨ ਤਦਓ 

ਪੀ = ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧੋ 

 

     ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜੂੌਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੋ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ 

ਉਸਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਗਤੀਤਵਧੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਇਿੱਕ 

ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਿੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਫਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਤਪਿੱ ਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇ। . ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਤਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਪਰਤਕਰਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਤਰਿੱਕੀ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਤਕਿੱ ਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀਚ ੇਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਸਭ 

ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕ. ਟੀਚੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਜਸ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ 
ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ, ਤਵਅਕਤੀ ਤਫਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 

ਤਨਰੀਖਣ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤਨਰੀਖਣ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਆਖਰਕਾਰ ਤਕਸ ੇਖਾਸ 

ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਤਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਬਨਾਂ ਬਹਤੁ 

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।   
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ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਛਾਣਨਾ ਅਤ ੇਫ ਿੱ ਲਣਾ 
 

     ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਰਾਮਦੇਹ ਜੋਨ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਨ ਉਹ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਤਹਸਸੂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ/ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ 
ਦੇਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਨਕਲਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਆਰਾਮ 

ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤਦਿੱ ਤੇ ਤਬਨਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਥਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਤਵਿੱਚ ਸੰਤਸੁ਼ਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, 

ਤਵਿੱ ਤੀ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖੜਤੋ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਰੂਟ ਤਵਿੱਚ ਫਤਸਆ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪੂਰਤੀ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਿੱਕੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਅੰਨਹੇ ਵਾਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਮਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਚੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦ ੇ

ਤਬਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਨਰੰਤਰ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ 
ਮੌਤਕਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਤਬਆਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਪਤਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤੌਕਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦਣੇ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਰ ਬਾਅਦ ਤਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਤਸਿੱ ਧੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਡਰ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਡਰ, 

ਨਵੇਂ ਤਜਰਤਬਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਵਿੱਚ ਫਸ ੇ

ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮਾਪਦੰਡ 

ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਵੇਂ 
ਤਜਰਤਬਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਵਟਾਤਮਨ 

M ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਤਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਵਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ 

ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵ-ੈਗਿੱਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜੋਨ 

ਹੀ ਤਕਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 
 

     ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 
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ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ/ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ 

ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ 

ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਤਖਿੱਚਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਆਰਾਮ 

ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤਦਿੱ ਤੇ ਤਬਨਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਥਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱਚ। 
 

     ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਨਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਖੜਨ ਦੀ 
ਧਾਰਨਾ ਤਕਸ ੇਦ ੇਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਣ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਸਮ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਫਰ ਵੀ ਇਹ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ 
ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਿੱਤ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੜੁ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਨਕਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੋਨਾਂ 
ਤਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
   

     ਬਲੋਸਤਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਤਵਕ ਤਰੀਤਕਆਂ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ, ਸਚੋ-ਸਮਝ ਕੇ, ਕਦੁਰਤੀ ਅਤ ੇ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਤਰੀਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਬਨਾਮ ਕੁਝ ਅਤਜਹਾ ਜੋ ਨਕਲੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਤਜਹਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਰਟਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਤਖਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਖੜਨਾ ਇਿੱਕ ਫੁਿੱਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਫੁਿੱ ਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬਆੂਂ ਇਿੱਕ ਥਾਂ 
ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣ ੇਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਆਰਾਮ 

ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਖੜਨਾ ਇਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਤਕ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂ

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੋਟ ਕਰ ੋਤਕ ਇਿੱਕ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਜਗਹਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਜਗਹਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ ਗਤੀਤਵਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ 
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ਤਵਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਆਟਮੋੈਤਟਕ ਪਤਹਲੂ ਹੈ. ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਆਟਮੋੈਤਟਕ ਜੋਨ ਤਵਿੱਚ 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਵਧੀਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ 

ਦੀ ਚੁਣਤੌੀ ਦੇ ਤਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਚੁਣਤੌੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ 

ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਦਸ਼ਾ ਤਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਤਜਹਾ ਚੈਨਤਲੰਗ 

ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸਾਰੇ 12 ਅਯਾਮਾਂ (ਤਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ) 'ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਿੱਕ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ 

ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਤਜੰਦਾ ਰਤਹਣ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱਚ ਸਤਥਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਿੱਕ 

ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰੌ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਵਾਹ 

ਤਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਧਿੱਕਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹਤੁ ਵਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਤਨਕ, 

ਹੇਰਾਕਲੀਟਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵਅਕਤੀ ਇਿੱਕ ਹੀ ਨਦੀ ਤਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦੀ "ਵਗਦੀ ਨਦੀ" ਇਿੱਕ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮਹਾਨ ਵਿੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਵਿੱਡੇ ਤਵਕਾਸ/ਪਰਾਪਤੀਆਂ। ਇਿੱਕ ਆਰਾਮ 

ਖੇਤਰ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਜਗਹਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਮਨ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱਚ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਤਜਿੱਥ ੇ

ਸ਼ਾਂਤਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤਵਿੱਚ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਤਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਘਟਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਈੋ 

ਨਵਾਂ ਪੁਨਰਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਉਸ ਜੋਨ ਤਵਚ ਤਕਸੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੀ. ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਤਵਅਕਤੀ ਸੰਤਸੁ਼ਟੀ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹ ਕੇ ਅੰਤ ਤਵਿੱਚ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਨਰੰਤਰ ਖੜਤੋ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਮਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ

ਕੋਤਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟੀਤਚਆ ਂ

ਦੀ ਤਕਸਮ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੀਬਰ ਪਿੱਧਰਾਂ 
ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਤਅੰਤ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਕਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਦਾਅ 'ਤ ੇਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜਹਨ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੀਬਰ ਪਿੱਧਰਾਂ 
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ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੀਬਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸਮਝ ਹੈ।) ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਤਰਿੱਕੀ ਤਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚ ੇਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤਫਰ ਵੀ ਇਸ ਤਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਉਚਾਈਆਂ ਨੰੂ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬਤੂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਵਿੱਚ ਧਿੱਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ, ਕਈ 

ਵਾਰ ਅਤਜਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤਤਅੰਤ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱ ਤਖਆ ਹੈ 

ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਕਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਅਤਜਹੀਆ ਂ

ਅਤਤਅੰਤ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਵਤਭੰਨ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ 
ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਲੇਖਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤਤਅੰਤ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਤਫਰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ 

ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜਹਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਯਤਨਾਂ ਤਵਿੱਚ ਅਤਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਰਗਰਮ ਤੀਬਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸਮਝ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਿੱਥ 

ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ, ਤਵਲਿੱ ਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਜਵੇਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਗਰਮ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਤਕ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਹਿੱ ਸਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

12 ਮਾਪਾਂ (ਤਚਿੱਤਰ 1) ਨੰੂ ਜੀਤਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰਿੱਕੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ। 
 

     ਤਜੰਦਗੀ ਤਵਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇ

ਅਤਜਹੀ ਇਿੱਛਾ ਨਵੇਂ ਤਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਡੇ ਟੀਚ ੇਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਔਖੇ ਯਤਨਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਟੀਤਚਆਂ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱਡੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਤਗਰਤੀ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਤਵਚਾਰ ਅਤੇ ਤਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਵਆਪਕ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ 

ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਨਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 

     ਅਤਜਹੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਤਰਆਂ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਮਸੁੀਬਤ 

ਨਾਲ ਤਘਤਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਤਥਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 
ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹੋਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। 
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ਇਿੱਥੇ ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣ ੇਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਤਕਰਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ 

ਤਿੱਕ। ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਤਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ/ਉਲਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਜਸ 

ਨਾਲ ਵਿੱਡੇ ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਤਨਰੰਤਰ ਤਰਿੱਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦ ੇਅਰਾਮਦੇਹ ਜੋਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਰੁਝੇਤਵਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਜਾਂ 
ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤਚੰਤਾ, ਸਵੈ-ਸੰ਼ਕਾ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਾਰਣ ਵਾਲੇ 

ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਐਕਟੀਵਸੇ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਿੱਕ ਤਵਸਤਾਰ ਅਤ ੇ

ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਥੜੋਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਤਕਾ ਤਵਿੱ ਚ ਤਚਿੱ ਤਰ 27 ਦੇਖੋ - ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤ ੇਜੋਨ ਡਾਇਗਰਾਮ 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਤਕਾ ਤਵਿੱ ਚ ਤਚਿੱ ਤਰ 28 ਵੇਖੋ - ਪਰਵਾਹ ਸਤਥਤੀ ਅਤ ੇਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ 
ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਤਕਾ – ਫਲੋ ਸਟੇਟ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤਵਿੱ ਚ ਤਚਿੱ ਤਰ 29 ਦੇਖੋ 

 

ਵ ਨਬਿੱ ਿਤਾ ਅਤ ੇਅਿੰ ਦਰਨੂੀ/ਬਾਹਰੀ ਚਵਰਿੋ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ 
 

 

     ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਤਰਿੱਕੀ ਪਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਟੀਤਚਆ ਂ

ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ 

ਵਚਨਬਿੱਧ ਮਾਰਗ ਵਿੱਲ ਤਨਰੰਤਰ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਲਗਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਦਸ਼ਾਵਾਂ 
ਤਵਿੱਚ ਤਨਰੰਤਰ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਮਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤਿੱਕ 

ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਤੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ। ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਮਜਬਤੂ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਰੀਸਟੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ 

ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤਧਆਇ 7 ਦੇਖੋ)। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ 

ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤਕ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਇਸ ਪਰਤੀਰੋਧ ਨੰੂ ਤੜੋ ਸਕਦੀ 
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ਹੈ, ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ 

ਹੈ। ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਸੇ ਦ ੇਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੀਤਚਆ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ 

ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਰੋਧ ਨੰੂ ਤੜੋਦੀ ਹੈ।   
 

     ਬਾਹਰੀ ਪਰਤੀਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਮਸੁ਼ਕਲਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹੀ ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਤਕਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਤੜੋਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤਦਮਾਗ 

ਨੰੂ ਮਜਬਤੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ 360-ਤਡਗਰੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਿੱਖਣਾ ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ 
ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਤਦਮਾਗੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਤਨਰਦਸੇ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤੀਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਤਵਅਕਤੀ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-

ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੋਖਮ ਅਤ ੇਇਨਾਮ ਨੂਿੰ  ਚਿਆਨ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ 

 

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 
ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਤਕ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਮਾਪਾਂ 
(ਤਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ) ਤਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਜੋ ਤਜਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਨਾਲ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖੇ 

ਤਬਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਲ ਆਕਰਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱਥ ੇ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ (ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ) ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਗਤੀਤਵਧੀ 
ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਮਲਦੀ ਹੈ। 
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ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਦੀ ਬ ਚਨਆਦ 

 

     ਉੱਤਮਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 

ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 12 ਅਯਾਮਾਂ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱਚ, 12 

ਅਯਾਮਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਤਧਤ ਅਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 
ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਤਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਵਰੋਧੀ/ਤਵਰੋਧੀ ਇਿੱਛਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ 
ਅੰਤ ਤਲਆਵੇਗੀ। ਪੈਸਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਤਜਸ 'ਤ ੇਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਕਤਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜਨੰੂਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਊਰਜਾ 
ਨੰੂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਵਤਭੰਨਤਾ ਤਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਤਕਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਤਬਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਮਜਬਤੂੀ ਤਕਸੇ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ ਤਵਕਸਤ 

ਕਰਨ, ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ (ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਤਭਅਤਾ ਇਿੱਕ ਠੋਸ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਤਨਆਦ ਨੰੂ ਤਵਕਸਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ।  

 

 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੇ ਭਿੰ ਡਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਚਿਆਨ 

ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ… 

 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਅਤਧਆਇ 3 

 

ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਅਤੇ 
ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ 

ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ 
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ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਨੂਿੰ  ਚਸਹਤਮਿੰ ਦ ਬਣਾਉਣਾ 
 

     ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ, ਤਰਿੱਕੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 

ਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਮਤਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਹੀ ਤਕਸਮ ਦੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਤਦ 

ਸਭ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 
 

ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

a) ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
b) ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਤਭੰਨ ਅਨੁਭਵ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ, 

ਆਤਦ। ਭੌਤਤਕ ਸੰਸਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤਬਹਤਰ 

ਤਸਹਤ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਿੱ ਤ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਸਤਤਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
c) ਤਵਟਾਤਮਨ M ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਤਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤ ੇ

ਚੰਗਾ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤਸਹਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। 
d) ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤ ੇਵਧੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਤਦਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਸਿੱ ਧਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 
e) ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਪਤਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 

 

ਪੈਸੇ ਪਰਤੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਤਲਤ ਨਜਰੀਆ ਰਿੱਖਣਾ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ, ਤਵਕਾਰਾਂ ਆਤਦ ਤਵਿੱਚ ਬਹਤੁ 

ਤਜਆਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ ਕਦੁਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਦਸੁ਼ਟ 
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ਚਿੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸਨੰੂ ਇਹ ਅਤਹਸਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਤੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ 
ਸਤਤਕਾਤਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਦੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦਸੁ਼ਟ ਚਿੱਕਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਚਵਿੱ ਤੀ ਚਵਕਾਸ 

 

     ਤਕਸੇ ਦੇ ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਨਾਲ 

ਜੁਤੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਵਚਾਰਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

a) ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਵਕਤਸਤ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। 
b) ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ/ਮਾਨਤਸਕ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। 
c) ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਮਲਦੀ ਹੈ... 

d) ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਨਯਮਤ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚਿੱਕਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ 

ਦਾ ਤਜਆਦਾ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
e) ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਤਮ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਕਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤ ੇਸਵੈ-
ਤਚਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਤਜਹ ੇਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਸਰੀਰਕ ਚਸਹਤ ਸ ਿਾਰ ਅਤ ੇਹਿੱਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਾਰ ਕਰਨਾ 

ਸਰੀਰਕ ਤਸਹਤ ਤਵਿੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਈ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ 
ਜੁਤੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 

a) ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਕਸੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਜਸ ਲਈ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੰੂ ਪਾਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
b) ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੁਆਤਲਟੀ ਦੀ ਕਸਰਤ/ਗਿੱਲਬਾਤ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਅਤ ੇ

ਇਿੱਕ ਸਤਥਰ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਤਵਧੀ (ਡਾਕਟਰੀ ਤਸਫ਼ਾਤਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਤਨਿੱਜੀ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਵਿੱ ਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥ ੇਇਹਨਾਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
c) ਸਰੀਰਕ ਤਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤਕਸੇ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪੈਤਸਆਂ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸਹਤ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਿੱ ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
d) ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਸਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਦਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਜਹੀ ਤਨਰੰਤਰ ਗਤੀਤਵਧੀ ਤਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
e) ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵੈ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤਜਹੀ ਗਤੀਤਵਧੀ 
ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸਦਾ ਸਮੁਿੱਚੀ ਤਸਹਤ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
f) ਸਰੀਰਕ ਤਸਹਤ ਸੁਧਾਰ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਜਿੱ ਥ ੇਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਧਆਨ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤਵਿੱ ਚ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਤਬਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਤਨਰਣਾਇਕ ਸੰਤੁਲਨ: ਸਵੈ-ਕਸੁ਼ਲਤਾ ਬਨਾਮ. ਟਮੇਪਟੇਸ਼ਨ 

 

     ਤਜੰਦਗੀ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ 

ਸਵੈ-ਪਰਭਾਵ ਬਨਾਮ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਵ-ੈਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਿੱਕ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ 

ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਕਤਰਆ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਤਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤਵਤਭੰਨ ਸਤਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਤਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਭਟਕ ਸਕਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਪਰਤਾਵਾ ਵੀ ਇਿੱਕ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ 
ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤਵਕਾਸ 'ਤ ੇ

ਤਧਆਨ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈ-ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰਿੱਕੀ ਨੰੂ 

ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ। ਪਰਤਾਵਾ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਸੰਤਸੁ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਵ-ੈ

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਸਵੈ-
ਮੁਿੱ ਲ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ-ਸਵੈ-
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਤਬਹਤਰ 

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤਸੁ਼ਟੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਪਰਭਾਵ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ 

ਦਾ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਜਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
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ਅਚਿਆਇ 4 

 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਅਤੇ ਚਦਮਾਗ ਨੂਿੰ  ਮਜਬੂਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

ਮਨ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਮਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਤਵਿੱਚ, ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇਮਨ ਤੋਂ 
ਵਿੱਡਾ ਕਈੋ ਰਹਿੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਮਨ ਬੋਧਾਤਮਕ ਫੈਕਲਟੀਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਚੇਤਨਾ, ਧਾਰਨਾ, ਸੋਚ, ਤਨਰਣਾ, 
ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਤਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 69” ਸਾਡੇ ਤਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰਤੀ ਚਤੰੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਤਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਇਿੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਹੇਠਾਂ ਤਦਖਾਇਆ ਤਗਆ ਤਚਿੱ ਤਰ 5, "ਮਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣ ੇਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪਤਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪਤਹਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 

ਚ ਿੱ ਤਰ 5 

ਮਨ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦ ੇ ਾਰ ਪਚਹਲ ੂ

 

 
 
 

ਬ ਿੱ ਿੀ ਚਵਿੱ ਤੀ ਗਤੀਚਵਿੀ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰ ਿ ਚਵਿੱ   ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

 ੇਤਿੰ ਨ ਮਨ ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂਿੰ  ਚਨਯਿੰ ਤਚਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਦਾ 
ਭਿੰ ਡਾਰ ਹੈ ਜੋ  ੇਤਿੰ ਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹਨ। 

ਇਹ "ਮੈਂ" ਦੀ ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰ ਤ ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਹਉਮੈ ਅਿੰ ਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਇਿੱ ਛਾ ਹੈ। 
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ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਚਤੰੇਨ ਮਨ, ਬੁਿੱ ਧੀ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੰੂ ਜੀਤਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉੱਪਰ 

ਤਚਿੱਤਰ (ਤਚਿੱਤਰ 5) ਤਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਝੁ 

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਕ ਇਸ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਮਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਤਹਲੂਆ ਂ

ਦੁਆਰਾ ਤਕਵੇਂ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

 
1) ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਤਨਯੰਤਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤਹਲਾਉਣ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 

ਨੰੂ ਸੰਕੁਤਚਤ ਕਰਨ, ਹਿੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਤਹਲਾਉਣ ਆਤਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ, ਤਨਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਊਰਜਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ 
ਊਰਜਾ, ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਤਵਿੱ ਚ, ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਭੋਜਨ ਤਵਿੱ ਚ ਸੰਚਾਤਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦ ੇਹਾਂ, ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ 

ਅਣੂਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਣੂਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ (ਤਵਿੱ ਤੀ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ 
ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੁ਼ਿੱ ਧ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਟੋਰ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

2) ਬੁਿੱ ਧੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਗਤੀਤਵਧੀ ਸਮੇਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਦਮਾਗ ਅੰਦਰ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਊਰਜਾ (ਸੰਰਿੱ ਤਖਅਤ ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜੀਵਤਾ ਦੁਆਰਾ) ਬੁਿੱ ਧੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤਵਿੱ ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਫੈਸਤਲਆਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਸੁ਼ਿੱ ਧ ਮਾਨਤਸਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਬੁਿੱ ਧੀ ਨੇ ਕਈ ਤਵਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚਣ, ਚੰਗੇ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਵਆਪਕ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 
 

3) ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਯਾਦਾਂ ਅਤ ੇਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਦੇ ਤਪਛਲੇ ਅਨੁਭਵ 

ਚੇਤੰਨ ਮਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਉਹ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁੜ-ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਨ। ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤਪਛੋਕੜ ਤਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਚੇਤੰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਪਤਨਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਤਨਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸੁ਼ਿੱ ਧ ਰੂਪ (ਅਰਥਾਤ, ਕੋਰ 

ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਸਤਮਊਟੇਸ਼ਨ) ਤਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਤਖਅਤ ਰਿੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਤਜਹੀ ਸੰਭਾਲ ਤਵਿੱ ਚ ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ 
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤਬਨਾਂ ਇਿੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਕਸੇ 

ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਵਿੱ ਚ ਊਰਜਾ 
ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਤਜਆਦਾਤਰ ਸੁਪਤਨਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱ ਚ ਖੰਤਡਤ ਅਤੇ 
ਤਵਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੁਕਤੜਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੁਪਤਨਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਤਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਤਨਆਂ 
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ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰ ਘੇ ਬੈਠੇ ਤਵਵਾਦਾਂ ਅਤ ੇਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬਰਬਾਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਤਨਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਤੋੜ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਤਧਆਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸੁਪਤਨਆਂ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ "ਸਾਫ਼" ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਤਨਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ "ਯੋਗ ਤਨਦਰਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਵਸਥਾ 
ਤਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਤਵਖੰਡਨ ਪਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 

ਅਤ ੇਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਿੱਕ ਡੂੰ ਘੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੂੰ ਘੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੱਧਰ (ਯੋਗ ਤਨਦਰਾ) ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 
 

4) ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਹਉਮੈ "ਮੈਂ" ਦੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਇਿੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ "ਮੈਂ" ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੋ 
ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਛਾ "I" ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇ"I" ਅਤ ੇ"ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ" ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਹਨ। ਹਉਮੈ 

ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੁਿੱ ਧੀ, ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਅਤ ੇਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਹਉਮੈ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਵਿੰ ਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਿੱ ਛਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗੜੂਹਾ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ। 
ਚਸਮਰਨ ਚਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਛਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਚਵ ਲੇ ਅਿੰ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਚਗਆ 

ਚਦਿੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਿੰ ਤਰ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿੱ ਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸ ਤਿੰ ਤਰਤਾ 
ਚਵਿੱ  , ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਕਸ ੇਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਚਵਕਾਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬ ਿੱ ਿੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰ ਊਰਜਾ 
ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ  ਾਰ ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵ ਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬਿੰ ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ 

ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ  ੇਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਦ ਰਵਰਤੋਂ / ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨਚਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਮਜਬੂਤ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਤਵਚਾਰ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ-ਯਾਦਾਂ-ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪੈਸਾ 
 

ਤਚਿੱਤਰ 6 (ਹੇਠਾਂ) ਤਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ 
ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹਾਂ ਜੋ ਤਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ 
ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤਵਿੱਚ ਵਤਹਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਤੁਤਲਤ ਪਰਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਕਸ ੇ

ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਂ 
ਦੇ ਤਮਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। 
 

ਚ ਿੱ ਤਰ 6 

ਚਵ ਾਰ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ-ਯਾਦਾਂ-ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਚ ਿੱ ਤਰ 

 

                                    
 

 

ਵਿਚਾਰ

ਯਾਦਾਂ

ਇੱਛਾਿਾਂ

ਕੋਰ ਊਰਜਾ
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ਮਨ-ਭੌਤਤਕ ਤਵਤਗਆਨ ਅਤੇ ਕੋਰ ਊਰਜਾ 
 

ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ, ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਵਤਗਆਨ, ਅਤੇ ਤਕਸ ੇਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਤਵਚਕਾਰ ਤਸਿੱ ਧਾ ਸਬੰਧ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਅਤੇ ਤਦਮਾਗ-ਸਰੀਰ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ: 

 

1) ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ, ਤਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱਕ, ਹੋਂਦ ਤਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿੱਸਮਈ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਚ ੇ

ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਕਸੇ ਦੀ ਨਜਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਦ ੇਇਸ ਮਾਨਤਸਕ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਸਿੱ ਧਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਕਸੇ ਦ ੇ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਵਤਗਆਨ ਨੰੂ ਅਸਤਥਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

 

2) ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਰੀਰਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਊਰਜਾ ਵਤਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਰੀ ਤਸਸਟਮ, ਤਪੰਜਰ ਪਰਣਾਲੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪਰਣਾਲੀ, ਲਸੀਕਾ ਪਰਣਾਲੀ, ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ, 
ਪਾਚਨ ਪਰਣਾਲੀ, ਤਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ, ਐਡਂੋਕਰੀਨ ਪਰਣਾਲੀ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪਰਣਾਲੀ, ਤਪਸ਼ਾਬ 

ਪਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਪਰਜਨਨ ਪਰਣਾਲੀ। ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਏਕੀਕਰਣ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ 

ਇਿੱਕ ਸੂਖਮ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸਾਰੀਆ ਂ

11 ਸਰੀਰਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਤੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

3) ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਤਭਅਤਾ ਤਵਿੱਚ ਸਿੱਚੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ 

ਊਰਜਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸਿੱਚੇ ਮਨ-ਸਰੀਰ ਸੰਤੁਲਨ ਤਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਤਵਿੱਚ ਤਵਿੱ ਤੀ 
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ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸੰਤੁਤਲਤ ਤਬਆਨ ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਮੌਜੂਦ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

 

4) ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਵਤਭੰਨ ਸਤਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ 
ਟਕਰਾਵਾਂ/ਤਵਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਤਕਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਟਕਰਾਅ/ਤਵਰੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਅਤਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

5) ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਰ ਇਸਨੰੂ ਰੋਕ ਤਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਤਚਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ, ਹੋਤਮਓਸਟੈਤਟਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

6) ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਤੋਂ ਬਨਾਮ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ, ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਟਿੱਲ ਹੈ। 

 

7) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ, ਗੁਿੱ ਸਾ, ਤਚੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਡਰ, ਆਤਦ) ਸਰੀਰ ਤਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ 
ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦ ੇਸਰੀਰ ਤਵਤਗਆਨ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂ 
ਪੁਰਾਣੀ ਤਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਈਟੀਓਲੋਜੀਕਲ (ਕਾਰਕ) ਪਤਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਰੋਤਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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8) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆ ਂ

ਤਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਕਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

9) ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ, ਮਾਨਤਸਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਉਲਝਣ, ਟਕਰਾਅ, ਅਤਨਸ਼ਤਚਤਤਾ, ਅਤਨਸ਼ਤਚਤਤਾ, 
ਆਤਦ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

10) ਤਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਦਸ਼ਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਦਸ਼ਾ ਤਵਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ 
ਨੰੂ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਲ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ, 

ਤਜਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਤਨਕਲਦੇ ਹਨ। 

 

11) ਤਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਤਕਸ ੇਦੀ ਸਤਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਸਿੱਚੀ ਮੁਹਾਰਤ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਪਤਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ, ਅਤਜਹੇ 

ਕਾਰਜਾਂ ਤਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਪਤਵਿੱਤਰ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਪਤਵਿੱਤਰ" ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਝੁਕਾਅ 

ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧਾਰਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਧਾਰਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਤਵਿੱਚ ਵਰਤਤਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਆੁਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਵਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਣੇ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਸਕ 

ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਗਤੀਤਵਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
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12) ਜੀਵਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜੀਰੋ ਅਵਸਥਾ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਸਰੀਰਕ 

ਮੌਤ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ (ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ) ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ 

ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਤੀਤਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਆੁਰਾ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

13) ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਤੀਤਕਰਆ ਵਜੋਂ ਸੰਕਲਤਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪਰਤੀਤਕਰਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਤਜੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਵਤਭੰਨ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤਵਿੱਚ ਕਬਜਾ, ਵਰਤੋਂ, ਲਾਭ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਸਰੀਰਕ/ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਇਓਕਮੈੀਕਲ ਟਰਾਂਸਫਰ/ਵਰਤੋਂ/ਨੁਕਸਾਨ/ਆਤਦ ਨੰੂ 

ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਤਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

14) ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਤੁਤਲਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਭਤਵਿੱਖ 

ਦੀਆਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਪਛਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤਵਿੱਚ 

ਰਤਹਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨ ਨੰੂ ਮਜਬਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ 7, 8, ਅਤ ੇ

9 ਤਵਟਾਤਮਨ M, ਮਨ ਨੰੂ ਮਜਬਤੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
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ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਮੋਲਤਾ 
ਚ ਿੱ ਤਰ 7 

ਅਤੀਤ - ਵਰਤਮਾਨ - ਭਚਵਿੱ ਖ 

 

   
 

ਤਕਸੇ ਦੀ ਤਜੰਦਗੀ ਤਵਿੱਚ ਬਤਚਆ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹਤੁ ਕੀਮਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ 

ਤਗਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਚਿੱਤਰ 7 ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਸਮੇਂ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਮਾਂ 24-ਘੰਟੇ ਦਾ ਚਿੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਸਮਾਂ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ 

ਅਤੇ ਭਤਵਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਤਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਤਨਰੀਖਣ ਹਨ: 

1) ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਬਤਚਆ ਸਮਾਂ ਹਰ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਸੰੁਗੜ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਕਲਪਨਾ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦਓ। 
 

2) ਰੋਜਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਰਿੱਕੀ, ਰੀਗਰੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦਾ 
ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤਰਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਤਰਗਰੈਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ 
ਮਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੈ

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਭ ਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਮਵੱਖ 
ਮਦਮਾਗ/ਮਦਮਾਗ ਦੇ

ਕਾਰਜ ਹਨ

ਭਮਵੱਖ

ਜੀਵਨ ਮਵੱਚ ਬਾਕੀ
ਬਮਚਆ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ
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3) ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤ ੇਤਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦ ੇਹੋਏ, ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ (ਤਚਿੱ ਤਰ 1) ਤਵਿੱ ਚ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

4) ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤਸਰਫ ਇਿੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ 
ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ 'ਤੇ 

ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸੀਮਤ 

ਹੈ। ਤਸਿੱ ਟ ੇਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਧਆਨ, ਧਾਰਤਮਕ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤਕਉਂਤਕ ਇਿੱਕ ਪੂਰਨ ਅਤਹਸਾਸ ਹੈ ਤਕ ਇਿੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਬਤਚਆ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸਤਕੰਟ ਸੰੁਗੜ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤਕ ਤਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। 
 

5) ਪੈਸਾ ਕਿੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖਣ ਨਾਲ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ 

ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਅਤਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸਤਕੰਟ ਸੰੁਗੜ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਏ ਤਬਨਾਂ, ਇਿੱਕ ਪੂਰੀ ਤਜੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚਿੱਕਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਕਿੱਢਦੇ ਹਨ। 
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ਮੈਮੋਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਟੈਤਰੰਗ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ 
ਤਚਿੱਤਰ 8 

ਮੈਮੋਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਟੈਤਰੰਗ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ 
 

 
 
 

ਉੱਪਰ ਤਦਖਾਇਆ ਤਗਆ ਤਚਿੱਤਰ 8, ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦ ੇ

ਚਾਰ ਮੁਿੱ ਖ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਤਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਇਿੱਛਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਕਵਾਸ, ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ 

ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ 
ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ) ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਤਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਵ-ੈ

ਗਿੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਤਪਛਲੀਆ ਂ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸ ੇਨੰੂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।   
    

ਮਨੋਮਵਮਗਆਨਕ ਸਮਾਂ
ਅਤੇ ਕੋਰ ਊਰਜਾ

ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ
ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ

ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 
ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ

ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਬਮਹਸ

ਅਤੇ ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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  ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਸਮਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਮਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਤਵਿੱਖ ਦ ੇ

ਤਵਚਕਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹੰਤਦਆਂ। ਇਿੱਛਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਤਵਿੱਚ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸੰਤਸੁ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇ

ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤਵਸਥਾਰ, ਵਧੀ 
ਹੋਈ ਤਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਸਵੈ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਨੰਦ ਦੇ ਅਨੰਦ ਤਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਤਤਕ ਸੰਸਾਰ ਤਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ 

ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ। ਪੈਤਸਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਤਧਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ, ਤਵਿੱ ਤੀ 
ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਤਧਆਨ 

ਨਾਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਤਕਆ ਂਨਾਲ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਉਚਾਈਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸੁਰਿੱ ਤਖਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਵਅਕਤੀ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਵਿੱਚ 

ਵਧੇਰੇ ਰਤਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਟਰਾਂਸਤਮਊਟਸੇ਼ਨ (ਅਰਥਾਤ, ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ) ਦ ੇਕਾਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕਿੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਊਟਲੇਟ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਉਚਾਈਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਚਜਿੰ ਦਗੀ ਚਵਿੱ   ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਕੀਮਤੀ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਇਹ  ਲਾ ਚਗਆ, 

ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਿੱ ਕ ਨੂਿੰ  ਮੌਜੂਦਾ 
ਪਲ ਚਵਿੱ   ਸ ਿੱ ਟ ਚਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਚਮਲਾ ਕੇ 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਨੂਿੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹ।ੈ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਸਚਮਊਟੇਸ਼ਨ 

ਕ ਿੱ ਲ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਖ ਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਚਰਹਾ ਹੈ। 
 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
 

     ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
ਤਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਨਤਸਕ ਤਾਕਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਇਿੱਕ 

ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸ ੇਦ ੇਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਤੰਨਾਂ ਤਭੰਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਵਿੱ ਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਕਸੇ ਵੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤਵਕਸਤ ਅਤ ੇ

ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਆਯਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਦੀ 
ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦ ੇਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਡਾਲਰ ਦੁਆਰਾ 
ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਆਯਾਮਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਨੰੂ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਾਲਰ 

ਦੀ ਸੁਚਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਕੇਂਦਤਰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ (ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ) 12 

ਖੇਤਰਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਤਕਸ ੇਤਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਕੁਾਬਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਸੰਭਵ ਵਰਤੋਂ ਤਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਬੌਤਧਕ 

ਜਦੋਂ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਬਚਹਸ (ਅਰਥਾਤ, ਸਵੈ-ਗਿੱਲਬਾਤ) 

ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮ ਹਾਰਤ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਬਾਰਿੰ ਬਾਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬ ਤ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰ ਭਾਲ ਊਰਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਨੂਿੰ  ਮਜਬੂਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਜਿੱ ਥੇ ਮਨ ਨੂਿੰ  ਚਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਸਾਿਨ ਵਜੋਂ ਵਰਚਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ  ਾਲੂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤ ਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰ ੇਹੋ? ਜੇ ਤੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈਂ, 
ਤਾਂ ਤੂਿੰ  ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਿਨ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਾਿਨ ਦੀ ਬ ਿੱ ਿੀਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵਿੰ ਦ ਵਰਤੋਂ 

ਉਦੋਂ ਸਿੰ ਭਵ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਵਿੱ   ਚਕਰਸਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬੌਤਧਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਬੌਤਧਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਤਦਮਾਗੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਪਿੱ ਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਰਫ਼ ਉਸ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ ਤਜਿੱ ਥੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
   

 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਦੁਵਰਤੋਂ" ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਟੀਚ ੇਜਾਂ ਗਲਤ ਉਦਸੇ਼ 

ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ 

ਸੰਭਵ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਹਲੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਇਿੱਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਜਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ 

ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। 
ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਅਤ ੇਬਸੇ਼ਿੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੈਸ ੇਦ ੇ

ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਮੜੁ ਸਥਾਤਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤ ੇ

ਤਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰਾਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆ ਂ

ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਤਜਆਂ, ਆਪਣ ੇਆਪ, ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਤਦ ਲਈ ਤਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ 
ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ / ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਜਬਤੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ. 

  

ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
 

     ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਜੰਦਗੀ ਦੇ ਤਕਸੇ ਇਿੱਕ ਪਤਹਲੂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਤਹਲੂਆ ਂ

ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ, ਪੈਸੇ, ਸਾਧਨਾਂ ਆਤਦ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਦੂਤਜਆਂ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਵਿੱਚ ਬਹਤੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
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ਤਕਉਂਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਇਿੱਕ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜੋ ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 'ਤ ੇਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤ ੇ

ਤਕਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ, ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇ

ਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਸਮੁਿੱਚੀ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਅੰਤਤਕਾ ਤਵਿੱਚ ਤਚਿੱਤਰ 15 ਦੇਖੋ)। ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ 

ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਸੋਚਣ ਦ ੇਪੈਟਰਨਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਜਰਤਬਆਂ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦ ੇਸਟੋਰੇਜ, 

ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ, ਮਾਤਰਾ, 
ਅਤੇ ਤਦਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪਰਭਾਤਵਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਕ ਤਦਮਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਤਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ (ਤਚਿੱਤਰ 9): 

 

ਚ ਿੱ ਤਰ 9 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਮਾਨਚਸਕ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

 

 
 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰੋ: 
 

a) ਤਵਚਾਰ ਅਤ ੇਜਜਬਾਤ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ

ਮਵਚਾਰ

ਜਜ਼ਬਾਤ

MEMORIES
ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ
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b) ਤਵਟਾਤਮਨ M ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਤਨਯਮ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। 
c) ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਵਟਾਤਮਨ M ਸਟੋਰੇਜ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਨਯਮ ਤਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
d) ਮਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਤਵਤਭੰਨ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਤੀਤਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। 
e) ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਰਵਸ ਤਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀਵ-ਤਵਤਗਆਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਤਥਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਤਵਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
f) ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੂਡ, ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੁਭਾਅ, 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

 ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ: 

 

ਸਵੀਤਕਰਤੀ—ਤਪਆਰ—ਮਨੋਰੰਜਨ—ਗੁਿੱ ਸਾ—ਗੁਿੱ ਸਾ—ਦੁਿੱ ਖ—ਤਚੜਤਚੜਾਪਨ—ਪਰਤੀਸ਼ਾ—ਤਚੰਤਾ—ਉਦਾਸੀ—ਉਤਸ਼ਾਹ—

ਭੈੜਾ—ਬੋਰਤਾ—ਆਤਮਤਵਸ਼ਵਾਸ—ਅਪਮਾਨ—ਸੰਤੋਖ—ਤਹੰਮਤ—ਉਤਸੁਕਤਾ—ਉਦਾਸੀ—ਇਿੱਛਾ—ਤਨਰਾਸ਼ਾ—
ਤਨਰਾਸ਼ਾ—ਦੁਖ—ਦੁਿੱ ਖ ਅਣਖ—ਸ਼ਰਮ-ਹਮਦਰਦੀ—ਉਤਸ਼ਾਹ—ਈਰਖਾ—ਖੁਸ਼ਹਾਲ—ਤਵਸ਼ਵਾਸ—ਡਰ—ਤਨਰਾਸ਼ਾ—
ਪਰਸੰਨਤਾ—ਸੁ਼ਕਰਾਨਾ—ਲਾਲਚ—ਗਮ—ਦੋਸ਼—ਖੁਸ਼ੀ—ਨਫਰਤ—ਉਮੀਦ—ਖੌਫ਼ਨਾਕ—ਦੁਸ਼ਮਣ—ਬੇਇਿੱਜਤੀ—

ਤਦਲਚਸਪੀ—ਅਨੰਦ—ਅਨੰਦ—ਉਮਰ ਤਪਆਰ—ਵਾਸਨਾ—ਨੋਸਟਾਲਜੀਆ—ਗੁਿੱ ਸਾ—ਘਬਰਾਹਟ—ਜਨੰੂਨ—ਤਰਸ—

ਅਨੰਦ—ਹੰਕਾਰ—ਰੋਸ—ਪਛਤਾਵਾ—ਅਸਵੀਕਾਰ—ਪਛਤਾਵਾ—ਨਾਰਾਜ—ਉਦਾਸੀ—ਸਵੈ—ਤਵਸ਼ਵਾਸ—ਆਤਮ-

ਤਰਸ—ਸ਼ਰਮ—ਸਦਮਾ—ਸ਼ਰਮ—-ਸਮਾਤਜਕ ਸਬੰਧ—ਦੁਿੱ ਖ —ਦੁਿੱ ਖ—ਹੈਰਾਨੀ—ਭਰੋਸਾ—ਅਚਰਜ—ਤਚੰਤਾ 
 

ਮਾਨਤਸਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

 

ਸਾਹ ਅਤਭਆਸਾਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਆਰਾਮ ਦਾ ਤਵਕਾਸ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਥਰਤਾ 
ਤਵਤਵਧਤਾ 
ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਤਵਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਤਧਆਨ ਦੀ ਤਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
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ਲੀਨ ਹੋਏ ਤਧਆਨ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ (ਤਸਕਸਜੈਂਟਤਮਹਾਲੀ, 1988) 

 

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਜਾਤਗਰਤੀ 
 
 

     ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਮਾਨਤਸਕ ਤਾਕਤ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦ ੇ

ਤਵਕਾਸ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਤਜਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਸ ੇਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੰੂ ਪਰਤੀਤਬੰਬਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਲ 

ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਵ-ੈਮਾਣ, ਸਵੈ-ਮੁਿੱ ਲ, ਤਦਰੜਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਕਮੀ, 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਆਤਮ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਭਾਵ ਤਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਤਧਤ ਸਵੈ-ਤਵਕਾਸ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਕਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗ ਣ ਅਤ ੇਸਮਾਂ ਪਰਬਿੰ ਿਨ 

                    

ਤਜਵੇਂ-ਤਜਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ ਤਵਕਤਸਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਮਾਨਤਸਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਵਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਾਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਦੁਵਰਤੋਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਤਜਸਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਤਕਸੇ ਦੇ ਟੀਤਚਆਂ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤ ੇਤਨਿੱਜੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਸੰਸਥਾਗਤ ਟੀਤਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਤਵਚਾਰ, ਤਕਤਰਆ ਅਤ ੇਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਵੈ-
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸੰਜਮ ਤਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਤਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
"ਉਮੀਦ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਤਨਿੱਘ ਨਾਲ ਪਰਭਾਤਵਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਭਤਵਿੱ ਖ 

ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਨਿੱਘ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।39 

ਸਮਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਚੰਗੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

ਮਾਨਚਸਕ ਊਰਜਾ ਬਹ ਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਕ ਇਸਨੂਿੰ  ਚਕਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂਿੰ  
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਵਿੱ ਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂਿੰ  ਵਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਚਵਸ਼ਾਲ ਚਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਨੂਿੰ  ਚਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਚਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਸਮਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਖਾਸ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ੇਗਏ 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਕੰਮ, ਸਮਾਤਜਕ ਜੀਵਨ, ਪਤਰਵਾਰ, ਸੌ਼ਕ, ਤਨਿੱਜੀ 
ਰੁਚੀਆਂ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਅਨੁਕੂਲਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ "ਚੋਣ" ਤਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਤਨਯਤ ਤਮਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ, 
ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁ਼ਰੂ ਤਵਿੱ ਚ, ਸਮਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਤਸਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ 

ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਨਿੱਜੀ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਆਪਕ ਹੋ ਤਗਆ। ਇਿੱਕ 

ਸਮਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। 40 

 

ਪੈਸਾ ਅਤ ੇਮਾਨਚਸਕ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ 

 

ਮਾਨਤਸਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਤਹਲੂਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ। ਤਕਸ ੇ

ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ, ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਟੀਤਚਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਫੈਕਲਟੀਜ ਦਾ ਅਤਭਆਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਮਾਨਤਸਕ ਫਕੈਲਟੀਜ ਨੰੂ ਮਜਬਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਤਸਤ ਜਾਂ ਤਸਤਖਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਜਆਦਾਤਰ 

ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਸਿੱ ਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਮਨ ਤਕਸ ੇ

ਵੀ ਭੌਤਤਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਮਾਉਣ, ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ 

ਅਨੁਸ਼ਾਤਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਨਤਸਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਤਕਸ ੇ

ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਤਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਤੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਝ ਇਸ ਅਤਹਸਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਵਕਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਜਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜਾਨਾ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਕਸੇ ਦ ੇਕੰਮ ਤਵਿੱਚ 

ਮਾਣ ਮਤਹਸਸੂ ਕਰਨ, ਨਾ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਤਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਛਟੋੇ ਕਟਤੌੀਆ ਂਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਏ। ਸਿੱਚਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 

ਤਵਿੱਚ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
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ਕਰਜਾ: 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਤਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 

 

“ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਤਰਵਾਰ ਕਰੈਤਡਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤਵਿੱਚ $8,158 ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਤਮਆਨੀ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ 
ਪਤਹਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ $4,920/ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਬਹੁਤਗਣਤੀ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਤਬਤਲੰਗ ਚਿੱਕਰ ਤਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆ ਂ

ਦਾ ਤਵਕਾਸ। ਉੱਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਫਲਤਾ ਤਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੰੂ ਦਖੁੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਵਿੱ ਤੀ ਮੁਿੱ ਤਦਆਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ 
ਦੀ ਸੰਕੁਤਚਤ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਨਾਲ ਜੜਤਾ ਅਤੇ ਖੜਤੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦਆੁਰਾ ਰੋਤਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਰਜੇ ਤਵਚ ਡੁਿੱ ਬੇ ਲੋਕ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਜਹੇ 

ਤਪੰਜਰੇ ਤਵਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕਰਜੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਤਣਆ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਰਜਾ ਮਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਦ ੇਉਲਟ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਅਤੇ ਮਤਹਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਰਜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਤਵਿੱਚ ਸੀ: 
 

a) ਉੱਚ ਕਰਜਾ ਇਿੱਕ ਘਿੱਟ ਕਰੈਤਡਟ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਤਜਆਂ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਦਰਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਜਆ ਂ 'ਤੇ ਵਿੱਧ ਤਵਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਕਦ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਪਰਭਾਤਵਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 
b) ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਮਨ ਤਵਿੱ ਚ ਰਤਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪਰਭਾਤਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
c) ਡਰ ਅਤ ੇਅਤਨਸ਼ਤਚਤਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਕਰਜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਰੋਜਾਨਾ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਮਨ ਦੇ ਤਪਿੱ ਛ ੇਰਤਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਤਦਨ ਭਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਤਹੰਦੀ ਹੈ। 
d) ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਿੱਧਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਮਨ ਦੀ ਤਸਹਤ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
e) ਜਦੋਂ ਤਜਆਦਾ ਕਰਜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇਗਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਤਵਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
f) ਸਧਾਰਣ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਜੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਤਵਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਵਵਹਾਰ ਨੰੂ 
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ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ: ਹੁਣ ੇਖਰੀਦ ੋਅਤੇ ਹੁਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ੋ

 

"ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰ"ੋ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤਕਸੇ ਵੀ ਅਮੂਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਤਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

1) ਕਰਜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ ੇਤਬਨਾਂ ਮਾਲ/ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ੋਅਤ ੇਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। 
 

2) ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਜਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਆਤਦ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਤਜਹ ੇਖਰਤਚਆਂ ਤਵਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਬਤਚਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

3) ਅਤਜਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੀਜਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚੀਜਾਂ/ਆਤਦ 

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਕਰਤਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ (ਤਜਵੇਂ, ਤਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਤਦ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ 

ਇਿੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਜੇ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਇਿੱਕ ਛਲ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇ

"ਹੁਣ ਖਰੀਦ,ੋ ਬਾਅਦ ਤਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ" ਤਵਚਾਰ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਤਵਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੰੂ "ਹੁਣੇ ਖਰੀਦ,ੋ ਹੁਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ" ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਖਰਚ ਕਰ ੋ- ਬਚਾਓ - ਤਦਓ: ਮਾਨਤਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ 
 

     ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤਵਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਤਵਹਾਰਕ 

ਫਾਰਮੂਲਾ "ਸਪੈਂਡ-ਸੇਵ-ਤਗਵ ਫਾਰਮੂਲਾ" ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਨਤਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਦ ੇ

ਜੀਵਨ ਦ ੇਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਸੰਭਾਵਤ 

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਚਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ 
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ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਤਾਜਾ, ਜੀਤਵਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ 

ਰਤਹਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੂਤਜਆਂ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਤਬਨਾਂ ਨਵੀਂਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਦਮਾਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਤਵਚਾਰਾਂ 
ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤਜਰਤਬਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੁਰਤੀ, ਜੈਤਵਕ, 

ਅਤੇ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਅਟੁਿੱ ਟ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤਨਰੰਤਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ।   
 

ਅਿੰ ਦਰਨੂੀ ਖੋਜ ਅਤ ੇਊਰਜਾਵਾਨ ਬ ਿੱ ਿੀ 
 

     ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਲ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਜੰਗ, 

ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨੀ, ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਤਕਹਾ: 
 

“ਤੁਹਾਡੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਦਲ ਤਵਿੱ ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਤਦਸਦਾ ਹੈ, 

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ।" - ਕਾਰਲ ਜੰਗ 

 

ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਗਰਣ ਤਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ, ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸਹਤ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਤਰਸ਼ਤੇ, ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ 

ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤਿੱਤ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਚੀ ਜਾਤਗਰਤੀ 
ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ, ਅਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਡਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਸਵੈ-
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਤਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ (ਸੁਧਾਰਨ) ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਤਮਲਦੀ ਹੈ। ਭੌਤਤਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਵਿੱ ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਕਤ 

ਇਸ ਅਜਾਦੀ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਕਰਜੇ, ਜਲਦਬਾਜੀ ਤਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਤਲਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਵੇਗਸ਼ੀਲ ਖਰਚ, 

ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਜੂਏਬਾਜੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਵਵਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਚੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤ ੇ

ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ 
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ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਵਸਥਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਤਜੰਦਾ ਰਿੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣਾ, 
ਪਰੇਰਣਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮਕੌੇ ਲੈਣਾ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਗੜ ਅਤੇ ਤਵਰੋਧ 

ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ, ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਵਸਤਤਰਤ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
 

     ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਜੀਵਨ 

ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱਛਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਤਖਅਤ 

ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਤਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤਜਹੀ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਤਵਿੱਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂ

ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ/ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਊਰਜਾ 
ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ:  

 

a) ਲਾਭਕਾਰੀ ਟੀਤਚਆਂ ਲਈ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਅਤ ੇਤਦਮਾਗ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਿੱਛਾ 
ਅਤ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

b) ਮਨੋਰੰਜਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ 

ਵਰਤਣਾ। 
 

c) ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨੰੂ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣਾ। 
 

d) ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਤਥਰਤਾ, ਤਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇਧੀਰਜ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ 
ਹੈ। 
 

e) ਊਰਜਾ ਦਾ ਅੰਤ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਪੀਕ ਸਟੇਟਸ ਅਤ ੇਯੂਫਰੋੀਆ 

   ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਸਖਰ ਦੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਸਖਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਨਰੰਤਰ 

ਅਨੰਦ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸੰਭਾਤਵਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਤਲਖੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ: 

1) ਯੂਫੋਰੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ (ਜਾਂ ਪਰਭਾਵ) ਹੈ। 
ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਤਜਕ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਐਰੋਤਬਕ ਕਸਰਤ, ਹਾਸਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤ ੇਨਿੱ ਚਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਯੂਫੋਰੀਆ ਕੁਝ ਤੰਤ ੂ ਤਵਤਗਆਨ ਜਾਂ ਤੰਤੂ-
ਤਵਤਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਵਗਾੜਾਂ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮੇਨੀਆ ਦਾ ਲਿੱ ਛਣ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਤਟਕ ਤਪਆਰ ਅਤ ੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਜਨਸੀ ਪਰਤੀਤਕਰਆ 

ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਤਹਿੱ ਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਆਦੀ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 41 

 

2) ਹੇਡੋਤਨਕ ਹੌਟਸਪੌਟਸ - ਭਾਵ, ਤਦਮਾਗ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕੇਂਦਰ - ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ 

ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜ ੇਹੌਟਸਪੌਟ 

ਨੰੂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨਾਮ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਹੇਡੋਤਨਕ 

ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਤੀਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

3) ਕਸਰਤ-ਪਰੇਤਰਤ ਯੂਫੋਰੀਆ - ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਰੋਤਬਕ ਕਸਰਤ, ਜੋਸ਼ ਦੀ ਸਤਥਤੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਨੰੂ ਅਕਸਰ "ਦੌੜ-ਦੌੜ ਦੇ ਉੱਚੇ" ਨਾਲ ਜੋਤੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਤਕ ਕਸਰਤ-ਪਰੇਤਰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਨੰੂ ਤਨਊਕਲੀਅਸ ਐਕਮਬੈਂਸ ਤਵਿੱ ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ 

ਤਸਗਨਤਲੰਗ ਨੰੂ ਪਰਭਾਤਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਤੰਨ ਖਾਸ ਤਨਊਰੋਕੈਮੀਕਲਜ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ 

ਬਾਇਓਤਸੰਥੇਤਸਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਤਸਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਆਨੰਦਮਾਈਡ (ਇਿੱਕ ਐਡੋਂਕੈਨਬੀਨੋਇਡ), β-ਐਡੋਂਰਤਫਨ 

(ਇਿੱਕ ਐਡੋਂਜੇਨਸ ਓਪੀਔਡ), ਅਤ ੇਫੇਨੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨ (ਇਿੱਕ ਟਰੇਸ ਅਮੀਨ ਅਤ ੇਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ। ). 43 
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4) ਤਮਊਤਜਕ-ਇੰਡਕਤਟਡ ਯੂਫੋਰੀਆ - ਯੂਫੋਰੀਆ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਨਿੱ ਚਣ, ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਉਤਸਾਤਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਊਰੋਇਮੇਤਜੰਗ ਅਤਧਐਨਾਂ ਨੇ ਤਦਖਾਇਆ 

ਹੈ ਤਕ ਇਨਾਮ ਪਰਣਾਲੀ ਸੰਗੀਤ-ਪਰੇਤਰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤਵਚ ਤਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਤਵਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਤਮਕਾ ਤਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸਾਤਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਡੋਪਾਤਮਨਰਤਜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਡੋਪਾਤਮਨ 

ਤਨਊਰੋਟਰਾਂਸਤਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਰਾਈਟਮ (ਤਜਵੇਂ, ਮੇਸੋਤਲਮਤਬਕ ਪਾਥਵੇਅ ਅਤੇ 
ਤਨਗਰੋਸਟਰੀਏਟਲ ਪਾਥਵੇਅ) ਨੰੂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 5% ਆਬਾਦੀ "ਤਮਊਜੀਕਲ ਐਨਹੇਡੋਨੀਆ" ਨਾਮਕ 

ਇਿੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਅਕਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਮਨੋਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 44 

 

5) ਸੰਜੋਗ-ਪਰੇਤਰਤ ਯੂਫੋਰੀਆ - ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ 

ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਤਕਤਰਆ, ਸੰਭੋਗ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਨੰਦ ਜਾਂ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਤਸਖਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 45 

 

6) ਡਰਿੱਗ-ਪਰੇਤਰਤ ਯੂਫੋਰੀਆ - ਇਿੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਿੱਕ ਤਕਸਮ ਦੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਜਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਤਦਮਾਗ 

ਦੀ ਇਨਾਮ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। 46  

 

     ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਤਧਤ 

ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਲੇਖਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਕ ਡਰਿੱਗ-ਪਰੇਤਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵਿੱਚ। ਪੈਸ ੇਦਾ ਕਬਜਾ ਕਿੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਨੰਦਮਈ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਕ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤਬਲਕਲੁ 

ਵਿੱਖਰੀ ਹੈ.  
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ਤਬਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਲੋੜ 

 

     ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ (ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾ-ਖੋਜ) ਇਿੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਜਰਤਬਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਰਤਵਰਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ 

ਬਹੁਪਿੱ ਖੀ ਤਵਵਹਾਰਕ ਤਨਰਮਾਣ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚ-ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ 

ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤਨਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 69 

 

     ਹਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਲੋੜ ਦ ੇਕਾਰਨ 

ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਤਾਜਾ, ਜੀਤਵਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰਤਹਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ 
ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੂਤਜਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਤਬਨਾਂ 
ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਆਨੰਦ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਦਮਾਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤਜਰਤਬਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੰੂ ਤਾਜਾ, ਤਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ 

ਜੀਉਂਦਾ ਰਿੱਖਣਾ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ 
ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਵਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈੋ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 
ਨਾਲ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਵਅਕਤੀ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦੀ ਸਤਥਤੀ 
ਤਵਿੱਚ ਤਵਕਸਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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ਅਚਿਆਇ 5 

 

 ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
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ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? 

 

     ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਕੋਰ/ਰੂਟ ਊਰਜਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ 

"ਤਪਰਮਲ" ਤਕਸੇ ਆਤਦਮ, ਪੁਰਾਣੀ, ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਚੀਜ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 

ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਜਆਦਾਤਰ ਸੁਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ 

ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਣਵਰਤੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਰਫ਼ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਕਸ ੇਦੇ ਸਰੀਰ/ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਅਤਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ 
ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤਜਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸੰਭਵ 

ਹਨ। ਖੇਡਾਂ, ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤਵਤਦਅਕ ਤਵਕਾਸ, ਤਰਸ਼ਤਤਆਂ ਦੇ ਤਵਕਾਸ, ਆਤਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ 

ਯਤਨਾਂ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ "ਤਜੰਦਗੀ ਤਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ" ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਉੱਤਮਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 

     "ਆਤਮਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਤਕਸ ੇਦੇ ਮੂਲ ਜੀਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਸ ੇ

ਦੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਧਾਰਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਹਰੋ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੰਨ-

ਸੁਵੰਨੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਤਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ "ਆਤਮਾ" ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵੈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹ ੈ ਤਜਿੱਥੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ 
ਆਪਣੀ ਕਿੱਚੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਟਪੈ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਤਵਅਕਤੀ 
ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ 'ਤੇ ਤਨਰੰਤਰ ਤਧਆਨ ਰਿੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਤਵਤਭੰਨ ਤਦਨਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਭੌਤਤਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਤਕਸ ੇਦੇ ਸਿੱਦੇ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰ/ਕਿੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ 12 ਅਯਾਮਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ 

ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਰਧੋ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਰਹਿੱਸ ਹ।ੈ ਚਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਕਸ ੇਚਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਅਚਿਆਤਚਮਕ ਪਚਹਲ ੂਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ। 

 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ. ਊਰਜਾਵਾਨ ਏਕੀਕਰਣ 

 

ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤਵਖੰਡਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਤਜਹੀ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਕਈੋ ਤਵਅਕਤੀ ਸੰਪੂਰਨ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ 
ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਏਕੀਤਕਰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਤਜਿੱ ਥੇ ਰਵਿੱਈਏ, 

ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤਵਵਹਾਰਕ ਪਰਤੀਤਕਰਆਵਾਂ ਦੇ ਤਮਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ ਤਕਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੁਪੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸ ੇ

ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਊਰਜਾਵਾਨ ਏਕੀਕਰਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਸ ੇ

ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਹ ਪਰਤਕਤਰਆ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਊਰਜਾ ਵਤਹੰਦਾ 
ਮਤਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਊਰਜਾ ਦ ੇ

ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਣ 

ਤਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਤਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ, 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਤਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣਾ ਅਤੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਤਵਿੱਚ 50 ਮੈਰਾਥਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ... ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਤਧਆਨ 

ਨਾਲ, ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅਤਜਹੀ ਇਕਸਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਏਕੀਕਰਣ ਤਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਤਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਿੱਚਾ ਸੰਯੋਜਨ 

ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

     ਕੇਂਦਤਰਤ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਤਨਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਤੇ ਤਨਰੰਤਰ ਯਤਨ ਤਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 

1) ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਤਬਨਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਲੀਨ ਰਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ... 

2) ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਜਿੱ ਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਤਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

3) ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਮਾਨਤਸਕ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਸਹਤਮੰਦ ਪਰਵਾਹ… 

4) 12-ਆਯਾਮਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚਿੱਲ ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪਰਸੰ਼ਸਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ... 

5) ਤਚੰਤਾ, ਤਚੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਡਰ, ਅਤ ੇਅਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 
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6) ਤਧਆਨ, ਧਾਰਤਮਕ, ਅਤੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਅਤਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਚਾਹੋ 

7) ਸਵੈ-ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਰਤਾਵੇ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

 ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਵਿੱਤੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਨ 

ਫਰੈਗਮੈਂਟਸੇ਼ਨ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸੇ਼ਨ ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 14 ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ, ਖੰਡ ਦ ੇਅਰਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਰੈਗਮੈਂਟਸੇ਼ਨ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ਤਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੰਦਗੀਆਂ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿੱਖ-

ਵਿੱਖ ਖੰਤਡਤ ਟੁਕੜੇ ਇਿੱਕ ਦਜੇੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਟੁਿੱ ਟਣ ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 14 ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਨ 

ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਚਿੱਤਰ 10 ਤਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ: 

  

- ਖਿੰ ਡਨ ਮਨ ਦੀ ਮ ਿੱ ਖ ਸਮਿੱ ਚਸਆ ਹੈ। ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖੋ-
ਵਿੱ ਖਰੇ ਟ ਕੜੇ ਆਪਸ ਚਵਿੱ   ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਚਵਿੱ   ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਟ ਕਚੜਆਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ 

ਹਨ ਜੋ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਵਰੋਿੀ ਹਨ। ਇਹ ਚਵਰੋਿਾਭਾਸ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

-  

- - ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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1) ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਵਿੱ ਤੀ ਇਿੱਛਾ 
ਇਿੱਛਾ, ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਵਿੱ ਤੀ ਇਿੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਰਗੇ ਪਰਵਾਹ 

ਨਾਲ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਤਹਲੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਅਧੂਰੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਟੁਕੜੇ 
ਕਰ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵਿੱਧ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੰਤਡਤ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੰਤਡਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
 

2) ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਆਕਰਤਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤਵਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਆਕਰਤਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਗੁੰ ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਕੇਂਤਦਰਤ ਰਤਹੰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਡੂੰ ਘੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਖੰਤਡਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

3) ਹਾਈਪਰ-ਕੇਂਦਤਰਤ ਲਾਲਚ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਹਾਈਪਰ-ਕੇਂਦਤਰਤ ਲਾਲਚ ਮੰਤਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ। ਵਧੇਰੇ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥਾਂ ਤਵਿੱ ਚ, 

ਹਾਈਪਰ-ਕੇਂਦਤਰਤ ਲਾਲਚ ਤਦਮਾਗ/ਤਦਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਤਕਸਮ ਦੀ ਓਵਰ-ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ 

ਟੁਕੜ ੇਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੀ ਸਤਥਰਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤਵਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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4) ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 
ਕਲਪਨਾ ਅਣਤਗਣਤ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤਵਿੱ ਚ "ਅਮੀਰ ਜੀਵਨ" ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਤਵਿੱ ਤੀ 
ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ ਤਨਿੱਜੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਅਤ ੇਤਰਿੱਕੀ 
ਵਿੱਲ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਤਨਆਦੀ ਤਤਆਰੀ ਦੇ ਤਬਨਾਂ। 
 

5) ਤਕਸੇ ਦੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਤਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ 
ਸਵੈ-ਤਚਿੱ ਤਰ, ਸਵੈ-ਮੁਿੱ ਲ, ਅਤ ੇਸਵੈ-ਮਾਣ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤ ੇਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਿੱ ਤ ਬਾਰੇ ਤਕਸੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ "ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ" ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੁਕੜ ੇ

ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 
 

6) ਘਿੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ 

ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਘਿੱਟ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁਿੱਚੀ 
ਊਰਜਾ ਤਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਤਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਘਿੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਤਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਤਵਟਾਤਮਨ M ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਤਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਤਵਿੱ ਤ 

ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਹਤਮੰਦ (ਲਾਹੇਵੰਦ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਤਦੰਦੀ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਕਾਦਤਮਕ ਪਰਾਪਤੀ, ਤਵਆਹ 

ਤਵਿੱ ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਘਿੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਊਰਜਾ 
ਤਵਖੰਡਨ ਪਰਭਾਵਾਂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ 
ਤਵਖੰਡਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਮੁਿੱ ਲ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

7) ਹੋਤਮਓਸਟੈਤਟਕ ਅਸੰਤੁਲਨ 

ਤਕਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਤਸਕ ਤਸਹਤ ਤਵਿੱ ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹੋਤਮਓਸਟੈਤਸਸ ਸਮੁਿੱਚੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇ ਤੰਤ-ੂਤਵਤਗਆਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਨੰੂ 

ਸਰੀਰ/ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। 
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8) ਤਕਸੇ ਦੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ 
ਤਕਸੇ ਦੇ ਧਾਰਤਮਕ/ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤਵਿੱ ਚ ਇਹ ਤਵਘਨ ਸਵੈ-ਥਾਪੀ ਦਮਨ ਜਾਂ 
ਗੰਭੀਰ ਭੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਦਮਨ ਅਤ ੇਭੋਗ-ਤਵਲਾਸ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਪੈਂਡੂਲਮ ਪਰਭਾਵ ਧਾਰਤਮਕ ਜਾਂ 
ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬੁਤਨਆਦੀ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਹੈ। ਭੋਗ ਅਤ ੇਦਮਨ ਦੁਆਰਾ 
ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਅਤੇ ਤਪਿੱ ਛ ੇ ਤਖਿੱ ਚਣਾ ਇਸ ਨੰੂ ਟੁਕੜ-ੇਟੁਕੜ ੇ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਤਮਕ/ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

9) ਸੰਤਤਰਪਤਾ ਦੇ ਤਬੰਦੂ ਤਿੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ 

ਨਵੀਨਤਾ ਸੰਤਤਰਪਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕੋ ਤਕਸਮ (ਆਂ) ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਉਣ 

ਦੀ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਸੰਤਤਰਪਤਾ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੰਤਤਰਪਤਾ ਉਹ 

ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਇਿੱਛਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੌਤਤਕ ਸੰਸਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਬੋਰੀਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਤਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਰਭਾਵ 

ਮਜਬੂਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਵਟਾਤਮਨ M ਦੇ ਸੰਚਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 
 

10) ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ 
ਤਰਸ਼ਤਤਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਅ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਤਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਵਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ 

ਝਗਤੜਆਂ ਅਤ ੇਗਲਤਫਤਹਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਰਸ਼ਤੇ ਜਤਹਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇੜਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਘਨ ਤਸਹਤਮੰਦ 

ਲਗਾਵ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੀ ਤਸਹਤ ਨੰੂ ਪਰਭਾਤਵਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਤਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੂੜਹਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ "ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਾਰ" ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰਡ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ 

ਊਰਜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਵਿੱ ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਟੁਕਤੜਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੂੜਹਾ ਸਬੰਧ ਡੂੰ ਘਾਈ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਨੰਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ 

ਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗੂੜਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਮਨ 'ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੂੜਹਾ 
ਸੰਪਰਕ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਤਵਿੱ ਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਣਦ ੇਹਨ ਤਕਉਂਤਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-

ਪਰਦਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਵਖੰਡਨ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ 
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ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਬੰਧਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਰ ਵੀ 
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਫਰ, ਤਵਗਾੜ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 
ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੈਗੇਤਟਵ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤ ੇਤਕਸੇ ਦੀ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਤਵਗਾੜਾਂ ਦਾ ਤਕਸੇ ਦੇ 

ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁਤੜਆ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਪਸ ਤਵਿੱ ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਵਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ 

ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਹਾਈਪਰ-ਪਰੇਤਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 
ਤਕਸੇ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਲਕੋਹਲ, 

ਨਾਜਾਇਜ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੂਆ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

11) ਤਪਛਲੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਯਾਦਾਂ 
ਜੇਕਰ ਤਪਛਲੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਜਰਤਬਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਖੰਤਡਤ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਕੋਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ / 

ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਯਾਦਾਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਤਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤਵਖੰਡਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਤਹਲੂ ਹੈ। 
 

12) ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹੋਰ ਨਸੇ਼, ਅਤ ੇਜੂਆ (ATOD ਅਤ ੇG) 

ਅਲਕੋਹਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ, ਆਤਦ) ਅਤ/ੇਜਾਂ ਜੂਏ ਵਰਗੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤਵਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਕਦ-ੇਕਦਾਈ,ਂ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱ ਚ ਇਨਾਮ 

ਸਰਕਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਵਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਅਲਕੋਹਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤ ੇਜੂਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤ ੇਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ ਖੋਲਹ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਦਮਾਗ ਹਾਈਪਰ-ਪਰੇਤਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ 
ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤਮਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦੂਤਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
13) ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਹਤ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ 
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ਤਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਤਚੰਤਾ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਤਡਸਆਰਡਰ, ਆਤਦ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਤੋੜ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਡਪਰੈਸ਼ਨ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੁਕੜ ੇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਹਤ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਪਰਭਾਤਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਵਿੱ ਤੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਤਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇ

ਸਮੁਿੱਚ ੇਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

14) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ/ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਟੁਕੜ ੇਕਰ 

ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤਵਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਆਮ 

ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਜਸ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। ਇਿੱਥ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਮਾਨਤਸਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਤੋੜ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

 

ਅਪਮਾਨਜਨਕ – ਤਨਯੰਤਰਣ – ਹਮਲਾਵਰ – ਕਾਇਰ – ਲਾਲਚੀ – ਗੁਿੱ ਸੇ – ਨਾਜੁਕ – ਸੋਗ – ਨਰਾਜ – ਬੇਰਤਹਮ – 

ਨਫ਼ਰਤ – ਤਵਰੋਧੀ – ਹਾਤਰਆ – ਤਨਰਾਸ਼ – ਬੇਚੈਨ – ਭਰਮਾਇਆ – ਅਣਜਾਣ – ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਗ – ਬੇਸਬਰੀ – 

ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ – ਤਨਰਭਰ – ਬੇਸਬਰ – ਦਤਬਆ ਹੋਇਆ - ਕੌੜਾ - ਹਤਾਸ਼ - ਉਦਾਸੀਨ - ਉਦਾਸ - ਬੇਸਹਾਰਾ - ਅਤੜਿੱਕਾ 
- ਟੁਿੱ ਤਟਆ ਹੋਇਆ - ਤਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ - ਅਸੁਰਿੱ ਤਖਅਤ - ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ - ਤਨਰਲੇਪ - ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ - ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ - 
ਤਡਸਕਨੈਕਟਡ - ਗੈਰ-ਤਜੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਠੰਡਾ - ਤਨਰਾਸ਼ - ਤਚੜਤਚੜਾ - ਕਮਾਂਤਡੰਗ - ਨਰਾਜ - ਅਲਿੱ ਗ-ਥਲਿੱ ਗ - 

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ - ਤਨਰਣਾ ਕੀਤਾ - ਘਮੰਡੀ - ਹੰਕਾਰੀ ਤਨਰਣਾਇਕ - ਤਨੰਦਾ - ਅਹੰਕਾਰੀ - ਆਲਸੀ - 
ਤਵਵਾਦਪੂਰਨ - ਈਰਖਾਲੂ - ਇਕਿੱ ਲੇ - ਉਲਝਣ - ਅਤਨਯਤਮਤ - ਗੁਆਤਚਆ - ਰੂੜਹੀਵਾਦੀ - ਡਰੇ ਹੋਏ - ਪਾਗਲ - 

ਤਨਯੰਤਤਰਤ - ਤਨਰਾਸ਼ - ਹੇਰਾਫੇਰੀ - ਹੇਰਾਫੇਰੀ - ਹਾਸੋਹੀਣਾ - ਬੇਰਤਹਮ - ਬੇਰਤਹਮ ਮੂਡੀ - ਬੇਰਤਹਮ - ਬੇਤਵਸ਼ਵਾਸੀ 
- ਨੈਤਤਕ - ਉਦਾਸ - ਤਵਅਰਥ ਨਕਾਰਾਤਮਕ - ਦੁਖੀ - ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ - ਗੁਪਤ - ਦੁਸ਼ਟ - ਜਨੰੂਨ - ਸਵੈ ਪੀੜਤਾਂ 
ਦੀ ਤਨੰਦਾ ਕਰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ – ਸਵੈ-ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ – ਤਹੰਸਕ – ਪਾਗਲ – ਸਵੈ-ਤਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ – ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ 

ਪੈਤਸਵ – ਸਵੈ-ਨਫ਼ਰਤ ਪਰਫੈਕਸ਼ਤਨਸਟ – ਸਵੈ-ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ – ਤਰਸਯੋਗ – ਸਵੈ-ਤਰਸ – ਗਰੀਬ – ਸਵੈ-
ਤਵਘਨਕਾਰੀ – ਅਤਧਕਾਰਤ – ਸੁਆਰਥੀ – ਸੌ਼ਕੀਨ – ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ – ਪਰੋਕਰਾਸਤਟਨ ਬੰਦ ਕਰੋ - ਸਜਾ ਤਦਿੱ ਤੀ ਗਈ - 

ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਸਜਾ ਤਦਿੱ ਤੀ ਗਈ - ਮਾਫ ਕਰਨਾ - ਗੁਿੱ ਸਾ - ਦੁਖੀ - ਪਰਤੀਤਕਰਆਵਾਦੀ - ਜੋਰਦਾਰ - ਇਕਸੁਰ - ਤਜਿੱ ਦੀ - 
ਅਸਵੀਕਾਰ - ਉੱਤਮ - ਦਿੱ ਤਬਆ - ਗੁਿੱ ਸੇ - ਨਾਰਾਜ ਡਰਪੋਕ - ਅਸਤੀਫਾ - ਬੇਤਫਕਰ - ਤਜੰਮੇਵਾਰ - ਮਾਫ ਕਰਨਾ 
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ਚ ਿੱ ਤਰ 10 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸੇ਼ਨ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਰਨ 

         
      
 

 

 

 

 
 

  

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਇੱਛਾ
ਮਵੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਮਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀਆਂ
ਕਲਪਨਾਿਾਂ

ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਵਿਤੀ 
ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਧਾਰਨਾਿਾਂ

ਘੱਟ ਗਰਬ
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ

ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਕਸਮ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ 
ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ 
ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਸਚਥਤੀ 

ਊਰਜਾ ਦਾ ਚਵਖਿੰ ਡਨ 

ਅਤਤ-ਕੇਂਦਤਰਤ ਲਾਲਚ 

ਊਰਜਾ ਦਾ ਚਵਖਿੰ ਡਨ 

ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਹਤ 

ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ 

ਇਿੱਕ ਦ ੇਅਤਧਆਤਤਮਕ 

ਮਾਰਗ ਤਵਿੱਚ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ 

ਏਟੀਓਡੀ ਅਤੇ 
ਜੀ 

ਹੋਤਮਓਸਟੈਤਟਕ ਅਸੰਤੁਲਨ 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ "ਪੂਰੀ ਸਚਥਤੀ" ਚਵਿੱ   ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਖਲੋਹਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਸੀਮਤ 

ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰ/ਪਰਾਈਮਲ ਐਨਰਜੀ ਹ ਣ ਖਿੰ ਚਡਤ ਨਹੀਂ 
ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਚਵਿੱ ਤਰ ਊਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 

 

     ਤਕਸੇ ਦੀ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਤਵਿੱ ਤੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਕਤਸਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਬੁਤਨਆਦੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ 

ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਪਛਾੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਤਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨਤਸਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਭਰਪੂਰਤਾ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਕਸ ੇ

ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਤਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, 
ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਗੰੂਜਣ ਲਈ ਤਕਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੰੂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਤਵਰੋਧ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾ (ਭਾਵ, ਤੰਗ, ਤਣਾਅ, ਤਨਰਾਸ਼, ਤਚੜਤਚੜੇ, ਤਨਰਾਸ਼, ਆਤਦ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਤਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੜੁ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਆਰਾਮ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਨੰਦ, ਆਤਦ 

ਦੀ ਕਦੁਰਤੀ ਸਤਥਤੀ ਤਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਤਮਕ/ਅਤਧਆਤਤਮਕ/ਤਧਆਨ ਦੇ ਅਤਭਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨਾ, ਅਤਜਹੇ ਅਤਭਆਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਰਭਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਤਗਰਤ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 

ਤਖੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਵਿੱ ਤੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਗੰੂਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰੂਜ ਤਵਿੱਚ, ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਨ 

ਲਈ ਤਵਿੱ ਤੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ 

ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਤਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਤਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ: 

 

1) ਪੈਤਸਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਵਚਾਰ/ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਤਦਓ ਅਤ ੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਤਧਆਨ/ਤਵਜੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤਭਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਿੱਡੋ। 
2) ਸਤਥਰ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤ ੇਸਮੁਿੱ ਚੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਤਥਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ/ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
3) ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ: "ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਡ ੇ

ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋਏ 

ਹੋਰ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿੱਲ ਰੋਜਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੋ। 
4) ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਇਹ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਢ ਤਦਓ ਤਕ ਪੈਸਾ ਅਤ ੇਰੂਹਾਨੀਅਤ 

ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 
5) ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਛਿੱਡ ਤਦਓ ਤਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਅਤ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਨਜਰੀਏ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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6) ਪਛਾਣੋ ਤਕ ਪੈਸਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤ ੇਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 

ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਜਾਤਗਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਲਦਾ ਹੈ। 
7) ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਜੀਵ ਸਮਤਝਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਆਤਮਾ) ਬੇਅੰਤ 

ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਜੀਵ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਤਜਹੀ ਪਛਾਣ ਤਵਿੱ ਚ ਕੁਦਰਤੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਗੁਣ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਪਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੂਰਤੀ, ਅਨੰਦ, ਸਿੱਚ, ਤਚੰਤਨ, 

ਉਦਾਰਤਾ, ਆਤਦ, ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਵਿੱ ਤੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੂੰ ਜ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ 

ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
8) ਪੈਸਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਤਨਰਪਿੱਖ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਪਿੱ ਛ ੇਦੀ ਊਰਜਾ ਮਹਿੱਤਵ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
9) ਪਛਾਣੋ ਤਕ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਅਤ ੇਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਵਸਤਤਰਤ ਹਨ। ਅਤਹਸਾਸ ਤਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੂੰ ਜ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਸਕ/ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

 

 
 

 
 
 

ਜੀਵਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਚਵਸਚਤਰਤ ਅਵਸਥਾ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 
ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਚਕਸੇ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਹਰ ਘਿੰ ਟੇ ਚਵਿੱ  । ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸਿੱ ਿਾ ਅਨ ਭਵ ਉਦੋਂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 
- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਅਚਿਆਇ 6 

 

ਊਰਜਾ ਦੀ ਚਵਸ਼ਾਲਤਾ 
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ਓਪ ਲੈਂਸ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

 

     ਤਰਿੱਕੀ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਊਰਜਾ 
ਲਈ ਬੁਤਨਆਦੀ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸਤਤਕਾਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੀ ਜਾਂ 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੀ ਤਨਰਾਦਰ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਤਨਆਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਤਹਮਾ 
ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦਵੇਗੇੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਤਰਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੋਰ ਤਵਕਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ 

ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਗਰਤਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਜਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈੋ ਤਵਅਕਤੀ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਗਲੇ 

ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ ਗਰਤਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਪੈਸਾ 
ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਤਕਸੇ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਤਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਜੀਤਵਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ)। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦਾ ਤਨਰਾਦਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤ ੇ

ਤਰਿੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿੱ ਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਹਿੱ ਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਪਿੱ ਛਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਨਹੀਂ ਤਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਤਗਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਪਿੱ ਛੇ ਲਿੱ ਗ ਕੇ ਅਤੇ 
ਤਫਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ / ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਤਨਿੱਜੀ ਤਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅਨੰਦਮਈ ਅਨੁਭਵਾਂ 
ਦਾ ਸਮਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ, "ਮਹਾਨਤਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਮਤਹਮਾ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦਆੁਰਾ ਮਹਾਨ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਦਾ ਤਜਕਰ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਤਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਆੁਰਾ 
12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੰੂ ਪਤਹਲੀ ਵਾਰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦ ੇਅਦੁਿੱ ਤੀ ਤਦਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਮਨ ਨੰੂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਹਨ, ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਲਮਾਂ ਦੇਖਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾ ਬਹਤੁ ਵਿੱਖਰਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਬੇਸਤਕੰਗ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਸਿੱ ਧੇ 
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ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸੰਪਰਕ ਤਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਪਰਤਿੱ ਖ ਧਾਰਨਾ 
ਇਸ ਦੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਤਸਿੱ ਧੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮਕੁਾਬਲੇ ਇਿੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 
 

     ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਮਜੂੌਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਸਿੱ ਧੇ 

ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਸੰ਼ਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਕਈੋ ਤਵਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਸੇ ਵੀ 
ਮਾਤਰਾ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਮੰਤਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਸਿੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਤਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪੈਸ ੇ

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨਤਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੌਤਧਕ ਅਤੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ 

ਤਕਸੇ ਦ ੇ ਤਨਊਰੋਤਫਜੀਓਲੋਜੀਕਲ (ਭਾਵ , ਤਦਮਾਗ/ਸਰੀਰ) ਅਤੇ ਤਨਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ (ਤਜਵੇਂ, 
ਤਦਮਾਗ/ਮਨ) ਪਰਣਾਲੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਕਤਰਆਨੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ 
ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 12 ਮਾਪਾਂ ਨੰੂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਤਵਿੱਚ ਬਦਤਲਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਸੰਭਾਲ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਆਮ ਮਦੁਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਵਿੱਚ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: 

 

1) ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤਵਕਾਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ, ਅਤ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਹੈ। 
 

2) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਜਹ ੇਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੂਤਜਆਂ ਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤ ੇਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਤਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

3) ਜਦੋਂ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦ ੇਹਨ 

ਤਾਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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4) ਅਮੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਵਸ਼ਾਲਤਾ, ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਚੀਜ ਜੋ ਇੰਨੀ ਤਵਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ 

ਜੋ ਇੰਨੀ ਤਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਉਸ ਤਵਸ਼ਾਲਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਸੰੁਦਰਤਾ ਨਾਲ ਤਮਲਦ ੇਹਨ। 
 

5) ਸਿੱਚੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੌਤਧਕ ਤੌਰ' ਤੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਤਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਤਥਤੀਆਂ 

ਤਵਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਨੁਭਵ ਤਵਿੱ ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ 

ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। 
 

6) ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਣਤਗਣਤ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਵਿੱ ਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤਕਸੇ 

ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 

7) ਲਾਭ ਅਤ ੇਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸਮਝ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਪਤਨ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ 

ਤਪਿੱ ਛ ੇਭਿੱਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਵਾਧੇ ਅਤ ੇ

ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਜੰਦਾ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। 
 

8) ਰੋਜਾਨਾ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਵਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਕ ਤਕਸੇ 

ਦੇ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱ ਚ ਸੀਮਤ ਕੰਡੀਸ਼ਤਨੰਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਜਰਬ ੇਦੇ ਦਾਇਰੇ 

ਤਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਤਨਆ ਤਗਆ ਸੀ, ਤਨਯਤ ਸਮੇਂ ਤਵਿੱ ਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

9) ਅਮੀਰੀ ਅਤ ੇਅਨੰਦ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਬੰਧ ਹੈ. ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਊਰਜਾ ਤਕਸੇ ਦੇ 

ਤਸਹਤਮੰਦ ਜਨੰੂਨ, ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਅਤ ੇਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਿੱਚੇ ਫੁਿੱ ਲਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ।   
 

     ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲਹ 
 

ਸਿੱਚੀ ਅਮੀਰੀ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ 

ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਗਤੜਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੈ, 

ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਚਿੱਤਰ 11 (ਹੇਠਾਂ) ਤਵਿੱਚ ਤਦਖਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ 
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ਦਾ ਪਰਸਾਰਣ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤਵਿੱਚ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਤਿੱਕ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਤਨਿੱਜੀ ਪਤਰਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਸਮਝ ਕ ੇਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰਸਤਾ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਵਾਦਗਰਸਤ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਟਕਰਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਚਿੱਤਰ 11 ਤਵਿੱਚ ਤਦਖਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ। 
 

ਤਚਿੱਤਰ 11 

  ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲਹ 
 

 

 
 

 

 

  

ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮਵਵਾਦਗਰਸਤ 
ਮਵਅਕਤੀ

ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 
ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ 
ਪਮਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 
ਟਕਰਾਅ

ਸਮ ਹ ਟਕਰਾਅ

(ਇੱਕ ਗਰੁੱ ਪ 
ਬਨਾਮ ਇੱਕ 

ਹੋਰ)

ਗਲੋਬਲ 
ਟਕਰਾਅ ਪੀੜਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜਹੀ ਤਿੱ ਕ 

ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੰ  ਾਰ 
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ਤਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤਫਊਜਨ 

 

ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਿੱਕ ਕੈਟਰਤਪਲਰ ਇਿੱਕ ਪਤਰਵਰਤਨ ਤਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਤਤਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸੰਯੋਜਨ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅਨੰਦ ਤਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਕ ਤਚਿੱਤਰ 12 ਤਵਿੱਚ ਤਦਖਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤਵਆਤਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

 

1) "ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤਗਰਤ ਬੁਿੱ ਧੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਸਾ ਰਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਅਤ ੇ

ਸਟੋਰੇਜ। 
 

2) "ਤਕਸੇ ਦੀ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਵੀਤਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਕਸੁਰਤਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਨੰੂ ਤਕਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜਨਾ। 
 

3) "ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ਤਾ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਤਬੰਬ ਹੈ" ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 

ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਅਤ ੇਅਸਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਫਲਤਾ 
ਅਤ ੇਤਵਟਾਤਮਨ M ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

4) "ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 

ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਤਲਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਤਸਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ 

ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। 
 

5) "ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਤਮਊਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਤਹਸਾਸ" 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ 
ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥ ੇਪੈਸੇ ਨੰੂ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਵਰਤਨ ਇਿੱਕ ਸੀਮਤ ਅਤ ੇਸੀਮਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਤਵਸਤਤਰਤ 

ਅਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

6) "ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਤਵਿੱ ਤੀ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਫੁਿੱ ਲ" ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਇਿੱਛਾ 
ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਗਤੀ ਤਵਿੱ ਚ ਜੀਤਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 



 

149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਤਚਿੱ ਤਰ 12 

ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਅਤ ੇਮੇਟਾਮੋਰਫੋਤਸਸ 

ਸੁ਼ਿੱ ਧ ਅਨੰਦ ਤਵਿੱ ਚ 

 

 

STATE OF PURE 
JOY THAT 

EXISTS WITHIN 
EACH PERSON

(Absolute Love)

STATE OF PURE 
JOY THAT 

EXISTS WITHIN 
EACH PERSON

(Absolute Love)

(1)

Awakened 
Intelligence by 
transmutation 

of money

(1)

Awakened 
Intelligence by 
transmutation 

of money (2)

Emotional 
harmony due 

to full 
acceptance of 
one's financial 

potential

(2)

Emotional 
harmony due 

to full 
acceptance of 
one's financial 

potential

(3)

Relationship 
with consumers 

is a mirror of 
one's energetic 

success

(3)

Relationship 
with consumers 

is a mirror of 
one's energetic 

success(4)

Natural 
removal of 

inner blocks 
leading to 

inner freedom

(4)

Natural 
removal of 

inner blocks 
leading to 

inner freedom

(5)

Realization of 
the preciousness 
of time, via core 

energy 
transmutation

(5)

Realization of 
the preciousness 
of time, via core 

energy 
transmutation

(6)

Flowering of 
financial desire 

with natural  
conservation of 

energy

(6)

Flowering of 
financial desire 

with natural  
conservation of 

energy

ਚਵਿੱ ਤੀ ਇਿੱ ਛਾ ਨੂਿੰ  ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ / ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਰ ਨਾਤਮਕ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ 
ਰ ਨਾਤਮਕ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਚਵਿੱ   ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਦ ਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅਿੰ ਤ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

-- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 



 

150 
 

ਅਨੁਭਵੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ 
 

 

     ਸਿੱਚੀ ਮਤਹਮਾ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੌਤਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਉੱਚ ੇਪਿੱਧਰਾਂ ਤਿੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਧੀ 
ਹੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਅਨੁਭਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ 
ਤਰਕ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸਲੁਝਾਉਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ-

ਪਰਭਾਵ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਨਾਲ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਬੌਤਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਤਤਕਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਬੌਤਧਕ/ਬੋਧਾਤਮਕ/ਤਚੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ 
ਤਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਨੰੂ ਅਤਜਹੇ ਘਾਤਕ ਤਵਕਾਸ 

ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੇ ਅਤਜਹੇ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਨੰੂ ਜੀਤਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਤਦਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਅਤਜਹੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ, ਅਨੁਭਵੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਤਝਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

1) ਅਨੁਭਵੀ ਤਰਕ ਤਸਿੱ ਧੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਤਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤਸਿੱ ਧੇ ਤਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਜਰਤਬਆਂ ਨੰੂ ਤਵਚਾਰਨ ਨਾਲ ਅਤ ੇਅੰਦਰੂਨੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਜਹ ੇਪਰਤੀਤਬੰਬ ਤੋਂ ਬੁਿੱ ਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

2) ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣਾ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਰਥ 

ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤ ੇਇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਕ ਅਤਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਸਕ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਤਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਤਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 

3) ਪਰਤੀਤਬੰਬ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤ ੇਘਟਨਾਵਾਂ/ਅਨੁਭਵ/ਤਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ, ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੌਤਧਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

4) ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਬੌਤਧਕ ਤਾਕਤ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ 



 

151 
 

ਤਾਕਤ ਨੰੂ 12 ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਸਤਥਰਤਾ 
ਨਾਲ ਅਤ ੇਪਰਤੀਤਬੰਬਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ (ਤਨਿੱਜੀ) ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੌਤਧਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 
ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਤਵਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਚਤ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਰਤਣ ਦੁਆਰਾ ਤਵਟਾਤਮਨ M ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

5) ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਤਜਰਤਬਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਥਰ 

ਪਰਤੀਤਬੰਬ ਅਤ ੇਤਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਕ ਅਤਜਹ ੇਤਜਰਬ ੇਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਤਕੰਨੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 
 

6) ਊਰਜਾਵਾਨ ਤਫਊਜਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਕ ਸੰਕੁਤਚਤ ਸੀਮਾ। 
 

ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ 
 

     ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਿੱ ਢਲੀ (ਕੋਰ) ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ, ਤਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਗੰੁਝਲਦਾਰ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਤੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀਆ ਂ

ਵਧੇਰੇ ਸਤਥਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਤਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ: 

 

1) ਮਾਨਤਸਕ ਹੁਨਰ, ਮਾਨਤਸਕ ਕਠੋਰਤਾ, ਫੋਕਸ, ਸਵੈ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ, ਤਦਰੜਤਾ, ਅਤ ੇ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 

ਤਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱ ਚ ਰਤਹਣਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਧਨ 

ਨੰੂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

2) ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੰਦ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

3) ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਕਨਾਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਕਨਾਰੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਤਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਇਸ ਤਕਨਾਰੇ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਅਤ ੇਅਮੀਰੀ ਨੰੂ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਮਲਦੀ 
ਹੈ। 
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4) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਗਿੱਲਬਾਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਆਤਗਆ 

ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

5) ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਤਵਟਾਤਮਨ M ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਤਜਸਦਾ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਪਰਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ (ਤਚਿੱ ਤਰ 1 ਦੇਖੋ) ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ 

ਜਾਗਦੀ ਹੈ। 
 

6) ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱ ਚ ਨੈਤਤਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਤਹੰਮਤ ਇਿੱਕ ਨੈਤਤਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਗਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਵਕਤਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

7) ਰੋਜਾਨਾ ਅਤ ੇਤਨਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਰੂਰੀਤਾ, ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਤਵਿੱ ਚ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਕਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

8) ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਮਜਬੂਤ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਵਕਤਸਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 

9) ਤਕਸੇ ਦਾ ਮਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਵਵਹਾਰ ਅਤ ੇਰਵਿੱਈਏ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਕੋਈ ਤਵਜੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 

ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 
 

10) ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਖਲਾਈ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਅਤ ੇਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਤਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਤਸਖਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤ ੇਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

11) ਉੱਤਮਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

12) ਉਤਸ਼ਾਹ (ਉਤਸ਼ਾਹ) ਪਰਬੰਧਨ, ਤਧਆਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਰੇਰਣਾ, ਅਤ ੇਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

13) ਤਵਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਤਵਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਤਪਤ ਕਰਨਾ 
ਅਤ ੇਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

14) ਪਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਜਨੰੂਨਵਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਦ ਤਵਿੱ ਚ ਫਸੇ ਤਬਨਾਂ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 
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15) ਤਵਅਕਤੀ ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਤਕਤਰਆ 'ਤੇ ਕੇਂਤਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਟੀਚ ੇਵਿੱਲ ਇਿੱਕ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਤਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦੂਜੇ 
ਟੀਤਚਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਿੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਖੜੋਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਵਾਹ ਜਾਰੀ 
ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ। 
 

16) ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਅਤਭਆਸ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ 

ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਤਰਤ ਤਧਆਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਅਤ ੇਸੁਧਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

17) ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਸੇ ਦੇ ਅਤਭਆਸ ਦਾ "ਤਕਵੇਂ" ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਮਹਨਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਜਆਦਾ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਕਸੇ ਵੀ ਅਤਭਆਸ ਦੇ "ਤਕਵੇਂ" ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ 

ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਜਿੱ ਥ ੇਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਅਤਭਆਸ ਤਵਿੱ ਚ ਤਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ" ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

18) ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਕਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
 

19) ਤਕਸੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਸਕ ਪਰਤੀਤਨਧਤਾਵਾਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱ ਚ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਪਰਤੀਤਨਧਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਤਵਿੱ ਚ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

20) ਤਵਅਕਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ੇਵਧਣ ਤਵਿੱ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਤਭਆਸ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਬਹਤਰ ਮਾਨਤਸਕ ਪਰਤੀਤਨਧਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਲ 

ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

21) ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰੇਰਣਾ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤਰਿੱਕੀ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਤਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

     ਉੱਚ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ "ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ।" ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਤਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਤਦਆਂ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਲ ਵਧਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਹਸਸੂ ਕਰਨਾ 
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ਤਕ ਤਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਰਤਹਣ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ 

ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਤਕੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?" ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਿੱਛਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਤਤਆਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਛਿੱਡਣਾ ਕਈੋ ਤਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਤਜਹਾ ਤੀਬਰ 

ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਦ ੇਪਿੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਵਧਣਾ 
ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਫਕੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਤਸਕ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਚੁਸਤੀ, ਤਗਆਨ ਆਤਦ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ ਨੰੂ 

ਤਧਆਨ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਤਕਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਵੀਤਕਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਵੀਤਕਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕਸੇ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਥਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਤਵਕਾਸ। ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਤਬਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ, ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ, ਅਤ ੇ

ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: 

 

1) ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਟੀਤਚਆਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਤਕਤਾ, ਨੈਤਤਕਤਾ, ਅਤ ੇਪੈਸੇ ਦੀ ਤਬਹਤਰ 

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਨੇੜ ੇਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

2) ਸਹੀ ਤਦਸ਼ਾ ਤਵਿੱ ਚ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, 
ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ 

ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

3) ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੇ ਪਰੇਰਕ ਪਤਹਲੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਤਜਿੱ ਥ ੇਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰੇਰਣਾ 
ਕਾਇਮ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ। 
 

4) ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਹੀ ਸੋਚ, ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, 

ਅਤ ੇਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। 
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5) ਪਰਤੀਬਿੱ ਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਅਡੋਲ ਮਨ ਤਵਕਤਸਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 
 

6) ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਊਰਜਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ ਕਈ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ੋ

ਤਕਸੇ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਵਚਾਰਾਂ-
ਭਾਵਨਾਵਾਂ-ਯਾਦਾਂ-ਅਤ ੇਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਤਲਤ ਰਤਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

7) ਕਾਰਜ-ਮੁਖੀ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਦੁਹਰਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਰੋਧ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਤਚਆਂ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬੋਰੀਅਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਲਈ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਦਰੜਤਾ ਨੰੂ ਗੁਆਏ ਤਬਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤ ੇਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਹਣ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

     ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤਨਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਵੈ-ਮੁਹਾਰਤ 

ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਨਰ ਤਵਕਾਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਤਹਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ 
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਤਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ 

ਨੰੂ ਤਵਕਸਤ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਲਝਣ, ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਥਕਾਵਟ, ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਤਬੰਦੂ ਤਿੱਕ ਬਦਲਣਾ, ਆਤਦ, ਸਭ ਘਿੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ, ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ, ਸੁਚਤੇ, ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਅਤਭਆਸ ਲਈ ਢਕੁਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰਤਪਤ ਕਰਨਾ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਤਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਦੜੌਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇ

ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤਭਆਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜੀਵਤ 

ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 
ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਤਜੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਓਨੀ ਹੀ 
ਤਜਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਤਨਿੱਜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨੰੂ 
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ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਸਤਥਤੀ ਦਾ ਤਧਆਨ ਇਿੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ (ਰੋਜਾਨਾ) ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਪਰਤੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ 

ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਤਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਤਬਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਆਤਦ ਵਿੱਲ 

ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬਕੈ ਲੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚ ੇਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ੇਤਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਪਰਤਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਤਬਨਾਂ, ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤਬਨਾਂ ਕੁਿੱ ਲ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੀਤਚਆਂ ਤੋਂ ਤਧਆਨ 

ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਅਸਧਾਰਨ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭੌਤਤਕ ਸੰਸਾਰ ਤਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਤਵਤਭੰਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਟੀਚੇ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਲ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤਕਸੇ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਤਕਸ ੇ

ਦੇ ਤਵਹਾਰ/ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਪਰਤੀਤਬੰਬਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਿੱ ਲ ਤਕਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਵਿੱਚ ਪਰਤੀਤਬੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ ੇ

ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਤਵਿੱਚ ਤਸਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜੂੌਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ। 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਤਰਆਵਾਂ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੈਤਤਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ (ਤਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ) ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਿੱਕ ਦੀਆ ਂ

ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਤਕਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਤਜਆਂ ਦਆੁਰਾ 
ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸੰ਼ਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

     ਤਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 

ਤਕਉਂਤਕ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦੂਤਜਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 
ਅਤਜਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਮਲੇਗੀ। ਤਨਰਾਸ਼ਾ, 
ਗੁਿੱ ਸਾ, ਤਨਰਾਸ਼ਾ, ਆਤਦ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਬਦਤਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤ ੇਊਰਜਾ-ਤਨਕਾਸ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਡੁਿੱ ਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਟੀਤਚਆਂ ਦੀ ਨਜਰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਅਤਜਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱਚ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਤਨਪੁੰ ਨਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ 
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ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤਵਿੱਚ ਤਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ 

ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਚ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਜਾਨਾ ਅਤਭਆਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਤਨਰੰਤਰ ਅਤਭਆਸ ਹਮਸੇ਼ਾ 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 12 ਮਾਪਾਂ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਮਸੇ਼ਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ। ਕਾਰਜਕਸੁ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਵਟਾਤਮਨ ਦ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਤਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤਹਸਾਸ ਨੰੂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।   
 

     ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਤਦਿੱ ਤਾ ਤਗਆ ਹੈ ਤਜਸ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਸੁ਼ਕਲਾਂ 
ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਤਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ੇਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ 

ਤਨਰੰਤਰ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਸੰਕਤੇ ਹੈ ਤਕ ਹਰੇਕ 

ਤਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਸੁਸਤ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੀਤਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ 
ਅਤਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਤਵਕਲਪ ਹੈ ਅਤ ੇ ਤਕਸੇ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿੱਚੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ ਹੈ। ਸਤੰੁਤਰ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਤਨਰਣਾਇਕ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਟੀਤਚਆ ਂ

ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਤਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ 

ਤਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੜੁ-ਫਕੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਸੁ਼ਕਲਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਕਰਸ਼ਕ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਧੀਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਟੀਤਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਤਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨੰੂ ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਤੀਬਿੱਧ ਕਰਨਾ ਊਰਜਾਵਾਨ 

ਬੁਿੱ ਧੀ ਦਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਜਹੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕੰਮ ਦੀ ਮਸੁ਼ਕਲ ਵਧਦੀ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਰਤੀਤਬੰਬਤ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਤਪਿੱ ਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਦ ੇ
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ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੜੁ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਿੱਕ 

ਤਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਥਰ ਪਰਤੀਤਬੰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਮ ਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਉਦੋਂ ਸਿੰ ਭਵ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀ  ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱ ਲ ਇਕਿੱ ਲੇ 

ਚਿਆਨ ਕੇਂਦਚਰਤ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਟੀ  ੇਦੀ ਚਜਿੰ ਨੀ ਵਿੱ ਡੀ ਮ ਸ਼ਕਲ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਿੱ ਡੀ ਇਿੱ ਕ ਦਾ 
ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਮ ਿੱ ਢਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ। ਮ ਢਲੀ ਊਰਜਾ, ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹ ੋ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਜਵੇਂ 
ਚਕ ਮਲਟੀ-ਚਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜੋ ਵਿੱ ਿ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਚਵਆਜ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਚਰਫਾਈਨਡ ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ  ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਚਬਨਾਂ ਚਕ ਚਕਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਵਿੱ   ਚਕਿੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। 
ਚਜਵੇਂ-ਚਜਵੇਂ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵਿਦਾ ਹੈ...ਚਜਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵਿਦਾ ਹ,ੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚਵਿੱ   ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 

                                      -- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਅਤਧਆਇ 7  

 

ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਚਰਤ ਬਨਾਮ. ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ 

ਮਾਨਚਸਕਤਾ 
 

"ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ੇਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਸ ੇਤੀਬਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਿੱਕ 

ਪਹੰੁਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਹਿੱਥ ਤਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੈ." 

 

-ਕੇਨੇਥ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਇਿੱਕ ਤੀਰ, ਇਿੱਕ ਜੀਵਨ 70 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

160 
 

 

ਐਨਰਜੀ ਚਡਸਇਨਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ. ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਣ: 

ਇਿੱ ਕ  ੋਣ 

 

     ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਕਸੇ ਨੰੂ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਸੰਖੇਪ ਤਵਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਨਤਸਕ 

ਲਗਾਵ ਨੰੂ ਤਤਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤਜਹੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋਣ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦ ੇ

ਹੋਏ ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭਤਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੋਤੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਕਸੇ ਟੀਚ ੇ'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ 
ਤਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦਾ ਤਧਆਨ ਪੂਰਵ-

ਤਨਰਧਾਰਤ ਟੀਚ ੇਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਤਨਰਧਾਰਤ ਟੀਚ ੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਇਿੱਕ 

ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ, ਦਬਾਅ, ਤਚੰਤਾ, ਤਚੰਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਗੜ, ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਟਕਰਾਅ, ਆਤਦ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਕਤਰਆਵਾਂ 
ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਭਤਵਿੱਖ-ਮਖੁੀ ਟੀਚ ੇ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ 

ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਰਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛਲਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੰਦ ਫਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ 

ਪੂਰਵ-ਤਨਰਧਾਰਤ ਟੀਚ ੇਵਿੱਲ ਤਕਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 
ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪੇਸ ਤਵਿੱਚ ਸਤਥਰ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਦੇਰੀ ਇਿੱਕ 

ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭੁਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 

ਅਤੇ ਸਰਵਤੋਮ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਟੀਤਚਆ ਂਪਰਤੀ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਹੰੁਚ ਤਵਿੱਚ 

ਅਤਜਹੀ ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਵਿੱਈਏ ਅਤ ੇ

ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ। 
 

     ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀਤਵਧੀ ਪਰਤੀ ਤਨਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਤਥਰਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਤਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
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ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੋਰ ਤਵਕਾਸ ਅਤ ੇ ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਵਅਕਤੀ ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ 

ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ-ਕੇਂਦਤਰਤ ਗਤੀਤਵਧੀ ਵਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਗਿੱਲਬਾਤ ਅਤ ੇ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਤਹਸ ਤਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ 
ਮਨ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਇਸਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਤਵਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਤਨਰਧਾਰਤ ਟੀਤਚਆਂ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਤਵਿੱਚ 

ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਤੀਤਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਰਿੱਖ ਕੇ ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ 

ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ 

ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਦਨ ਭਰ ਤਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਊਰਜਾਵਾਨ ਏਕੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਰਤੀਤਕਰਆ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ, ਤਕਸ ੇਦਾ ਮਨ ਉਨਹ ਾਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆ ਂਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਭਤਵਿੱਖ ਤਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-

ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ, ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਜਨੰੂਨ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਿੱਕ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤਨਕਾਸੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਤਕਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਗਤੀਤਵਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਿੱਕ 

ਤਕਤਰਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਤਬਨਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੰਦੀ ਹੈ 

ਤਜਿੱ ਥੇ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਤਵਤ ਤਵਨਾਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤਫਰ ਵੀ, ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-

ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦ ੇਇਿੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਪਤ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ।ੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ 
ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਤਵਿੱਖ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਤਪਿੱ ਛੇ-ਤਪਿੱ ਛੇ ਘੰੁਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਭਟਕਣ 

ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

     ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ 



 

162 
 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਕਉਂਤਕ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤਵਘਨ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਤਕਤਰਆ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਸੇ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਲ ਗਤੀ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਬੇਚਨੈੀ, ਤਨਰਾਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦ ੇਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅਤਹਸਾਸ ਨਾਲ ਤਕ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 
 

     ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਤਵਚਾਰੇ ਗਏ ਤਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ 

ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵਰੋਧ ਦੇ 
ਤਬਨਾਂ, ਤਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਤੀਤਵਧੀ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
 

     ਕੇਨੇਥ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਤਾਬ, “ਇਿੱਕ ਤੀਰ, ਇਿੱਕ ਜੀਵਨ” ਤਵਿੱਚ ਤਕਹਾ: “ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ੇ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਿੱਕ 

ਪਹੰੁਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਥ ਤਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੈ।”47 ਅਤਜਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਊਰਜਾ ਦ ੇ

ਤਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਇਿੱਕ 

ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਸੰਖੇਪ ਤਵਿੱਚ, 

ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚ ੇਲਈ ਮਾਨਤਸਕ ਲਗਾਵ ਨੰੂ ਤਤਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ। 
ਅਤਜਹੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸਲ ਤਵਿੱ ਚ 

ਮੌਜੂਦ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਰਤਹਣ ਅਤੇ ਹਰ ਗਤੀਤਵਧੀ ਨੰੂ ਤਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ 

ਤਵਿੱਚ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। 
 

ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਪਾਵਰ ਤਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 

ਹਨ: 

 

1) ਤਕਸੇ ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਪਰਵਾਹ ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱ ਚ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਘਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱ ਚ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਤ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਮੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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2) ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਤਵਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ਦੇ 

ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਇਿੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। 
 

3) ਇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ, ਦਬਾਅ, ਤਚੰਤਾ, ਤਚੰਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਗੜ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, 

ਆਤਦ, ਸਭ ਇਿੱਕ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਰਤਸ਼ਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਅਤੇ 
ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਤਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਤਲਜਾਣ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ। ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਵਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਅਤ ੇਮਨ ਦੀ ਹੋਰ 

ਤਨਪੰੁਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

4) ਟੀਤਚਆਂ ਵਿੱਲ ਇਿੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱ ਚ ਰਤਹਣ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ 

ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵਿੱ ਚ ਮਨ ਨੰੂ ਰਿੱਖਣਾ ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਵਿੱਈਏ, ਪਹੰੁਚ, ਅਤੇ 
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਰਸੰ਼ਸਾ ਤਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਟੀਤਚਆਂ ਪਰਤੀ 
ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤਵਿੱ ਚ ਅਤਜਹੀ ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

 

5) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਗਿੱਲਬਾਤ ਅਤ ੇਬੇਲੋੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਕਵਾਸ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਤਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ-ਕੇਂਤਦਰਤ 

ਪਹੰੁਚ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁਿੱ ਤਝਆ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ। 
 

6) ਤਕਸੇ ਦਾ ਮਨ ਅਸਲ ਤਵਿੱ ਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਤਦਰਤ ਪਹੰੁਚ ਤਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਤਕਸੇ ਟੀਚ ੇਪਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 
ਗਤੀਤਵਧੀ ਅਤ ੇਟੀਚ ੇ'ਤੇ ਤਜਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਹੈ। 

 

7) ਜੀਵਨ ਤਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਤਤਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਵਿੱ ਚ 

ਵੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਿੱ ਚ ਰਤਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

8) ਮੌਜੂਦਾ ਤਵਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ੇਟੀਤਚਆਂ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-

ਅਧਾਤਰਤ ਪਹੰੁਚ ਤਵਿੱ ਚ ਬਦਲੋ। ਛੋਟੇ ਟੀਤਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਆਤਮ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਸਮਝ ਪੈਦਾ 
ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਬਹੁਤ ਵਿੱਡ ੇਟੀਤਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕੋ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

9) ਛੋਟੇ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਵੇੇਗਾ, ਇਸ ਅਤਹਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਤਗਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਟੋਰੇਜ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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10) ਇਿੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਰੋਜਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

11) ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤ ੇਕਲਪਨਾ-ਅਧਾਤਰਤ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ 'ਤੇ ਤਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। 
 

12) ਤਕਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨੇਤੜਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਡਜਾਈਨ ਕਰੋ। 
 

13) ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਤਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ, ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਤਲਖੋ। 
 

14) ਰੋਜਾਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। 
 

15) ਤਕਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ ਸੰਤੁਤਲਤ ਰਿੱਖਣ ਤਵਿੱ ਚ 

ਮੌਜੂਦ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ। 
 

16) ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਤਲਖਣਾ ਅਤ ੇਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਪਹੰੁਚ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 
ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਤਸਕ ਤਣਾਅ ਇਕਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਪਕੜ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਸਾਰ ੂਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮ ਿੱ  ੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਕ ਊਰਜਾ ਦੀ 
ਚਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ  ਅਸਾਿਾਰਨ ਚਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ 

ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨੂਿੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

- ਚਰਿੱ ਕੀ ਚਸਿੰ ਘ 
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ਅਚਿਆਇ 8 

 

ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ ਰੂਆਤ 
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     ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਪਤਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ. ਇਿੱਕ ਤਵਟਾਤਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਜੇਕਰ 

ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਜੰਦਗੀ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਵਦੇਨਾ-ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ 
ਆਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਲਈ ਤਜਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਸਮਤਝਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ 

ਪਾਠਕ ਦੀ ਤਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਬਦਤਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

     ਹਾਲਾਂਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤ ਤਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਿੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਨੰੂ ਤਸਰਫ਼ ਸਤਹਮਤ 

ਜਾਂ ਅਸਤਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਸਿੱ ਧੇ ਦੇਖਣ ਤਵਿੱਚ ਮਜੂੌਦ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਪਰਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਸ ੇਦ ੇਮਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਤਵਿੱ ਤੀ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮੁਹਾਰਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਤਭਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਹਲੂਆਂ ਤਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਤਲਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਪਰਭਾਵ ਹਨ। 
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     ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਦਸੇ਼ ਲਈ ਥੜੋਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਵਕਸਤ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤਕਤਰਆ-ਅਧਾਤਰਤ ਮਾਨਤਸਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਵਿੱਲ ਤਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਤਵਗਾੜਣ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਤਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇ

ਊਰਜਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ ਨਾਲ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਤਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ 
ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਟੀਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਫਰ ਵੀ, ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚ ੇ

ਤਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਤਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਸਤਥਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਫਾਇਦਮੰੇਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਠਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਗਰਤਹਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਤਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ 

ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਤਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਤਵਿੱਚ ਤਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਚਿੱਤਰਾਂ ਨੰੂ 

ਦੇਖੋ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਵਚਾਰਨ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।) 
 

     ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸਮਿੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜ ੇ

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਪੈਸ ੇਦੀ ਆਵਗੇਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੰੂ 

ਇਹ ਅਤਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪੈਸਾ ਊਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਤਵਤਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਦਮਾਗ ਤਵਿੱਚ ਤਵਟਾਤਮਨ ਦ ੇ

ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਤਭਅਤਾ ਤਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਊਰਜਾ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ 

ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 

ਤਤਆਰ ਹਾਂ।  
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ਤਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੇਖਾ-ਤਚਿੱ ਤਰ 

ਸਵ-ੈਪਰਤੀਤਬੰਬ ਲਈ 

& 

ਚਰਚਾ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

170 
 

ਡਾਇਗਰਾਮ # 1 

ਚਵਿੱ ਤੀ ਅਤ ੇਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ 
 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਤਵਿੱ ਤੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ 

ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤਫਰ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ:ੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 

ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱਚ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 
 
 
 

ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਮਾਈਕਰੋ-ਆਰਚਥਕ ਚਥਊਰੀ ਚਵਿੱ  , ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜਾਂ ਚਵਕਲਪਕ ਲਾਗਤ, ਦੂਜ ੇਚਵਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ 

ਚਵਸੇ਼ਸ਼ ਚਵਕਲਪ ਨੂਿੰ  ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲੋਂ    ਚਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚਵਿੱ  , ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਸ ਲਾਭ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਹੈ ਚਜਸਦਾ ਆਨਿੰ ਦ 

ਚਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਚਦਿੱ ਤੀ  ੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 67 

 

 

 

------------- ਮੌਮਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਰਮਹਣ ਕਰਨਾ

ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਕੋਰ ਊਰਜਾ &

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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ਡਾਇਗਰਾਮ # 2 

ਡਰ ਅਤ ੇਅਸ ਰਿੱ ਚਖਆ ਦ ੇਚਵ ਕਾਰ ਸਬਿੰ ਿ 

 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤਫਰ ਦੂਤਜਆ ਂ

ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ:ੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱਚ ਆਪਸ 

ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 
 

 

ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਡਰ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਿਮਕੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰੇਚਰਤ ਇਿੱ ਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ ਚਵਿੱ   ਚਵਵਹਾਚਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ 
ਹੈ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦ ਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੱ ਜਣਾ, ਛ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਠਿੰ ਢਾ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਿੱ ਖਾਂ ਚਵਿੱ   ਡਰ ਵਰਤਮਾਨ ਚਵਿੱ   ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਚਕਸੇ ਖਾਸ 

ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਵਿੱ  , ਜਾਂ ਭਚਵਿੱ ਖ ਚਵਿੱ   ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਚਵਿੱ   ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੀ 
ਪਰਤੀਚਕਚਰਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਚਜਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਜਸ ਨੂਿੰ  ਲੜਾਈ-ਜਾਂ-ਉਡਾਣ 

ਪਰਤੀਚਕਚਰਆ ਵੀ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜੋ ਡਰ ਦੇ ਅਚਤਅਿੰ ਤ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵਿੱ   (ਡਰ ਅਤੇ ਦਚਹਸ਼ਤ) ਇਿੱ ਕ ਫਰੀਜ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। or paralysis.64 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ ਰਿੱ ਚਖਆ ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਚਥਤੀ ਦੀ ਸਚਥਰਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸ ਰਿੱ ਚਖਆ ਜਾਂ ਚਸਰਫ਼ ਅਸ ਰਿੱ ਚਖਆ ਆਮ 

ਬੇ ੈਨੀ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਕਮਜੋਰ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਅਸਚਥਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

ਸ਼ ਰੂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਕਸੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਚ ਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂਿੰ  ਖਤਰੇ ਚਵਿੱ   ਪਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 65 

ਫਾਈਟ-ਫਲਾਈਟ-ਫਰੀਜ਼ ਮਰਸਪਾਂਸ ਮਵਟਾਮਮਨ 
ਐਮ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਤੀ ਮਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਮਵੱਤੀ ਸਮਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਿਰਤਾ 
ਆਪਸ ਮਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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ਡਾਇਗਰਾਮ # 3 

ਚਵਿੱ ਤੀ ਸ ਰਿੱ ਚਖਆ ਅਤ ੇਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ 

ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤਫਰ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ:ੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 

ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱਚ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 

 
 

 
ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ) ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਜਾਂ ਅਚਿਆਤਚਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜਾਣਬ ਿੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਸਚਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ ੈਚਜਵੇਂ ਚਕ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂਿੰ  ਭਿੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਵਿੱ  " 

ਹੋਣ ਨੂਿੰ  ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਚਸਹਤਮਿੰ ਦ (ਹੋਮੀਓਸਟੈਚਸਸ) ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਚ ਿੰ ਤਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਮਿੰ ਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅਚਜਹੀ ਅਵਸਥਾ 
ਮਿੰ ਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਚਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਿੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਅਨ ਕੂਲ ਪਿੱਿਰ 'ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿੰ ਦ, ਖ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਤ ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 66 

 

ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਵੱਤੀ ਸੁਰੱਮਖਆ

ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ VS. 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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ਡਾਇਗਰਾਮ # 4 

ਚਵਿੱ ਤੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤ ੇਪਦਾਰਥਕ ਸਿੰ ਸਾਰ 

 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਤਵਿੱ ਤੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ 

ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ 

ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤਫਰ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ:ੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 

ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱਚ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 
 

 
 
 

ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਚਵਿੱ ਤੀ ਸ ਤਿੰ ਤਰਤਾ ਉਹ ਸਚਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਆਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਚਬਨਾਂ 
ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦੂਚਜਆਂ 'ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਹੋਏ। ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੇ ਚਬਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂਿੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਚਸਵ ਇਨਕਮ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਵਿੱ ਤੀ ਸ ਤਿੰ ਤਰਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਆਪਣ ੇਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਚਵਅਕਤੀ ਜੋ ਚਵਿੱ ਤੀ ਸ ਤਿੰ ਤਰਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
 ਾਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਚਵਿੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਆਂ ਬਾਰ ੇਸਪਸ਼ਟ 

ਚਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਿੱ ਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਵਿੱ ਤੀ ਟੀਚ ਆਂ ਵਿੱਲ ਵਿਣ ਲਈ ਢ ਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ   ਣ ਸਕਣ। ਇਿੱ ਕ ਚਵਿੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਇਿੱ ਕ 

ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਵਿੱ ਤ ਦੇ ਹਰ ਪਚਹਲੂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਬੋਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 74 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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ਡਾਇਗਰਾਮ # 5 

ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕ: ਯਗੋਤਾ - ਪਰੇਰਣਾ - ਮੌਕਾ 
 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਤ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ M ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤਫਰ ਦੂਤਜਆ ਂ

ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ:ੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱਚ ਆਪਸ 

ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 
 

 
ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਪਰੇਰਣਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚ ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰੇਰਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਚਲਆ ਚਗਆ ਹ ੈਚਜਸਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਲੋੜਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਸਿੱ ਚਭਆ ਾਰ, ਸਮਾਜ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਬਾਹਰੀ ਪਰੇਰਣਾ) ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ (ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਪਰੇਰਣਾ) ਦ ਆਰਾ ਪਰੇਚਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਰੇਣਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗ ੇਵਿਣ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਮਿੰ ਚਨਆ ਚਗਆ ਹੈ। ਪਰੇਰਣਾ  ੇਤਿੰ ਨ ਅਤੇ ਬਹੇੋਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਚਨਰਿੰ ਤਰ ਅਤੇ 

ਜਾਣਬ ਿੱ ਝ ਕੇ ਅਚਭਆਸ ਦੀ ਆਚਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਚਵਿੱ   ਮ ਹਾਰਤ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱ  ਪਿੱਿਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕ ਲੀਨ ਖੇਡ, ਦਵਾਈ, ਜਾਂ 
ਸਿੰਗੀਤ ਚਵਿੱ  । ਪਰੇਰਣਾ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਗਤੀਚਵਿੀ ਦੇ ਚਵਕਲਚਪਕ ਰੂਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਚਵਕਲਪਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਨਯਿੰ ਤਚਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 73 

 

ਪਰੇਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੁੱ ਧੀ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ
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ਡਾਇਗਰਾਮ # 6 

ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂਤਾ ਚਵਿੱ   ਰਚਹਣਾ 
 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਤਬਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇ

ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤ ੇ

ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤਫਰ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ: ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 

ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱਚ ਆਪਸ ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 
 

 
 
ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਨਵੀਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਨਵੇਂ ਸਿੰ ਜੋਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ" ਵਜੋਂ ਪਚਰਭਾਚਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   "ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ, ... ਉਤਪਾਦਨ 

ਦ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ... ਨਵੇਂ ਬਾਜਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ... ਸਪਲਾਈ ਦ ੇਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚਜਿੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। .. ਅਤੇ ਚਕਸ ੇਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ 
ਸਿੰਗਠਨ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ." 72 

 
 
 

ਸਰੀਰਕ ਮਸਹਤ ਸੁਧਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਮਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਵਾਹ

ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਮਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਮਕਮਰਆਵਾਂ

12 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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ਡਾਇਗਰਾਮ # 7 

ਆਮ ਚਵਿੱ   ਅਸਿਾਰਨ ਨੂਿੰ  ਲਿੱ ਭਣਾ 
 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਰੋਜਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਤ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤ ੇਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ੋਅਤ ੇਤਫਰ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲ 

ਚਰਚਾ ਕਰੋ: ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਆਪਸ ਤਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 
 
ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਵਿੱ   ਰਚਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਚਵਚਗਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਚਸਕ 

ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਚਗਆ ਹ ੈਜੋ ਚਨਰਿੰ ਤਰ ਪਰਵਾਹ ਚਵਿੱ   ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਚਵਿੱ   ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਤੋਂ ਚਬਨਾਂ, ਿਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹ ਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂਿੰ  "ਸਮਾਂ" ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਪਰਚਕਰਤੀ 'ਤੇ 

ਚਿਆਨ ਚਦਿੱ ਤ ੇਚਬਨਾਂ, "ਸਮਾਂ" ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਘੜੀ ਦ ਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਉਪਯੋਗੀ ਿਾਰਨਾ ਹ ੈਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਵਿੱ   ਭੌਚਤਕ 

ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ  ਿੰਗੀ ਚਵਆਚਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਮਨ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਚਜਿੰ ਦਾ ਰਚਹਣ ਅਤੇ ਅਨ ਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ 

"ਸਮੇਂ" ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਹਣੋ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰ ਨਦਾ ਹੈ ਚਕ "ਸਮੇਂ" ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਕਉਂਚਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਚਣਆ-

ਪਛਾਚਣਆ ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਅਨ ਭਵੀ ਪਰਣਾਲੀ "ਸਮੇਂ" ਨੂਿੰ  ਸਮਰਚਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਅਸਥਾਈ ਅਨ ਭਵ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ 
ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਅਨ ਭਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਵਿੱ   ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੀ 
ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ "ਸਮੇਂ" ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਿੰ ਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੀਤਣ ਬਾਰ ੇ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਅਨ ਭਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਹੈ। 71 

 

ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਭਮਵੱਖ ਦੀਆਂ
ਮਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਵੱਚ ਰਮਹਣਾ

-

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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ਡਾਇਗਰਾਮ # 8 

ਅਿੰ ਤਰ-ਚਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 
 

ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਤਰ-ਤਨਰੀਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤਫਰ ਦੂਤਜਆ ਂ

ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ:ੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਤਸਆਂ ਤਵਿੱਚ ਆਪਸ 

ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

 

 
 

 
 
 
ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 

ਆਤਮ ਚਨਰੀਖਣ ਚਕਸ ੇਦ ੇ ੇਤਿੰ ਨ ਚਵ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ  ਹੈ। ਮਨੋਚਵਚਗਆਨ ਚਵਿੱ  , ਆਤਮ ਚਨਰੀਖਣ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਮਾਨਚਸਕ ਸਚਥਤੀ ਦ ੇਚਨਰੀਖਣ 'ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਕ ਇਿੱ ਕ ਅਚਿਆਤਚਮਕ ਸਿੰ ਦਰਭ ਚਵਿੱ   ਇਹ ਚਕਸ ੇਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ  ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ-ਚਨਰੀਖਣ ਦਾ ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਸਵੈ-ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਚਨਰੀਖਣ 

ਨਾਲ ਚਵਪਰੀਤ ਹੈ। 7 

ਮਕਸੇ ਦੇ ਮਵੱਤੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ

ਮਕਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅੂੰ ਤਰ-ਮਨਰੀਖਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ
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179 
 

 

 

 

 

 

APPENDIX 

 

 

 

  



 

180 
 

ਚ ਿੱ ਤਰ 13 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਚਵ ਕਾਰ ਤ ਲਨਾ 
 

 

                                   
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ਮਵਟਾਮਮਨ

ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ

ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ

ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ

ਪੈਸਾ

ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ 
ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ 
ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ
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ਚ ਿੱ ਤਰ 14 - ਮਾਪ # 1 

ਚਸਹਤ / ਸਮ ਿੱ  ੀ ਚਫਟਨੈਸ ਅਤ ੇਕੋਰ ਐਨਰਜੀ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
ਸ ਰਖੀ 

 
12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰ ੇਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ: ਭੌਚਤਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਬਿੰ ਿ ਚਵਿੱ   ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝੋ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰੋ: ਚਦਮਾਗ-ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ-ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ 
ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਸਰੀਰ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਜਚਨਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਿੰ ਡਾਰ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਓ: ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਚਸਕ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਿ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਊਰਜਾ 
ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਚਸਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂਿੰ  ਪਛਾਣ ਕੇ ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਅਮੀਰੀ ਚਵਿੱ   ਸੋਿਣਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਚਦਮਾਗ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲਆੂਂ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸੈੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 

ਚਬਹਤਰ ਸਮ ਿੱ  ੀ ਚਸਹਤ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਭਿੰ ਡਾਰਨ ਵਿਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਅਮੀਰ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੈੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਚਵਘਨ: ਮਨ-ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਸਿੰਤ ਲਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜੜਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘ ਲਣ ਲਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਸ਼ ਰੂ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਦੀ ਸਚਥਤੀ 'ਤੇ ਪਹ ਿੰ   ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕ ਝ ਗਤੀਚਵਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਫੋਕਸ, ਪੂਰੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਗਤੀਚਵਿੀ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਵਿੱ   ਆਨਿੰ ਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਿੱ   ਡ ਿੱ ਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਚਸਹਤ ਸ ਿਾਰ: ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਵ ਕਾਰ ਚਬਹਤਰ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ। 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ
ਮਾਨਮਸਕ 
ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ
(ਮਸਹਤ)

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ
ਮਾਨਮਸਕ 
ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ
(ਮਸਹਤ)

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਚਸਹਤ ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

 

 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਚਵਿੱ   "ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮ ਿੱ  ੀ ਤਿੰ ਦਰ ਸਤੀ" ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ? 
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ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰਕੇ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ:ੋ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰੋ: ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ ਉਤਪਿੰਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰਜੇ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ: ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਅਮੀਰੀ ਚਵਿੱ   ਸੋਿਣਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰਜੇ: ਪੈਸ ੇਦੀ ਬ ਤ, ਚਦਮਾਗ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆਂ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਭਿੰ ਡਾਰਨ ਵਿਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਅਮੀਰ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਲ: ਮਾਨਚਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵਿ ੇਹੋਏ ਬੌਚਿਕ ਚ ਿੰ ਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮੀ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਬੌਚਿਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਫਕੋਸ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਅਤੇ ਗਤੀਚਵਿੀ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਵਿੱ   ਆਨਿੰ ਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਿੱ   ਡ ਿੱ ਬ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਬੌਚਿਕ ਊਰਜਾ ਚਵਿੱ   ਵਾਿਾ: ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਚਬਹਤਰ ਫੈਸਚਲਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਬਚੌਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ 

ਐਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੋਿਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਬੌਚਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਿੇ ਕਾਰਨ ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਵ ਕਾਰ 

ਸ ਿਚਰਆ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ। 
 

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਬੌਚਿਕ ਊਰਜਾ ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰੋ 

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ 

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੀ ਚਜਿੰ ਦਗੀ 
ਚਵ  "ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ" ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ? 
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ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰ ੇਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਜਾਗਰੂਕ ਊਰਜਾ: ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਜਨਚਮਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ:ੋ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦ ੇਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਵਿੱ   ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸ ਿਾਰ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਮਨ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਇਕਿੱਠਾ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਣਾਲੀ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਭਿੰ ਡਾਰਨ ਵਿਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਅਮੀਰ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ

ਸਿੰਘਰਸ਼ ਚਵਘਨ: ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਅਤੇ ਏਕੀਚਕਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਵਿੀਆ ਂਏਕੀਚਕਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮੀ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਨੂਿੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਲੀਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਕਸ ੇਦੀ   ਣੀ ਹੋਈ ਗਤੀਚਵਿੀ ਚਵਿੱ   ਬਹ ਤ ਆਨਿੰ ਦ ਚਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵਿਾਉਣਾ: ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਕਸ ੇਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚਸਹਤ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ। ਸਰਗਰਮ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਸਾਰ ੇ12 

ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਸ਼ ਿੱ ਿ ਅਨ ਭਵਾਂ ਲਈ ਵਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵ ਕਾਰ ਚਬਹਤਰ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਤ ਲਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ.  

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਅਤੇ 
ਏਕੀਕਰਨ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਅਤੇ 
ਏਕੀਕਰਨ

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

 

 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

 

 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   

"ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੰ ਤ ਲਨ" ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ? 
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ਸਮਾਚਜਕ ਸਿੰ ਤ ਲਨ/ਚਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਜਾਗਰੂਕ ਊਰਜਾ: ਸਮਾਚਜਕ ਚਰਸ਼ਚਤਆ ਂਚਵਿੱ   ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਸਮਾਚਜਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਵਿੱ  , ਮ ੜ-ਮ ੜ, ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ-ਬਣਾਓ 

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਉਤਪਤੀ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਿੰ ਡਾਰਨ, ਸਮਾਚਜਕ ਚਵਕਾਸ ਚਵਿੱ   ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਓ: ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਸਮਾਚਜਕ ਚਰਸ਼ਚਤਆ ਂਚਵਿੱ   ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਰਸ਼ਚਤਆ ਂਚਵਿੱ   ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸ ਿਾਰ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਚਰਸ਼ਚਤਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਮਨ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਇਕਿੱਠਾ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਸਮਾਚਜਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਵਿੱ ਿ ਰਹੇ ਅਮੀਰ ਸਮਾਚਜਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ 

ਸਿੰਘਰਸ਼ ਚਵਘਨ: ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਅਤੇ ਏਕੀਚਕਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਵਿੀਆਂ ਏਕੀਚਕਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮੀ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਨੂਿੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਲੀਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਕਸ ੇਦੀ   ਣੀ ਹੋਈ ਗਤੀਚਵਿੀ ਚਵਿੱ   ਬਹ ਤ ਆਨਿੰ ਦ ਚਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਸਮਾਚਜਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਉਣਾ: ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਮਾਚਜਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ। ਚਵਸਚਤਰਤ ਸਮਾਚਜਕ ਚਰਸ਼ਤੇ ਸਾਰ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਸ਼ ਿੱ ਿ 

ਅਨ ਭਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵ ਕਾਰ ਚਬਹਤਰ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ 

ਸਮਾਚਜਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ। 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਸਮਾਮਜਕ ਸੂੰ ਤਲੁਨ 
ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ

ਮਵਕਾਸ

ਸਮਾਮਜਕ ਸੂੰ ਤਲੁਨ 
ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ

ਮਵਕਾਸ

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਸਮਾਚਜਕ ਅਤੇ ਚਰਸ਼ਤਾ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

 

 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਚਵਿੱ   "ਸਮਾਚਜਕ ਸਿੰ ਤ ਲਨ" ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ? 
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  ਸ਼ਖਸੀਅਤ /  ਚਰਿੱ ਤਰ ਚਵਕਾਸ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

 

    
ਸ ਰਖੀ 

 
12 ਮਾਪ: ਹਰਕੇ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜਾਗਰੂਕ ਊਰਜਾ: ਚਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰੋ: ਚਵਸਚਤਰਤ ਚਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱ ਲ ਮ ੜ-ਮ ੜ, ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ-ਜਨਰੇਟ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਚਵਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਗਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਜਚਨਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰਜੇ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ: ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗ ਣਾਂ ਚਵਿੱ   ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਮਲੂ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਛਾਣ ਵਿਾਉਣ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰਜੇ: ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸ ੇਦੀ ਬ ਤ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆਂ ਚਵਿੱ   ਵਿੀਆ ਸ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ:  ਚਰਿੱ ਤਰ ਚਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰਜੇ ਅਤੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ। 
ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਚਵਘਨ: ਚਵਸਚਤਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਵਵਾਦ ਘਟਦੇ ਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਵਸਚਤਰਤ ਅਤੇ ਏਕੀਚਕਰਤ ਸ ਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਮਹਾਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  
ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਉਣਾ: ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ ਣਾਂ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਆਪਸ ਚਵਿੱ   ਸਬਿੰ ਿ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਕਸੇ ਦੀ ਸਮ ਿੱ  ੀ ਪਛਾਣ ਬਣਤਰ ਦੇ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ 

ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਵ ਕਾਰ ਸ ਿਾਚਰਆ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ।  
 

CORE 
ENERGY & 
VITAMIN 

M

CORE 
ENERGY & 
VITAMIN 

M

PERSONALITY & 
CHARACTER 

DEVELOPMENT

PERSONALITY & 
CHARACTER 

DEVELOPMENT

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

 

 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ 

"ਸ਼ਖਸੀਅਤ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 
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ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ / ਚਪਆਰ ਅਤ ੇਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦਾ ਫ ਿੱ ਲ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
ਸ ਰਖੀ 

 
12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ। 
Awaken Energy: ਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦ ੇਅਿੰ ਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਪਚਰਵਾਰਕ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਚਵਿੱ  , ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਜਚਨਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਚਕਸ ੇਦੇ ਪਚਰਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਚਵਿੱ   ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਓ: ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਰਸ਼ਚਤਆ ਂਚਵਿੱ   ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਮਲੂ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਰਸ਼ਚਤਆ ਂਚਵਿੱ   ਸੋਿਣਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਪਚਰਵਾਰ ਦ ੇਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਦਮਾਗ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਇਕਿੱਠਾ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਦ ੇਪਚਰਵਾਰ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਵਿੱ ਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ। 
ਸਿੰਘਰਸ਼ ਚਵਘਨ: ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਅਤੇ ਏਕੀਚਕਰਤ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਘਟਦ ੇਹਨ। 
ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਚਵਸਚਤਰਤ ਅਤ ੇਏਕੀਚਕਰਤ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਆਯਾਮੀ ਸਿੰਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਪਚਰਵਾਰ ਚਵਿੱ   ਮਹਾਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਾਉਣਾ: ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਮਾਚਜਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ। ਚਵਸਚਤਰਤ ਸਮਾਚਜਕ ਚਰਸ਼ਤੇ ਸਾਰ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਸ਼ ਿੱ ਿ 

ਅਨ ਭਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਦ ੇਚਵ ਕਾਰ ਸ ਿਾਚਰਆ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ, ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਬਿੰ ਿਾਂ 
ਦੇ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ। 
 

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਪਚਰਵਾਰਕ 

ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਾਉਣਾ 
• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   

"ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ" ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਚਕਉਂ ਹੈ? 
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ਇਿੰ ਟੀਮੈਸੀ ਅਤ ੇਕੋਰ ਐਨਰਜੀ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

 

    
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰ ੇਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਊਰਜਾ: ਨੇੜਤਾ ਚਵਿੱ   ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਗੜੂਹੇ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ-ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਨੇੜਤਾ ਚਵਿੱ   ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਉਤਪਤ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਓ: ਨੇੜਤਾ ਨੂਿੰ  ਚਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨੇੜਤਾ ਚਵਿੱ   ਮੂਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸ ਿਾਰ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਮਨ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸ ੇਦ ੇਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਨੇੜਤਾ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਵਿੱ ਿ ਰਹੇ ਅਮੀਰ ਗੂੜਹੇ ਅਨ ਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ 

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਚਵਘਨ: ਗੜੂਹੇ ਸਬਿੰ ਿਾਂ ਦ ੇਅਿੰ ਦਰ ਟਕਰਾਅ ਸਿੰਤ ਲਨ ਅਤੇ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘਟਦਾ ਹੈ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਵਿੀ ਹੋਈ ਏਕੀਚਕਰਤ ਨੇੜਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਚਵਅਕਤੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂਿੰ  ਮਜਬਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲੀਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਨੇੜਤਾ ਦ ੇਸਾਰ ੇਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਬਹ ਤ ਆਨਿੰ ਦ ਚਮਲਦਾ ਹੈ 

ਨੇੜਤਾ ਵਿਾਉਣਾ: ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਕਸ ੇਦ ੇਗੂੜਹ ੇਸਬਿੰ ਿ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ। ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਸਾਰ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਸ਼ ਿੱ ਿ ਅਨ ਭਵਾਂ ਵਿੱਲ ਲੈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵ ਕਾਰ ਚਬਹਤਰ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ/ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਅਤੇ ਏਕੀਚਕਰਤ ਗੂੜਹ ੇਸਬਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ  

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ 

ਮਵਟਾਮਮਨ
ਐਮ

ਦੋਸਤੀਦੋਸਤੀ

ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
ਨੇੜਤਾ ਵਿਾਉਣਾ 
ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੀ ਚਜਿੰ ਦਗੀ ਚਵ  

"ਨੇੜਤਾ" ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ? 
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ਚਵਿੱ ਤੀ ਚਸਹਤ / ਚਵਕਾਸ ਅਤ ੇਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ:ੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿੰ ਮ ਚਵਿੱ   ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ ਉਤਪਿੰਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ:ੋ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਮਾਨਤਾ ਦ ਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ ਿੱ ਿਤਾ ਦ ਆਰਾ ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਅਮੀਰੀ ਚਵਿੱ   ਸੋਿਣਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਚਦਮਾਗ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਭਿੰ ਡਾਰਨ ਵਿਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਅਮੀਰ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਲ: ਸ ਿਾਰ ੇਹੋਏ ਚਵਿੱ ਤ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਦਮਾਗ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦ ੇਵਿੱ ਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦ ੇਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮੀ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਬੌਚਿਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ 
ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਵਿੱ   ਊਰਜਾਵਾਨ ਫਕੋਸ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਨਿੰ ਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਿੱ   ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡ ਿੱ ਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਚਵਿੱ ਤੀ ਊਰਜਾ ਸ ਿਾਰ: ਸਾਰ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਚਬਹਤਰ ਫੈਸਚਲਆ ਂਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਕਸ ੇਦੀ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਚਵਿੱ   ਵਾਿਾ 
ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੇ ਭਿੰ ਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਵ ਕਾਰ ਸ ਿਾਚਰਆ ਚਗਆ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ, 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਵਿੱ   ਵਾਿਾ ਕਰਕੇ। 

 

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਚਵਿੱ ਤੀ ਊਰਜਾ ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੀ ਚਜਿੰ ਦਗੀ 
ਚਵ  "ਪੈਸੇ" ਦੀ ਕੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੈ? 
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  ਕੈਰੀਅਰ / ਚਕਿੱ ਤਾਮ ਖੀ ਚਵਕਾਸ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰ ੇਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ 

ਜਾਗਰੂਕ ਊਰਜਾ: ਕਰੀਅਰ ਦ ੇਚਵਕਾਸ ਲਈ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਉਤਚਪਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਿੰ ਡਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਿੰਤ ਸ਼ਟੀ ਚਵਿੱ   ਨਤੀਜਾ ਚਦਿੰ ਦਾ ਹੈ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਓ: ਚਬਨਾਂ ਚਵਰੋਿ ਦ ੇਨੌਕਰੀ ਚਵਿੱ   ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਚਕਿੱ ਤਾਮ ਖੀ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਅਮੀਰੀ ਚਵਿੱ   ਸੋਿਣਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਚਵਕਾਸ ਵਿੱ ਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਚਬਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ 

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਚਵਘਨ: ਚਕਸ ੇਦ ੇਕਰੀਅਰ ਚਵਿੱ   ਤਰਿੱ ਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਵਵਾਦ ਘਟਦ ੇਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਚਕਿੱ ਤ ੇਚਵਿੱ   ਵਿੇ ਹੋਏ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮੀ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਬੌਚਿਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ 

ਚਵਿੱ   ਊਰਜਾਵਾਨ ਫੋਕਸ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਨਿੰ ਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਿੱ   ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡ ਿੱ ਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਰੀਅਰ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ: ਸਾਰ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਚਬਹਤਰ ਫੈਸਚਲਆ ਂਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਚਕਸ ੇਦ ੇਕਰੀਅਰ ਨੂਿੰ  ਹ ਲਾਰਾ 
ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਬੌਚਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਿ ੇਕਾਰਨ ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦ ੇਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਚਵ ਕਾਰ ਸ ਿਚਰਆ 

ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ।  
 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ ਮਵਟਾਮਮਨ 

ਐਮ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ ਮਵਟਾਮਮਨ 

ਐਮ

ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ 
ਮਕੱਤਾਮੁਖੀ ਮਵਕਾਸ
ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ 

ਮਕੱਤਾਮੁਖੀ ਮਵਕਾਸ

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਕਰੀਅਰ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਚਵਿੱ   "ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਿੇ" ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱ ਤਵ ਹੈ? 
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ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰਕੇ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਾਗਰੂਕ ਊਰਜਾ: ਕਰੋ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਉਂਦਾ ਹ ੈ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰੋ: ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਚਬਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦ ਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਲਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਜਚਨਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਓ: ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨਿੰ ਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਿੰ ਭਾਚਵਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨ ਭਵਾਂ ਚਵਿੱ   ਕੋਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸ ਿਾਰ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰਜੇ: ਪੈਸ ੇਦੀ ਬ ਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆਂ ਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਵਿੱ ਿ ਰਹ ੇਅਮੀਰ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰਜੇ ਅਤੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ 

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਚਵਘਨ: ਅਨ ਭਵਾਂ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਵਿ ੇਹੋਏ ਗ ਣਾਤਮਕ ਅਨ ਭਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਫੋਕਸ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ 

ਅਤੇ ਆਨਿੰ ਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਿੱ   ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡ ਿੱ ਬ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ: ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਚਬਹਤਰ ਫੈਸਚਲਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

ਪਾਵਰ ਕਾਰਨ ਰਜੋਾਨਾ ਅਨ ਭਵਾਂ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਵ ਕਾਰ ਸ ਿਾਚਰਆ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ, ਰੋਜਾਨਾ 
ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਉੱ  ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਨ ਭਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ  

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ ਮਵਟਾਮਮਨ 

ਐਮ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ ਮਵਟਾਮਮਨ 

ਐਮ

ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ
ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ

ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ 
ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ 

"ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 
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ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਕੋਰ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰ ੇਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ 

ਜਾਗਰੂਕ ਊਰਜਾ: ਚਬਹਤਰ ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਮਨੋਰਿੰਜਕ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ ਯਤਨਾਂ ਚਵਿੱ   ਵਰਤਣ ਲਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਪ ਨਰ-ਜਚਨਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ:ੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਦਾ ਆਨਿੰ ਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਚਵਿੱ   ਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸ ਿਾਰ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਲਈ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਰਵਤੋਮ ਵਰਤੋਂ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵਿੱ   ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਚਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ 

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਚਵਘਨ: ਮਜਦੇਾਰ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਕਰਕ ੇਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ ਘਟਦ ੇਹਨ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਚਵਸਚਤਰਤ ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 12-ਅਯਾਮ ਸਿੰ ਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਬੌਚਿਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਵਿੱ   ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਊਰਜਾਵਾਨ ਫਕੋਸ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਨਿੰ ਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਿੱ   ਡ ਿੱ ਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ ਜੀਵਨ ਸ ਿਾਰ: ਸਾਰ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਚਬਹਤਰ ਫੈਸਚਲਆ ਂਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਬੌਚਿਕ ਊਰਜਾ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਕਰੋ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਪਾਵਰ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਆਨਿੰ ਦ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਚਵਿੱ   ਵਾਿ ੇਦ ੇਕਾਰਨ, ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਚਵਿੱ   

ਸ ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ ਮਵਟਾਮਮਨ 

ਐਮ

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ
ਅਤੇ ਮਵਟਾਮਮਨ 

ਐਮ

ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਦੀ 
ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ

ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਦੀ 
ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ

• ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

• ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
• ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
• ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਜੀਵਨ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ 

"ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ ਜੀਵਨ" ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਚਕਉਂ ਹੈ? 
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ਅਚਿਆਤਚਮਕ - ਿਾਰਚਮਕ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਮ ਿੱ ਖ ਊਰਜਾ - ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ 

   

 
 

ਸ ਰਖੀ 
 

12 ਮਾਪ: ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਚਵਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ 

ਜਾਗਰੂਕ ਊਰਜਾ: ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਅਚਭਆਸਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਲੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵਿੱ   ਰ ਿੱ ਝ ੋ

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਪ ਨਰ-ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ:ੋ ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਤਰੀਚਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ੋ

ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ: ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਚ ਿੰ ਤਨ ਦ ਆਰਾ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ ਨਰ-ਉਤਪਤੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਿੰ ਡਾਰਨ 

ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਓ: ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਯਤਨਾਂ ਚਵਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਕਚਰਆ-ਅਿਾਚਰਤ ਮਾਨਚਸਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਤ ਚਲਤ ਕਰ ੋ

ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਐਨਰਜੀ: ਚਕਸ ੇਦੇ ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਜੀਵਨ ਚਵਿੱ   ਮਲੂ ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਅਮੀਰੀ ਚਵਿੱ   ਸੋਿਣਾ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਬ ਤ, ਅਚਿਆਤਚਮਕਤਾ ਅਤ ੇਿਰਮ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਚਵਿੱ   ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ: 12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਨੂਿੰ  ਵਿਾਓ: ਭਿੰ ਡਾਰਨ ਵਿਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਅਮੀਰ ਤਜਰਚਬਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ: ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ। 
ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ: ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਚ ਿੰ ਤਨ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ ਕਰਕੇ 12-ਅਯਾਮੀ ਸਿੰਤ ਲਨ 

ਪਰਵਾਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ: ਮਾਨਚਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਗਤੀਚਵਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ ਚਕਸ ੇਗਤੀਚਵਿੀ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਵਿੱ   

ਊਰਜਾਵਾਨ ਫਕੋਸ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਨਿੰ ਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਵਿੱ   ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡ ਿੱ ਚਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਊਰਜਾ ਸ ਿਾਰ: ਸਾਰ ੇ12 ਮਾਪਾਂ ਚਵਿੱ   ਚਬਹਤਰ ਫੈਸਚਲਆ ਂਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਗਰਮ ਿਾਰਚਮਕ/ਅਚਿਆਤਚਮਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਲੂ 

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਚਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਚਿਆਤਚਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਵਿੱ   ਸ ਿਾਰ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਿਾਰ: ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰਚਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਵ ਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦ ੇਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 
ਚਵ ਕਾਰ ਸ ਿਾਰ ਹੋਇਆ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ। 

 

ਅਪਵਾਦ ਭਿੰ ਗ 

ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਬਹਾਲੀ 
ਵਹਾਅ ਸਚਥਤੀ 
ਅਚਿਆਤਚਮਕ/ਿਾਰ
ਚਮਕ ਜੀਵਨ ਸ ਿਾਰ 

ਮਨੋਚਵਚਗਆਨਕ 

ਸ ਿਾਰ 

 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰ ੋ

• ਊਰਜਾ ਬ ਾਓ 

• ਊਰਜਾ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰ ੋ

• ਟਰਾਂਸਚਮਊਟ ਊਰਜਾ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਸਟੋਰੇਜ 

• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਦੀ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂ 
• ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ ਵਿਾਓ 

 

 

ਪਰਤੀਚਬਿੰ ਬਤ ਸਵਾਲ 

 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ, ਚਵਟਾਚਮਨ ਐਮ, ਮਾਨਚਸਕ ਤਾਕਤ, 12 ਮਾਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ ਲੇਟ ਪ ਆਇਿੰ ਟ ਚਵ ਕਾਰ ਕੀ ਸਬਿੰ ਿ ਹੈ? ਤ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਚਵਿੱ   "ਅਚਿਆਤਚਮਕਤਾ/ਿਰਮ" ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ? 
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ਚ ਿੱ ਤਰ 26 

ਅਵਸਰ ਦੀ ਮ ਿੱ ਖ ਪਰਚਕਚਰਆ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਚਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਰਕ 

ਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇਚਵਕਾਸ 

 
 

                
 

ਸ ਰਖੀ 
• ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ: ਤਕਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ (ਮੁਢਲੀ) ਸ਼ਕਤੀ 
• ਕੋਰ ਪਰਤਕਤਰਆ: ਇਿੱਛਾ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਮਨ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਤਕਤਰਆ ਤਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ 

• ਮੌਕ ੇਦਾ ਤਵਕਾਸ: ਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
• ਮੌਕ ੇਦੀ ਪਛਾਣ: ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੰੂ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਰਿੱਖਣਾ 
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਫੈਸਤਲਆਂ ਦ ੇਅਤਧਐਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਤਧਰ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਧ ਜਾਂ ਤਬਹਤਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬੌਤਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। 
• ਸਮਾਤਜਕ ਨੈਿੱਟਵਰਕ: ਸਮਾਤਜਕ ਪਰਸਪਰ ਤਕਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦ ੇਨੈਿੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ 

• ਉੱਦਮੀ ਸੁਚੇਤਤਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਰੁਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤ ੇਆਪਣਾ ਤਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ 
• ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦ ੇਗੁਣ (ਆਸ਼ਾਵਾਦ/ਸਵੈ-ਪਰਭਾਵਕਤਾ/ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ): ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨੰੂ 

ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਸਪਰ ਤਕਰਆਵਾਂ ਤਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਦੰਦੇ ਹਨ। 
 
 

 

ਮੁੱ ਖ ਊਰਜਾ ਅਤੇ
ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੁੱ ਖ 
ਪਰਮਕਮਰਆ

ਉੱਦਮੀ ਸੁਚੇਤਨਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਸਮਮਮੈਟਰੀ

ਸੋਸ਼ਲ 
ਨ ੈੱਟਵਰਕਸ
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ਚ ਿੱ ਤਰ 27 

ਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤ ੇਜੋਨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਗਰੋਿ ਜ਼ੋਨ ਲਰਮਨੂੰ ਗ ਜ਼ੋਨ

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟੀਮਚਆਂ 
'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੋਕਸ

ਮਕਮਰਆਵਾਂ ਮਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਈ ਜੋ 
ਮਕ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ੋਨ ਮਵੱਚੋਂ

ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ
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ਤਚਿੱਤਰ 28 

ਪਰਵਾਹ ਸਤਥਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ 48 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਰ ਕਰਕੇ 
ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਮਨਯੂੰ ਤਰਣ 
ਦੁਆਰਾ ਮਵਟਾਮਮਨ ਐਮ 

ਦਾ ਵਾਧਾ

'ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਵਅਕਤੀਗਤ 
ਅਨੁਭਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ

ਮੌਜ ਦਾ ਪਲ 'ਤੇ ਤੀਬਰ 
ਇਕਾਗਰਤਾ

ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਦਾ ਅਭੇਦ 

ਹੋਣਾ

TRANSCENDNG 
ਮਲਮਮਟੇਡ ਪਰਤੀਮਬੂੰ ਬਤ 

ਸਵੈ-ਚੇਤਨਾ

ਕੋਰ ਊਰਜਾ 
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ਚ ਿੱ ਤਰ 29 

ਫਲੋ ਸਟੇਟਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 49 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਕੋਰ ਊਰਜਾ

ਆਰਾਮਦਾਇਕ
ਜ਼ੋਨ
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ਚ ਿੱ ਤਰ 30 

ਵ ਨਬਿੱ ਿਤਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 

 

 

 

 

 

  

ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਜਜ਼ਬਾਤ

ਮੁੱ ਲ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਭਆਸ
ਹਕੀਕਤ ਮਵੱਚ ਰਹੋ 
ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ 
ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ

ਅਨੂੰ ਦਦਾਇਕ ਅਤੇ
ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ 
ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ
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ਹਵਾਲਾ ਸਿੰ ਕਲਪ # 1 

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 76 

 

ਇਹ ਰਚਨਾ ਤਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਪਤਹਲੂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ 

ਤਵਿੱਚ, ਪਤਰਵਰਤਨ ਇਿੱਕ "ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਗਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਤਕਤਰਆ" ਹੈ: 

 

ਪੂਰਵ-ਤਚੰਤਨ ("ਤਤਆਰ ਨਹੀਂ") - "ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਤਵਿੱਖ ਤਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ 
ਰਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਵਹਾਰ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਵਾਲਾ ਹੈ।" 
 

ਤਚੰਤਨ ("ਤਤਆਰ ਹੋਣਾ") - "ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਵਹਾਰ ਸਮਿੱ ਤਸਆ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਦੰਦੇ 
ਹਨ।" 
 

ਤਤਆਰੀ ("ਤਤਆਰ") - "ਲੋਕ ਫੌਰੀ ਭਤਵਿੱਖ ਤਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਵਵਹਾਰ 

ਤਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਲ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" 
 

ਐਕਸ਼ਨ - "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿੱ ਤਸਆ ਵਾਲੇ ਤਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸੰਸ਼ੋਤਧਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਸਹਤਮੰਦ ਤਵਵਹਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ." 

 

ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ - "ਲੋਕ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਮਹੀਤਨਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" 
 

ਸਮਾਪਤੀ - "ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜੀਰੋ ਪਰਤਾਵ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰ-ਤਸਹਤਮੰਦ ਆਦਤ ਵਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।" 
 
 

ਪਤਰਵਰਤਨ ਦ ੇਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ / ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸਬੰਧ 

ਹੈ। ਲੇਖਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਤਚੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਹਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ # 2 

ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਗ 77 

 

     ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਗ (ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵੇਗ) ਇਿੱਕ ਤਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤਆੂਂ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਔਸਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਗਣਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। 
ਸੰਕਲਪ ਇਿੱਕ ਤਦਿੱ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਤਥਕ ਗਤੀਤਵਧੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ 
ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮਤਹੰਗਾਈ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ 
ਵੇਗ ਦਾ ਮਾਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਦਸੇ਼ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੁਿੱ ਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ (GNP) ਦਾ 
ਅਨੁਪਾਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਤਵਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਭਾਤਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

     ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਤਵਕਲਪਕ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸੰਪਤੀਆ ਂ'ਤੇ ਤਵਆਜ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਜਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗ ੇ- ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਤਵਿੱ ਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ "ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਜੇਬ ਤਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੋਰੀ ਸਾੜਨਾ" ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਗ ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਥਤੀ ਅਸਲ 

ਤਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਿੱਟ ਮੰਗ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘਿੱਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਤੀ ਘਿੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਜਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਆਰਤਥਕ ਪਤਰਵਰਤਨ 

(ਤਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਆਮਦਨੀ, ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਿੱਧਰ) ਨੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

     ਵੇਗ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਵਚਕਾਰ ਤਗਣਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਵੇਗ = ਨਾਮਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਹਾਲਾਂਤਕ 

ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਤ) ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੇਗ ਅਤੇ ਤਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਤਰਸ਼ਤਾ ਹੈ 

ਤਵਟਾਤਮਨ ਐਮ. ਲੇਖਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ 
 

 
 

ਤਮਸਟਰ ਤਰਿੱਕੀ ਤਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੀਂ ਤਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਤਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ, 1969 ਨੰੂ ਤਤੰਨ ਬਿੱ ਤਚਆਂ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਦ ੋਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਤਰਿੱਕੀ) ਤਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਿੱਡੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1988 ਤਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਰਕੀ ਨੇ 1992 ਤਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਹਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਤਦਆ ਅਤੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਖਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਵਤਭੰਨ ਵਪਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਸੁਤਵਧਾ ਸਟੋਰ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, 7-

ਇਲੈਵਨਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਟੋਰ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅਿੱਪ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡੇਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਤਲਖੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

a) ਸਫਲ ਸੀਰੀਅਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 
b) ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਤਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੇਜ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

c) 50 ਰਾਜਾਂ ਤਵਿੱਚ 52 ਮੈਰਾਥਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 
d) ਅਲਟਰਾ-ਸਤਹਣਸ਼ੀਲ ਅਥਲੀਟ, 5K ਤੋਂ 135 ਮੀਲ ਤਿੱਕ, ਕਈ ਦੂਰੀਆ ਂਚਲਾਉਣਾ 
e) ਮਾਊਂਟ ਮਨਸਾਲੂ (8ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਬੰਦੂ) ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤ ੇਚਤੜਹਆ। 
f) ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤ ੇਚੜਹਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪਤਹਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤਸਿੱ ਖ 

g) ਭਾਵੁਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਵਕਾਸ ਤਵਿੱਚ ਤਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲਾ 
h) ਤਵਤਭੰਨ ਸੈਤਟੰਗਾਂ ਤਵਿੱਚ ਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਪੀਕਰ 

 

ਤਮਸਟਰ ਤਸੰਘ ਦ ੋਬਿੱ ਤਚਆਂ ਵਾਲਾ ਤਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਮਰਤਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਮਾਤਪਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਤਦਰੜ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤਵਲਤਮੰਗਟਨ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਤਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 

ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ। 


