સુખાકારીના પાાંચ માર્ગો અને હિન્દુ ત્વ
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આ દસ્િાવેજનો ઉપયોર્ગ કરવો
માનસિક સ્વાસ્્ય અને િુખાકારી પર ધ્યાન કે સરિત કરવા િાથે આ દસ્તાવેજમાાં તમારા સ્થાસનક િમુદાયોને
િહાયતા કરવા માટે ની માસહતી છે .
આ અસિયાનની ટૂ લસકટમાાં નીચેનાનો િમાવેશ થાય છે :


િારા સવચારો કરવા સવશે



ટૅ મ્પ્લેટ રયૂઝ સ્ટોરી



િૂચવેલ રયૂઝલેટરની નકલ



િૂચવેલ ઇરટર ાનેટની નકલ



િૂચવેલ WhatsApp નકલ



િૂચવેલ િોસશયલ મીસિયાની નકલ

િાંવાદ સવશે વધુ પૂછપરછ માટે કૃ પા કરીને આ પ્રમાણે Good Thinking ટીમનો િાંપકક કરો
info@good-thinking.co.uk અથવા પૉલી ક્વૉક, પ્રૉજેક્ટ મેનજ
ે ર, p.kwok@nhs.net.

Good Thinking હવશે
Good Thinking એ NHSનુાં માનસિક િુખાકારી માટે નુાં એક ઑનલાઇન માધ્યમ છે, જે લાંિનવાિીઓને
એવી રીતે પોતાના માનસિક સ્વાસ્્ય અને િુખાકારીની િાંિાળ લેવામાાં િહાયતા કરે છે જે તેઓ માટે કારગર
નીવિે. 2017માાં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી પાાંચ લાખથી વધુ લોકોએ સચાંતા, તણાવ, બગિેલો મૂિ, ઊાંઘની
િમસ્યાઓ અને અરય બાબતોનો િામનો કરવા માટે અમારી સિસજટલ િેવાનો ઉપયોગ કયો છે . Good
Thinking એવા લોકો માટે સન:શુલ્ક છે , જેઓ લાંિનમાાં રહેતા હોય, અભ્યાિ કરતા હોય અથવા કામ કરતા
હોય. આ લાંિનના મેયર, લાંિનની કાઉસરિલો, સિરેક્ટિક ઑફ પસલલક હેલ્થ અને Public Health Englandના
િહયોગના કારણે શક્ય બરયુાં છે . આ િેવા Healthy London Partnership દ્વારા પૂરી પાિવામાાં આવે છે .
કોઈ પણ સિવાઇિ પર ચોવીિ કલાક ઉપલલધ અને િાંપણ
ૂ કપણે ગુપ્ત એવી Good Thinking િેવા
લાંિનવાિીઓને પોતાની માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો કરવામાાં િહાયતા કરવા માટે સવસવધ િાંિાધનો પૂરાાં
પાિે છે , જેમાાં NHS દ્વારા માંજૂર થયેલ ઍ્િ, લેખો, લલૉગ, પોિકાસ્ટ, સ્વમૂલ્યાાંકનો, સવિીયો અને સપ્રરટ લઈ
શકાય એવી વકક બૂક્િનો પણ િમાવેશ થાય છે . અમે જેની િલામણ કરીએ છીએ એવી બધી ઍ્િનુાં
સ્વતાંત્રપણે મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે અને અમારાં નૈદાસનક રીતે પ્રમાસણત સ્વ-મૂલ્યાાંકન િાધન (ટૂ લ)
DoctorLink દ્વારા િાંચાસલત છે .
COVID-19 મહામારીની શરૂઆત થઈ ત્યારથી િમગ્ર લાંિનમાાં માનસિક સ્વાસ્્ય િહાયતા માટે ની વધતી
જતી માાંગને પહોાંચી વળવા માટે અમે અમારાાં િાંિાધનોનો સવસ્તાર કયો છે. લાંિનવાિીઓએ Good
Thinkingને કહ્ુાં છે કે જ્ાાં સ્વાસ્્યનો પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે 'એક જ િાઇઝ બધાને સફટ થાય' એ પ્રકારનો
ઉપાય હોતો નથી. તેઓની એવી માસહતી અને િહાયતાની જરૂર હોય છે જે દશાકવે કે તેઓ કઈ રીતે જીવે છે
અને તેમનાાં મૂલ્યો કયાાં છે .
તેથી, Good Thinking સવસવધ િાંસ્થાઓ, ધાસમકક િમુદાયો, એકે િમીઓ, ચેસરટીઓ અને અરય ઘણા લોકો
િાથે કામ કરીને જે તે વ્યસિને અનુકૂળ આવે એવી પ્રિાવશાળી િામગ્રી બનાવે છે . દરેક વ્યસિનુાં માનસિક
સ્વાસ્્ય અલગ હોય છે - અહીાં અમે તમને તમારી િુખાકારીમાાં િુધારો લાવવા માટે તમારો પોતાનો માગક
શોધવા માટે મદદ કરવા માટે છીએ. મહામારી દરસમયાન અમારી વેબિાઇટની મુલાકાતો અને અમારાાં
િાંિાધનોના િાઉનલોડ્ઝમાાં િારે વધારો થયો છે.
આ ટૂ લહકટ હવશે
તમારી િમગ્ર િાંસ્થામાાં અને તમે જેમની િાથે કામ કરતા હો તે િમુદાયોમાાં Good Thinkingને દૃશ્યમાન
બનાવવામાાં તમને મદદ કરવા માટે આ ટૂ લસકટની રચના કરવામાાં આવી છે . આ માસહતી, િાધનો અને
ટૅ મ્પ્લેટ્િ તમને અસિયાનનો િાંદેશ પહોાંચાિવામાાં અને તમને ઉપલલધ િાંવાદોનાાં માગો અને િાંિાધનોનો
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શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવામાાં મદદ કરશે.
કૃ પા કરીને અમને આ મૂલ્યવાન િાંિાધનો અાંગે તમારાાં સ્થાસનક નેટવક્િક અને સવશ્વાિુ િાગીદારો િાથે પ્રચાર
કરવામાાં મદદ કરો.

જો િમને કોઈ પ્રશ્નો િોય િો કૃ પા કરીને Good Thinkingનાાં પ્રૉજેક્ટ મેનજ
ે ર
પૉલી ક્વૉકને ઇમેલ કરો p.kwok@nhs.net
Template news story (Word Count: 501 words) to adapt and use
locally.
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સુખાકારીના પાાંચ માર્ગો અને હિન્દુ ત્વ
COVID-19 મહામારીએ િમગ્ર સવશ્વને પ્રિાસવત કયુું છે ; લગિગ દરેક વ્યસિ માટે , િાવનાત્મક થકાન,
ઊાંઘની િમસ્યાઓ અને સચાંતાથી માાંિીને સિપ્રેશન િુધી પુખ્ ત વ્યસિઓ માટે માનસિક સ્વાસ્્યને લગતી
સવસવધ પસરસસ્થસતઓમાાં વધારા િાથે જીવન પર ઊાંિો પ્રિાવ પિે તે સ્વાિાસવક હતુાં. તેના પ્રસતિાવ તરીકે ,
Good Thinking ટીમ લાંિનમાાં સહરદુ િમુદાયોને વધુ િારી અને જેની િાથે તાદાત્મ્પય અનુિવી શકાય એવી
િહાયતા આપવા માટે જરૂરી ફે રફારો કરીને િેવાને સવકિાવી રહી છે . આપણામાાંથી લાખો લોકોએ
માનસિક સ્વાસ્્યની િમસ્યાઓ અનુિવી છે અથવા સપ્રયજનને િાંઘર્ક કરતા જોયા છે અને અમે િમજીએ
છીએ કે લોકો સચાંતાતુર, તણાવગ્રસ્ત હોઈ શકે છે અથવા માનસિક સ્વાસ્્યની અરય સચાંતાઓ િાથે િાંઘર્ક
કરતા હોઈ શકે છે.
Good Thinking િુખાકારીના પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વ અસિયાન શરૂ કરતાાં આનાંદ અનુિવે છે , જેનુાં
સનમાકણ લાંિનના સહરદુ િમુદાયોના િભ્યો િાથેના િહયોગમાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે અને તેમાાં સહરદુ ફોરમ ઑફ
સિટન, સહરદુ કાઉસરિલ UK અને BAPS શ્રી સ્વાસમનારાયણ માંસદર - નીિિેન ટૅ મ્પપલ તરફથી િહાયતા મળી
છે . આ સવસ્તાસરત િાંિાધન એ િમગ્ર લાંિન અને તેના સવસવધ િમુદાયોમાાં માનસિક સ્વાસ્્યની વધતી જતી
માાંગને પહોાંચી વળવા માટે અને જે ધાસમકક િમુદાયો માટે િાાંસ્કૃ સતક રીતે વધુ યોગ્ય જણાઈ શકે એવાાં
શુદ્ધીકરણ કરાયેલાાં િાંિાધનો પૂરાાં પાિવા માટે છે.
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િારી માનસિક િુખાકારીના પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વ એ NHSની િલાહ પર આધાસરત છે અને સહરદુ
શાસ્ત્રોમાાં પણ તેને પ્રોત્િાહન આપવામાાં આવે છે , જે આ પ્રમાણે છે :
1. અરય લોકો િાથે જોિાવુાં
2. શારીસરક રીતે િસિય રહેવુાં
3. પ્રત્યેક સદવિે કાં ઈક નવુાં શીખવુાં
4. અરય લોકોને આપવુાં
5. વતકમાન ક્ષણ પર ધ્યાન કે સરિત કરવુાં
સહરદુ ફોરમ ઑફ સિટન, સહરદુ કાઉસરિલ UK અને BAPS શ્રી સ્વાસમનારાયણ માંસદર – નીિિેન ટૅ મ્પપલના
િહયોગ િાથે િુખાકારીના પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વ એ વ્યાપક ટૂ લસકટનો એક િાગ બનાવે છે. આ ટૂ લસકટ
િુખાકારીના પાાંચ માગો બાબતી શ્રેણીબદ્ધ સવિીયો અને િાથે ઍસનમેશરિ પૂરાાં પાિે છે , જે WhatsApp
અને સવસવધ િોસશયલ મીસિયા માધ્યમો પર શેયર કરી શકાશે. આ ટૂ લહકટ બાદ અન્ય ધાહમિક સમુદાયો
માટે બીજી વધુ ટૂ લહકટ્સ આવશે.
તમારી માનસિક િુખાકારીની િાંિાળ લેવી અને તમારાાં સપ્રયજનોની મદદ કરવી એ આટલુાં અગત્યનુાં અગાઉ
ક્યારેય ન હતુાં.
રજનીશ કશ્યપ MCICM, હિન્દુ કાઉહન્સલ UKના સામાન્ય સહચવ/ટર સ્ટીએ કહ્ુાં િિુ:ાં
"સહરદુ ધમક કહે છે કે તમે િમસ્યાઓ કે પીિાઓને ટાળી ન શકો. તમે શાાંસતપૂણક રીતે જીવવા માાંગતા હો તો
પણ તમારી ધીરજની કિોટી થશે અને િમસ્યાઓ તથા િાંજોગો તમને િતત પિકાર આપતા રહેશે. જીવન
આવુાં જ છે. જોકે , જો આપણે સ્વાસ્્ય અને િુખાકારીના પાાંચ િુવણક સિદ્ધાાંતોને અનુિરીએ તો તમે તમારી
શારીસરક અને માનસિક િુખાકારીને િુસનસિત કરવા માટે જીવનના વહેણમાાં આગળ વધી શકો છો અને
એવાાં િામારય જોખમો અને િામારય િયસ્થાનો ટાળી શકો છો, જેનાથી ઘણા લોકોનાાં સ્વાસ્્ય અને
િુખાકારી પર અિર પિતી હોય. આમ, તમારાાં સ્વાસ્્ય અને િુખાકારી માટે અગત્યની એવી પાાંચ ચીજો
િારી આદતો, યોગ્ય િિાનતા, િાંતુલન, નીસતમત્તા િાથેનુાં જીવન અને સશસ્ત છે. આ પાાંચ સિદ્ધાાંતો પર
ધ્યાન કે સરિત કરો અને તેમને તમારા જીવનનો અગત્યનો અને અખાંિ િાગ બનાવો, જેથી િાંતુસલત અને
સશસ્ત િાથેનુાં જીવન જીવી શકાય અને શાાંસત તથા િુખાકારી અનુિવી શકાય."
કે ટલીક એવી રીતો જેનાથી તમે આ અસિયાનને િમથકન આપી શકો અને તેનાથી આગળ જઈ શકો:

-

NHS દ્વારા િલામણ કરવામાાં આવ્યા પ્રમાણે અને સહરદુ પરાં પરામાાં પણ જેને પ્રોત્િાહન આપવામાાં
આવે છે એવાાં માનસિક સ્વાસ્્ય અને િુખાકારીને િુધારવા માટે નાાં પાાંચ પગલાાંઓ, પર સવચાર કરો.

-

િોસશયલ મીસિયા પર વાતચીતમાાં જોિાઓ અને અમને @GoodThinkingUKમાાં ટૅ ગ કરો
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-

તમારા િમુદાય િાથે આ ટૂ લસકટ અને તેનાાં િાંિાધનોનો ઉપયોગ કરો.

વધુ માસહતી માટે આ વેબિાઇટ પર જાઓ https://www.good-thinking.uk/hinduism/.

-સમાપ્ત-

5

સાંપાદકો માટે નોાંધ

વધુ માસહતી માટે અથવા પ્રવિા િાથે ઇરટરવ્યૂ ગોઠવવા માટે કૃ પા કરીને િાંપકક કરો info@goodthinking.uk
Good Thinking હવશે
Good Thinking લાંિનવાિીઓને તેમનાાં માનસિક સ્વાસ્્ય અને િુખાકારીની એવી રીતે િાંિાળ લેવા દે છે
જે તેમના માટે કામ કરે. 2017માાં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી પાાંચ લાખથી વધુ લોકોએ સચાંતા, તણાવ,
બગિેલો મૂિ, ઊાંઘની િમસ્યાઓ અને અરય બાબતોનો િામનો કરવા માટે અમારી સિસજટલ િેવાનો
ઉપયોગ કયો છે . Good Thinking એ લાંિનવાિીઓ માટે સન:શુલ્ક છે , જે માટે લાંિનના મેયર, લાંિન
કાઉસરિલ્િ, પસલલક હેલ્થના સિરેક્ટિક અને પસલલક હેલ્થ ઇાં ગ્લૅરિ ધરયવાદને પાત્ર છે. આ િેવા Healthy
London Partnership દ્વારા પૂરી પાિવામાાં આવે છે .
કોઈ પણ સિવાઇિ પર 24 કલાક ઉપલલધ અને િાંપણ
ૂ કપણે ગોપનીય એવુાં Good Thinking લાંિનવાિીઓને
તેમની માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો કરવામાાં મદદ કરવા માટે સવસવધ િાંિાધનો પૂરાાં પાિે છે , જેમાાં NHS
દ્વારા મારય મફત ઍ્િ, લેખો, લલૉગ, પોિકાસ્ટ્િ, સ્વ-મૂલ્યાાંકનો, સવિીયો અને વકક બૂક્િનો િમાવેશ થાય
છે . અમે જેની િલામણ કરીએ છીએ એવી બધી ઍ્િનુાં સ્વતાંત્રપણે મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે અને અમારાં
નૈદાસનક રીતે પ્રમાસણત સ્વ-મૂલ્યાાંકન િાધન (ટૂ લ) DoctorLink દ્વારા િાંચાસલત છે.

વધુ માસહતી માટે આ વેબિાઇટ પર જાઓ www.good-thinking.uk
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Suggested Newsletter copy

(Word Count: 206 words)

સુખાકારીના પાાંચ માર્ગો અને હિન્દુ ત્વ
COVID-19એ આખા સવશ્વને પ્રિાસવત કયુું છે ; િુખાકારીમાાં ઘટાિો, ઊાંઘની િમસ્યાઓ અને સચાંતાથી માાંિીને
સિપ્રેશન િુધી પુખ્ ત વ્યસિઓ માટે માનસિક સ્વાસ્્યની પસરસસ્થસતઓમાાં વધારા િાથે જીવન પર ઊાંિો પ્રિાવ
પિે તે સ્વાિાસવક હતુાં. તેના પ્રસતિાવ તરીકે , Good Thinking ટીમ લાંિનમાાં સહરદુ િમુદાયોને વધુ િારી
િહાયતા આપવા માટે િેવાઓમાાં ફે રફારો કરી રહી છે .
િુખાકારીના પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વનાાં િાંિાધનો િમગ્ર લાંિન અને તેના સવસવધ િમુદાયોમાાં માનસિક
સ્વાસ્્યની િહાયતા માટે ની વધતી જતી માાંગને પૂરી કરવા માટે તથા NHS દ્વારા કરવામાાં આવેલી િલામણ
પ્રમાણે માનસિક સ્વાસ્્ય અને િુખાકારીમાાં િુધારો કરવા માટે નાાં પાાંચ પગલાાંઓ સવશે સહરદુ િમુદાયમાાં
િિાનતા લાવવા માટે પ્રોત્િાહન આપવા માટે પણ સહરદુ િમુદાય િાથેની િાગીદારીમાાં માનસિક સ્વાસ્્યના
વ્યાવિાસયકો દ્વારા સવકિાવવામાાં આવ્યા છે . સહરદુ પરાં પરામાાં પણ આ બાબતો અાંગે પ્રોત્િાહન આપવામાાં
આવે છે. િુખાકારીના પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વને સહરદુ ફોરમ ઑફ સિટન, સહરદુ કાઉસરિલ UK અને BAPS
શ્રી સ્વાસમનારાયણ માંસદર – નીિિેન ટૅ મ્પપલનો િહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે.
માનસિક સ્વાસ્્યની િમસ્યા વાસ્તસવક છે અને તેને હળવાશથી લેવી ન જોઈએ. જેઓ કોઈ પણ પ્રકારની
માનસિક સ્વાસ્્યની િમસ્યાનો િામનો કરી રહ્ા હોય એવા લોકોએ િયિીત થયા સવના વ્યાવિાસયક મદદ
માાંગવી જોઈએ. આમ કરવામાાં કોઈ નુકિાન અને શરમ નથી, હાં મશ
ે ાાં કોઈને કોઈ ખૂણે મદદ હાજર હોય છે .
વધુ માસહતી માટે આ વેબિાઇટ પર જાઓ https://www.good-thinking.uk/hinduism/.
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Suggested Intranet copy (Word Count: 90 words)
સુખાકારીના પાાંચ માર્ગો અને હિન્દુ ત્વ
ગત વર્કમાાં એવુાં કહેવુાં િુરસક્ષત છે કે આપણામાાંથી ઘણા લોકોએ માનસિક સ્વાસ્્યના ઘણા પિકારોનો
અનુિવ કયો છે . તેના પ્રસતિાવ તરીકે , Good Thinking િેવા NHS દ્વારા કરવામાાં આવેલી િલામણ પ્રમાણે
િમગ્ર લાંિનમાાં ધમક અને મારયતા આધાસરત િમુદાયો િાથે િાગીદારી પર કામ કરી રહી છે, જેમાાં
િુખાકારીના પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વનુાં િજકન કરવા માટે સહરદુ િમુદાય િાથે કામ કરવાનો પણ િમાવેશ
થાય છે.
િુખાકારીના પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વની રચના સહરદુ ફોરમ ઑફ સિટન, સહરદુ કાઉસરિલ UK અને BAPS
શ્રી સ્વાસમનારાયણ માંસદર – નીિિેન ટૅ મ્પપલ િાથેના િહયોગમાાં કરવામાાં આવી છે.
વધુ માસહતી માટે આ વેબિાઇટ પર જાઓ https://www.good-thinking.uk/hinduism/.
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અહિયાનનાાં સાંસાધનો
સોહશયલ મીહડયા અને WhatsApp માટે ઍહનમેશન્સ
િોસશયલ મીસિયા અને WhatsApp માટે નાાં બધાાં ઍસનમેશરિ Comms ટૂ લસકટમાાં શેયર કરવા માટે
ઉપલલધ છે.

હવડીયો
પૂજા યોગસવવેકદાિ સ્વામી
પૂજા યોર્ગહવવેકદાસ સ્વામી કે જેઓ BAPS શ્રી સ્વાહમનારાયણ માંહદર (નીસડેન ટૅ મ્પલ) ખાિે મુખ્ ય
સાધુ છે તેઓ જણાવે છે કે ઈશ્વર અને અરય લોકો િાથે જોિાવાથી કઈ રીતે તમારી માનસિક િુખાકારીમાાં
િુધારો આવી શકે છે .
લેસવના મહેતા MBE
લોકહપ્રય િસ્િી લેહવના જણાવે છે કે કઈ રીતે શારીસરક રીતે િસિય રહેવાથી તમારાાં મૂિ અને માનસિક
િુખાકારી પર િકારાત્મક અિર પિી શકે છે.
સદશા ચઢ્ઢા OBE
ફે ઇથ ફોરમ્સ ફૉર લાંડનનાાં સિઅધ્યક્ષ ડૉ. હદશા જણાવે છે કે પ્રત્યેક સદવિે કાં ઈક નવુાં શીખવાથી કઈ રીતે
તમારી માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો થઈ શકે છે
તૃસપ્ત પટે લ
હિન્દુ ફોરમ ઑફ હિટનનાાં પ્રમુખ જણાવે છે કે કઈ રીતે અરય લોકોને કશુક
ાં આપવાથી તમારી માનસિક
િુખાકારીમાાં િુધારો થઈ શકે છે .
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Suggested WhatsApp copy
ચેનલ
WhatsApp

નકલ
સહરદુ પરાં પરામાાં, માનસિક સ્વાસ્્ય એ પ્રત્યેક વ્યસિની િુખાકારીમાાં અત્યાંત અગત્યનુાં પાિુાં છે,
કારણ કે તે સ્વાસ્્યપ્રદ અને િાંતુસલત જીવન જીવવા માટે આવશ્યક છે .
તમારી િુખાકારી કઈ રીતે જાળવવી તે સવશે તમને કે ટલીક સટ્િ આપવા માટે અમે િુખાકારીના
પાાંચ માગો અને સહરદુ ત્ વનુાં િજકન કયુું છે , કૃ પા કરીને આ સવિીયો જુ ઓ.
વધુ માસહતી માટે આ સલાંક પર જાઓ https://www.good-thinking.uk/hinduism/

WhatsApp

આપણામાાંથી જે લોકો માનસિક સ્વાસ્્યનીએ િમસ્યાઓનો િામનો કરી રહ્ા હોઈ શકે અથવા
જેઓ સચાંતા અને નકારાત્મકતાનો િામનો કરી રહ્ા છો એવા લોકો માટે આ પિકારોને પહોાંચી
વળવા માટે આપણે અજમાવી શકીએ એવી એક રીત એ આધ્યાસત્મકતા અને વ્યવહારદક્ષતા
બાંનેનો િાંતુસલત અસિગમ અપનાવવો તે છે.
તે િાંતુલન કઈ રીતે જાળવવુાં તે અાંગે કે ટલીક સટ્િ પૂરી પાિવા માટે અમે િુખાકારીના પાાંચ માગો
અને સહરદુ ત્ વનુાં િજકન કયુું છે.
વધુ માસહતી માટે આ સલાંક પર જાઓ https://www.good-thinking.uk/hinduism/
èકૃ પા કરીને વ્યાપકપણે શેયર કરો

WhatsApp

માનસિક સ્વાસ્્યની િમસ્યા વાસ્તસવક છે અને તેને હળવાશથી લેવી ન જોઈએ. જેઓ કોઈ પણ
પ્રકારની માનસિક સ્વાસ્્યની િમસ્યાનો િામનો કરી રહ્ા હોય એવા લોકોએ િયિીત થયા સવના
વ્યાવિાસયક મદદ માાંગવી જોઈએ. આમ કરવામાાં કોઈ નુકિાન અને શરમ નથી, હાં મશ
ે ાાં કોઈને
કોઈ ખૂણે મદદ હાજર હોય છે .
વધુ માસહતી માટે , આ સલાંક પર જાઓ www.good-thinking.uk/hinduism/
èકૃ પા કરીને વ્યાપકપણે શેયર કરો

WhatsApp

NHS સુખાકારીના 5 માર્ગો – હિન્દુ ત્વનો દૃહિકોણ
✅સહરદુ િમુદાયો િાથે કામ કરીને Good Thinking દ્વારા સવકિાવવામાાં આવ્યુાં
✅ઘણાાં બધાાં ઉત્તમ િાંિાધનો; ટૂાં કા પ્રેરણાદાયક સવિીયોઝ, ઍસનમેશરિ અને અનુવાસદત
િાંિાધનો પણ
www.good-thinking.uk/hinduism/
èકૃ પા કરીને વ્યાપકપણે શેયર કરો

WhatsApp

BAPS શ્રી સ્વાસમનારાયણ માંસદર (નીિિેન ટૅ મ્પપલ) ખાતે મુખ્ ય િાધુ પૂજા યોગસવવેકદાિ સ્વામીને
િાાંિળો, ઈશ્વર અને અરય લોકો િાથે જોિાવાથી કઈ રીતે તમારા માનસિક સ્વાસ્્યમાાં િુધારો
આવી શકે છે તે સવશે તેઓ વાત કરે છે . https://youtu.be/WjUMnjCoQZ4
èકૃ પા કરીને વ્યાપકપણે શેયર કરો
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WhatsApp

પ્રસિદ્ધ હસ્તીએ લેસવના મહેતા MBEને િાાંિળો, શારીસરક રીતે િસિય રહેવાથી કઈ રીતે તમારી
માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો આવી શકે છે તેના સવશે તેઓ વાત કરે છે.
https://youtu.be/FSkWKPa3MlI
èકૃ પા કરીને વ્યાપકપણે શેયર કરો

WhatsApp

ફે ઇથ ફોરમ્પિ ફૉર લાંિનનાાં િહઅધ્યક્ષ િૉ. સદશા ચઢ્ઢાને િાાંિળો, તેઓ પ્રત્યેક સદવિે કાં ઈક નવુાં
શીખવાથી કઈ રીતે તમારી માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો આવે તે સવશે વાત કરે છે .
https://youtu.be/Vx6pXgZIKGE
èકૃ પા કરીને વ્યાપકપણે શેયર કરો

WhatsApp

સહરદુ ફોરમ ઑફ સિટનનાાં પ્રમુખ તૃસપ્ત પટે લને િાાંિળો, તેઓ જણાવે છે કે અરય લોકોને કશુાંક
આપવાથી કઈ રીતે તમારી માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો થઈ શકે છે.
https://youtu.be/xK5Z6Vf6B-Y
èકૃ પા કરીને વ્યાપકપણે શેયર કરો
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Suggested social media copy
કૃ પા કરીને તમારી પોતાની પોસ્ટ લખીને અથવા નીચે મુજબ િોસશયલ કરટે રટને લાઇક કરીને કે શેયર કરીને
તમારી પોતાની િોસશયલ મીસિયા ચેનલો દ્વારા આ અસિયાનને િમથકન આપો:

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter

goodthinkinguk
goodthinkinguk
www.instagram.com/goodthinkinguk
@GoodThinkingUK

કૃ પા કરીને િોસશયલ મીસિયા પર તમારાં િમથકન વ્યિ કરો અને લોકોને િહાયતા માટે Good Thinking
વેબિાઇટ પર જવા માટે પ્રોત્િાસહત કરો. જ્ારે તમે પોતાની પોસ્ટ્િ શેયર કરો ત્યારે comms ટૂ લસકટની
અાંદર મળે લી િોસશયલ મીસિયાની તસ્વીરો સન:િાંકોચ શેયર કરો!
તમારી િોસશયલ ચેનલો પર પોસ્ટ કરી શકાય એવી ઉદાહરણ તરીકે ની કે ટલીક પોસ્ટ્િ કૃ પા કરીને નીચે
જુ ઓ. જ્ારે તમારાથી થઈ શકે ત્યારે અમને ટૅ ગ કરવાનુાં યાદ રાખો @GoodThinkingUK 😊

નકલ
@NHSuk તમારાાં માનસિક સ્વાસ્્ય અને િુખાકારીમાાં િુધારો કરવામાાં મદદ કરવા
માટે પાાંચ માગોની િલામણ કરે છે. @GoodThinkingUK દ્વારા આ િાંિાધન િમગ્ર
લાંિન અને તેના સવસવધ િમુદાયોમાાં માનસિક સ્વાસ્્યની િહાયતા માટે ની વધતી
જતી માાંગને પહોાંચી વળવા માટે છે .
આપણામાાંથી જે લોકો માનસિક સ્વાસ્્યની િમસ્યાઓનો િામનો કરી રહ્ા હો
અથવા સચાંતા અને નકારાત્મકતાનો િામનો કરી રહ્ા હોય એવા લોકો માટે આપણે
આ પિકારોને પહોાંચી વળવા માટે અજમાવી શકીએ એવા ઘણા માગો પૈકીનો એક
માગક એ આધ્યાસત્મકતા અને વ્યાવહાસરકતાનો િાંતસુ લત અસિગમ અપનાવવાનો છે
@GoodThinkingUK
@GoodThinkingUK એ @HinduForumGBR @hindu_counciluk
@NeasdenTemple િાથેના િહયોગમાાં િુખાકારીના પાાંચ માગો અને

ઉપયોર્ગમાાં લેવાની હલાંક
https://www.goodthinking.uk/hinduism/

https://www.goodthinking.uk/hinduism/

https://www.goodthinking.uk/hinduism/

સહરદુ ત્ વ અસિયાન શરૂ કરવા માટે આતુર છે
#Anxiety આપણને બધાને અિર કરી શકે છે. તમે એકલા નથી એ યાદ રાખવુાં
અગત્યનુાં છે . તમે ગમે તેટલી વ્યગ્રતા અનુિવી રહ્ા હો, કોઈક ખૂણે મદદ
ચોક્કિ હાજર હોય છે @HinduForumGBR @hindu_counciluk
@NeasdenTemple
@GoodThinkingUK તરફથી આ સવિીયોમાાં અમે @NeasdenTemple ખાતેના
મુખ્ ય િાધુ પૂજા યોગસવવેકદાિ સ્વામીના શલદો િાાંિળીશુાં, જેઓ જણાવે છે કે કઈ
રીતે ઈશ્વર અને અરય લોકો િાથે જોિાવાથી તમારા માનસિક સ્વાસ્્યમાાં િુધારો
થઈ શકે છે

https://www.goodthinking.uk/hinduism/

https://youtu.be/WjUM
njCoQZ4
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@GoodThinkingUK તરફથી આ સવિીયોમાાં @Lavina_FeelGood પ્રસિદ્ધ
હસ્તી જણાવે છે કે કઈ રીતે શારીસરક રીતે િસિય રહેવાથી તમારી માનસિક
િુખાકારીમાાં િુધારો થઈ શકે છે .
@GoodThinkingUK તરફથી આ સવિીયોમાાં િૉ. સદશા ચઢ્ઢા, કે જેઓ
@LondonFaiths ખાતે િહઅધ્યક્ષ છે , તેઓ જણાવે છે કે કઈ રીતે રોજ કાં ઈક નવુાં
શીખવાથી તમારી માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો થઈ શકે છે .
@GoodThinkingUK તરફથી આ સવિીયોમાાં @HinduForumGBR ખાતે
અધ્યક્ષ તૃસપ્ત પટે લ જણાવે છે કે કઈ રીતે અરય લોકોને કશુક
ાં આપવાથી તમારી
માનસિક િુખાકારીમાાં િુધારો થઈ શકે છે .

https://youtu.be/FSkW
KPa3MlI
https://youtu.be/Vx6p
XgZIKGE
https://youtu.be/xK5Z
6Vf6B-Y

આ ધમિ આધાહરિ અહિયાનને િમારો સિયોર્ગ મળે િે બદલ અમે ખૂબ આિારી રિીશુાં, કૃ પા કરીને
િમારાાં સાથીઓ અને નેટવકિ માાં િેને હન:સાંકોચ શેયર કરો.
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