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ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵਗੇੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆਵੇ ਜਕ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 

ਸੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ " ਵਰਗਾ ਚਮਤਕਾਰ " ਘਟਨਾ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  , ਇੱਕ ਨ ੰ  ਜ ਗਵਾਹ ਰਹ ੇ, ਹਣੁ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕੱਲੇ 

ਨਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ' ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਨ੍ਾਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇ

ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੈਨ ੰ  ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਮਾਾਂ ਜਮਲੀ ਜਜਸਨੇ 

ਚਮਤਕਾਰਾਾਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ. 
  

ਇਹ isn ' t ਦਾ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੰ  ' ਇੱਕ ਮਕੌਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਸੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜ ੋਜਕ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ 

ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੈ. ਕਹਾਣੀ ਦਆੁਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਾਾਂਗਾ ਜਕ ਮੈਂ ਕੀ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਹਨੁਰਾਾਂ ਦਾ 

ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਕਵੇਂ ਹੋਇਆ , ਜਜਸਦਾ ਮਨੈ ੰ  ਜਵਸਵਾਸ ਹੈ ਜਕ ਸਾਡੇ ਸਾਜਰਆਾਂ ਕੋਲ 

ਹੈ. 

ਮੈਂ ਜਸਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਮੇਰੀ ਜਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰੰਭ 

ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਜਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਾਂ 

ਹਨੁਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਗਰਮ ਜਸਖਲਾਈ , ਅਜਭਆਸ ਅਤ ੇ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਇਹ 

ਕਹਾਣੀ ਜਸਰਫ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ , ਪਰ ਸਾਇਦ, ਸਾਇਦ, ਅਟੱਲ ਵੀ . ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਜਦਖਾਉਣਾ 

ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਹਨੁਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਸਖੱ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਨ ੰ  ਜਜਸ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਪਾਉਾਂਦੇ ਹੋ . 
  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਜਨਯੰਤਰਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਪੜ੍ੋ 

ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕੀਏ. ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੀ ਜਵੱਚ ਹਨ, ਦਾ 

ਕੰਟਰੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਨਰਜਵਘਨ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਫਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀ ਾਂ ਲੱਭ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਿੇ ਪੇਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ , ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਜਜੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ੇਚਮਤਕਾਰ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਜਕ ਜਦ ਮੈਨ ੰ  ਸੀ ਕੀ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 28 ਨ ੰ  ਯੋਗ d ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ ਹੋਰ ਮੈਨ ੰ  ਜਬਲਕੁਲ ਮਨੈ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹਤੁ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ 

ਉਹ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਜ ਸਮਝ ਮਨੈ ੰ  ਜਕਸ ਬਾਰ ੇਸੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਸਨ. ਇਹ ਸਾਇਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵੀ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦ ੇਨਾਲ, 

ਸਾਡਾ ਸਬਕ ਦ ਜਜਆਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਬਹਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ 

ਹਾਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਸੱਖਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ . 
  



ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹ ੈਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਜਦਵਾਉਾਂਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਇੱਿ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਹ ੈਭਾਵੇਂ ਜਕ ਜਸਰਫ ਬਰਫ਼ 

ਨ ੰ  ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਸਭੰਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ... 
  

ਠੀਕ ਹ ੈਤਾਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਦੌੜ ਜਗਆ ਅਤ ੇ

ਉਹ ਸਾਮ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਜਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਡੈੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਰਾਤ ਰਜਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤੀ. ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਫਜੜਆਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਗਾਾਂ ਜਵੱਚੋਂ 1.5 ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ . 2.5 ਜਦਨਾਾਂ 

ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਬਨਾਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਗਆ.  
  

ਇਸ ਲਈ .... 
  

ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ .... 
  

•        ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ 

•        ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਉਸ ਜਬੰਦ  ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਜੱਿੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਜਦਲਾਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ 

ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾਵਾਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ 

  

ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਦੀ ਜਜਦੰਗੀ 
  

ਮੀਟਰ ਲਈ y ਸਾਰੀ ਜਜੰਦਗੀ ਮੈਨ ੰ  ਮਦਦ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਜਹਜ 

ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਜਸਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਕ ਉਹ ਜਕੱਿੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਕੱਿ ੇ

ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਇੱਿ ੇ ਜਕਉਾਂ ਹਨ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਅਜਿਆਤਜਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹ ੇਹਨ. ਮੈਂ 1987 

ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਾ ਜਰਹਾ ਸੀ .  
  

ਇਸ ਅਜਿਆਤਜਮਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਭਟਕ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਾਰ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ . 

ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁਚੱ ਇਸਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ 'ਤੇ ਲਗਨ 

ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ' ਤੇ ਕੇਂਜਦਰਤ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਜਵਸਵਾਸਯੋਗ 

ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਪੌਸਜਟਕ ਪ ਰਕ ਲੈ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਜਰਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ (ਜੋ ਸਾਇਦ ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਪ ਰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ) . 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ ਰਕ ਲੈਣਾ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਚੀਜਾਾਂ ਬਦਲਣੀਆਾਂ ਸੁਰ  ਹ ੋਗਈਆਾਂ. ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਸਮਾਾਂ 

ਪਜਹਲਾਾਂ ਜਸੱਜਖਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ ਰਕ ਲੈ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਪ ਰਕ ਉਸ 

ਜਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਜਰ ਰਤਾਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ . ਲੋਕ ਦੇਖ ਤਬਦੀਲੀ ਰਜਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ing ਨ ੰ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਪੇਸ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ding , ਦਰਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ , ਜ ੋ ਜਕ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ, ਬਹਤੁ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹਤੁਾ ਜਹੱਸਾ ਦਰਦ 

ਜਵੱਚ ਜਬਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਾਰਨ ਸਚੱਾਈਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ, ਜਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  

ਲਾਗ  ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਸਹਤ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਪਆ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਤੁ ਜਿਆਨ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ.  
  

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਸਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ $ 5000 

ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਰ ਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਜਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਾਂਗਾ . ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ $ 10,000 ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 

ਵਾਅਦਾ ਭੱੁਲ ਜਗਆ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਆਨ ਵਿੇਰ ੇਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ. ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੈਂ 

ਆਪਣ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਨਾ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਿਆਨ ਪੈਸਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  

ਅਜਹਸਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ . 
  



ਜਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਡੇ ਜਦਲ ਜਜਸ ਚੀਜ ਲਈ ਚੀਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਜਦੰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦਾ. ਅੱਜ ਬਹਤੁੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁਜੜਆ ਹੁਦੰਾ ਹੈ. 
  

ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ .... 
  

ਕਾਰ ਦਰੁਘਟਨਾ 29 ਜ ਨ 2003 
  

ਮੈਂ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਵੱਚ ਪੇਂਡ  ਇਲਾਜਕਆਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਡੇ ਜਸਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰਜਸਪ ਕੈਂਪ 

ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਜਰਹਾ ਸੀ . ਹਰ ਕੋਈ ਿੱਜਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦਪੁਜਹਰ ਨ ੰ  ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. 

ਮੈਂ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਜਕਉਾਂਜਕ ਕੁਝ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣ ੇਲਈ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਸੀ. ਜਲਨੇਟ (ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਤਨੀ), ਹੈਲਨ (ਮੇਰੀ ਭੈਣ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਜਦਦੰੇ ਰਹ ੇਜਕ 

ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਸਪੱਸਟ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ 

ਜਾਣਾ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਹਫਤ ੇਦੇ ਅੰਤ ਜਵੱਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਤੁ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਜਗਆ. ਵੀਕਐਾਂਡ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਜੰਮੇਵਾਰ ਹਣੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਹਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੀ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ 

ਦੇ ਨਤੀਜਜਆਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਨਯੰਤਰਣ ਹੈ. 
  

ਮੈਂ ਜਤੰਨ ਘੰਜਟਆਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਜਵੱਚ ਜਗਆ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਿਕਾਵਟ ਅਤ ੇ

ਨੀ ਾਂਦ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਦ ਜ ੇਪਾਸ ੇਮੈਂ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਗਆ. ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਿੇ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ 

ਆ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਬੁਣਾਈ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ੇਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ. 
  

ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਜਫਕ ਦਆੁਰਾ ਸੜਕ ਦ ੇਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਨਾਲ 

ਟਕਰਾਇਆ ਤਾਾਂ ਏਅਰਬੈਗ ਫੁੱਲ ਜਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਜਗਆ. ਜਦੋਂ ਏਅਰਬੈਗ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਕਾਰ ਜਚੱਟੇ ਪਾ 

powderਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਝ ਸਜਕਆ ਜਕ ਮੈਂ 

ਕੁਝ ਵੀ ਜਕਉਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖ ਸਜਕਆ. 
  

ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖ ਸਜਕਆ, ਮਨੈ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਕਾਰ ਨ ੰ  ਜਕਿੱੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜ ੇਹੱਿ 

ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੁੰਡ ਮਾਜਰਆ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਫਰ ਇਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪ (ਇੱਕ 

ਡਰਾਈਵਵ ੇ) ਅਤੇ ਦੋ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਉਡੱ ਗਏ. ਜਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਪੋਸਟ ਨ ੰ  ਮਾਜਰਆ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਖੱਬ ੇਮੁਜੜਆ. ਮੈਂ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਨ ੍ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਠੇਾਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ 

ਡ ੰਘੀ "V" ਨਾਲੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰੇਨ ਦ ੇਹੇਠਾਾਂ ਸੀ. 
  

ਏਅਰਬੈਗ ਦੀ ਿ ੜ ਹਣੁ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀ ਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਕ ਜਬਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਾਂਦਾ ਵੇਖ 

ਸਜਕਆ ... ਬਹਤੁ ਤੇਜੀ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਅਜਰੰਗ ਵ੍ੀਲ ਦਾ ਜਬਲਕੁਲ ਵੀ ਜਵਾਬ 

ਨਹੀ ਾਂ ਜਦੱਤਾ (ਮੈਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਟਾਇਰ ਉਡੱ ਗਏ ਸਨ). 

ਜਜਸ ਪਲ ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਨ ੰ  ਉਪੱਰ ਆਉਾਂਦਾ ਵੇਜਖਆ , ਮੇਰੀ ਜਜੰਦਗੀ ਮੇਰੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ . ਮੈਂ ਜਲਨੇਟ ( ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਅਤੇ ਅੰਬਰ (3 ਸਾਲ ਦੀ ਿੀ) ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ ਦੇਜਖਆ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ. 

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਦ ਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਕਹਾ 

"ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ!" 
  



ਉਸੇ ਪਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਕਹਾ, ਜਚੱਟੀ ਰੋਸਨੀ ਉਪੱਰੋਂ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਜਵੱਚ ਘੇਰ ਜਲਆ 

ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਸੁਰੱਜਖਆ .ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਕ ਨ ਜਵੱਚ ਲਪੇਟ ਜਲਆ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨ ੰ  ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸਨ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਜੋ ਖੰਭੇ 

ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਫਰ ਮੈਂ ਦੋ ਆਦਮੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰ 

ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ. ਮੈਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਾਂਗਾ. 
  

ਮੈਂ ਸਾਾਂਤ ਹ ੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਵੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਜਦਆਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹ ੋ

ਜਾਵਾਾਂਗਾ.  ਮੈਨ ੂੰ  ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ . 
  

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਾਂ ਸੁਚੇਤ ਜਰਹਾ ਅਤੇ ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਕ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ 

ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦੱਤੀ, ਇੱਿੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਇੱਕ ਸਜਕੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਜਕ ਮੈਂ ਮਰ 

ਜਾਵਾਾਂਗਾ. ਮੈਨ ੰ  ਦਰੁਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦ ਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਜਿਆਤਜਮਕ ਮਦਦਗਾਰਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਰਸਨ ਜਵੱਚ ਜਵਸਵਾਸ ਸੀ. 
  

ਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਹੱਸੇ ਦੇ ਮੱਿ ਜਵੱਚ ਖੰਭੇ (ਪੁਜਲਸ ਅੰਦਾਜਨ 85 ਜਕਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) ਨ ੰ  ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ 

ਜਫਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਜਵੱਚ ਤੇਜ ਹ ੋ ਜਗਆ. ਜਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਕਉਾਂਜਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਅਜਹਸਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ' ਤੇ ਜੋਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਕ ਬਰੇਕ. 
  

ਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਗਈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫਜੜਆਾਂ ਜਵੱਚ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਸਮੇਟਣ 

ਵਰਗਾ ਸੀ (ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਖ ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹ ੇਸਨ). 
  

ਜਕਤੇ ਵੀ ਖ ਨ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਜਵੱਚ ਮੈਨ ੰ  ਦਰੁਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਟੱ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ 

ਛੋਟਾ ਜਜਹਾ ਕੱਟ ਸੀ ਜਜਸ ਨਾਲ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖ ਨ ਜਨਕਜਲਆ. 
  

ਦੋ ਆਦਮੀ ਦੜੌ ਕ ੇਕਾਰ ਦੇ ਮਰੇੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਕ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ (ਏਅਰਬੈਗ 

ਦੀ ਿ ੜ ਿ ੰਏ ਾਂ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ) ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਬਜਲੀ ਦ ੇਝਟਜਕਆਾਂ 

ਤੋਂ ਜਪੱਛੇ ਵੱਲ ਨ ੰ  ਉਡੱ ਗਏ. 
  

ਅਸੀ ਾਂ ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਆੁਰਾ ਜਬਜਲੀ ਦਾ ਜਬਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਹਣੁ ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫਨੋ ਜਵੱਚ $ 700 ਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਫੜ ਜਲਆ. 
  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਜਹੱਸੇ 

ਜਵੱਚ ਆਪਣੀਆਾਂ ਉਾਂਗਲਾਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਖੋਜਲ੍ਆ, ਜਜੱਿੇ ਇਹ ਝੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਫਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਜਖੱਜਚਆ. ਸਾਰਾ ਸਮਾਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਨ ੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਾਂ ਉਹ ਜਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਜਕਆਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਸਨ. ਕਾਰ ਦ ੇਹਰ ਪੈਨਲ 'ਤ ੇਝੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕਾਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀ! ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਟੋਏ ਨਾਲ 

ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਜਨਆ ਜਗਆ ਸੀ। 
  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲ੍ ਜਗਆ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਾਤ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਨ ੰ  ਨਾ ਛ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹਤੁ 

ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਚ -ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਵਿਦਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ ਜਗਆ. ਦੋਵਾਾਂ ਆਦਮੀਆਾਂ ਨੇ 

ਇੱਕ -ਇੱਕ ਬਾਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ. ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਜਵੇਂ 

ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ ਸੀ. 
  



ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਜਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਕ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਗਆ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਰਹਾ ਤਾਾਂ 

ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਜਡਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬੈਠ ਜਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਿ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨ ੰ  ਫੜ ਕੇ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਜਸਰ 

ਅੱਗੇ ਝੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਜਸ ਪਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਗਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ energyਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਪਜਹਲਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਜਬਹਤਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ ਵੇਖੀ. ਹਰ ਸਜਕੰਟ ਮੈਂ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੜ ਜਨਰਮਾਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਜਦਰਤ ਸੀ. 
  

ਹਰ ਜਗ੍ਾ ਕਾਰਾਾਂ ਰਕੁ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ. 
  

ਏਅਰਬੈਗ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਟੱਕਰ ਹਾਦਸੇ ਜਵੱਚ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਉਹ ਪਜਹਲੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦ ੇ

ਹਨ, ਜ ੋਜਕ ਮੇਰੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਜਰ ਰਤ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ 

ਤਾਾਂ ਏਅਰਬੈਗ ਬੇਕਾਰ ਸੀ (ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਸਟੀਅਜਰੰਗ ਵ੍ੀਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਚਪਕੇ ਹੋਏ ਬੋਲਟ ਸਨ ਜਜੱਿੇ ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਮਾਜਰਆ 

ਸੀ). 
  

ਇਹ ਸਰਦੀਆਾਂ ਜਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦਪੁਜਹਰ 5 ਵਜੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਿੋੜ੍ੀ ਜਜਹੀ ਰੌਸਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਠੰ wasੀੀ ਸੀ, ਇੱਕ 

ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ. 
  

ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। 
  

ਇੱਕ womanਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕ ੇਬੈਠੀ ਅਤ ੇਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਕਈ ਪਰਸਨ ਪੁੱਛੇ, ਜ ੋਮਨੈ ੰ  

ਯਾਦ ਹ ੈਜਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਬਹਤੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. 
  

ਜਕਸੇ ਨੇ ਜਨੱਘ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਆੁਲੇ ਇੱਕ ਚਾਾਂਦੀ ਦਾ "ਸਪਸੇ ਕੰਬਲ" ਲਗਾਇਆ. ਮੇਰੀ ਜਪੱਠ ਉਤੱੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ 

ਸੀ। 
  

ਜਲਨੇਟ ਮੇਰੇ ਜਪੱਛੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਨ ੰ  ਫਨੋ ਕਰਨ 

ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਅਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਂਜ ਜਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਐਾਂਬਰ, ਅਪਰੈਲ 

(ਮਤਰੇਈ ਿੀ) ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਲਨ ਸੀ ਜੋ ਜੁੜਵਾਾਂ ਬੱਜਚਆਾਂ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਜਡਆ, 

“ਹੈਲੋ ਹਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਸੱਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿੋੜਾ ਜਜਹਾ ਪਰੈਂਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ 

ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ. ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹ.ੈ" 
  

ਜਫਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਜਦੀਕੀ ਜਮੱਤਰ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਜਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜ ੋਉਸ ਸਜਹਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦਾ 

ਸੀ ਜਜਸ ਜਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਣੁੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਜਸ ਦਆੁਰਾ ਜਸਰਫ 10 ਜਮੰਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਕਹਾ, 

“ਮਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ ਜਲਨੇਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਿ ੇ

ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਿੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਅਜਜਹੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਹਾਾਂ. 
  

ਮਾਈਕਲ ਲਗਭਗ 10 ਜਮੰਟਾਾਂ ਜਵੱਚ ਘਟਨਾ ਸਿਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਜਚਆ 
  

ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੋ ਬੰਜਦਆਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਕਾਰ ਜਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਜੀਆ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨੋਬੀ ਨ ੰ  ਕਾਰ ਨ ੰ  ਛ ਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਕਉਾਂਜਕ ਜਜਸ ਖੰਭੇ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਮਾਜਰਆ ਸੀ ਉਹ 66,000 ਵੋਲਟ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਸ ਲੇਟਰਸ ਟੁਟੱ 



ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਤਾਰਾਾਂ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜਸ ਜਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰ ਨ ੰ  

ਛ ਜਹਆ ਉਹ ਸਾਇਦ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ. 
  

ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਘੁੰਜਮਆ ਅਤੇ ਸਾਜਰਆਾਂ ਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ 

ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਜੀਆ ਸੀ. ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਲੱਭ ਸਜਕਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰੁਘਟਨਾ ਸਿਾਨ 

ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਜਡਆ. 
  

ਪੁਜਲਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਨੈ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਇਕਲੱੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਕਹਾ "ਨਹੀ ਾਂ" ਜਬਲਕੁਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਸੋਚ ਜਰਹਾ ਜਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਜਕਉਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹ ੇਹਨ. ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਪੁੱਜਛਆ 

ਜਕ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਮੈਂ "ਨਹੀ ਾਂ" ਜਕਹਾ. ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਆਵਾਜ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਜਚੰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਜਛਆ "ਕੀ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ?". ਮੈਨ ੰ  ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਕ ਉਹ 

ਮੈਨ ੰ  ਜਕਉਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹ ੇਸਨ ਜਕਉਾਂਜਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਕਹਾ ਅਤ ੇ

ਹਣੁ ਜਕਹਾ "ਨਹੀ ਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ". 
  

ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ। 

ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਪੁੱਛੇ. ਜਫਰ ਉਸਨੇ ਜਨਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਨਜਦੀਕੀ ਸਜਹਰ ਦ ੇਮੁੱਖ 

ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ 
  

ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਅਜਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤ ੇ ਲੇਟਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਜਸਰਫ 

2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਪੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਕੁਣ ਲਈ ਚੀਜਕਆ. ਦਰਦ ਅਜਵਸਵਾਸਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 

ਜਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੈ ੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ . ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਫਰ ਮੈਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ 

ਜਸੱਿੀ ਸਜਿਤੀ ਤ ੇਵਾਪਸ ਭੇਜ ਜਦੱਤਾ. 

ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਸਪਸੱਟ ਟੁੱਟੀਆਾਂ ਪੱਸਲੀਆਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਰੱਖਣਾ ਜਪਆ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਜੇ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਜਦੱਤਾ ਜਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ ਜਕ ਕੁਝ ਜਭਆਨਕ ਵਾਪਰੇਗਾ, 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ. 
  

ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦ ਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ "ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ?" 

ਮੇਰੇ ਦ ਤਾਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਜਦਰੜ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਦੱਸ ੋਜਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮਰੇ ੇ

ਦ ਤਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਕਹਾ, "ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਓ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਜਹਦੰੇ ਹਾਾਂ." 
  

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨ ੰ  ਬਹਤੁ ਜਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਦਹੁਰਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦ ਤ ਮੈਨ ੰ  ਕਜਹ ਰਹ ੇਸਨ ਪਰ ਉਸਨ ੰ  

ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਦੱਸ ਰਹ ੇਸਨ ਜਕ ਜਨਰਦੇਸ ਜਕੱਿੋਂ ਆ ਰਹ ੇਸਨ, 

“ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹ ੇਹਾਾਂ, ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਜਪੱਠ ਦ ੇਨਾਲ ਖੜ੍ੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗ ੇ

ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਉਾਂਦੇ ਰਜਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਆਰਾਮ 

ਨਹੀ ਾਂ ਦ ੇਸਕਦਾ (ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਤੰਗ ਸਨ. ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ) ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੈਣ ਦੀ 

ਆਜਗਆ ਦੇਵਾਾਂਗਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਾਮ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਮੈਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ 

ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. ਜਫਰ ਮੇਰੇ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਬਹਤੁ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰ  lowerੀੰਗ ਨਾਲ 

ਘਟਾਉਣਾ ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਕੱਸ ਨਾ ਸਕਾਾਂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਾਂ 

ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਬਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਜਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ " 
  

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਮਾਨਜਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਲਆ ਜਕਉਾਂਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦ ਤਾਾਂ' ਤੇ 

ਪ ਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਪਆ. ਮਨੈ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜਦੰਗੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹੱਿਾਾਂ ਜਵੱਚ ਦ ੇਜਰਹਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਾਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਨਰਜਵਘਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 



ਸੀ! ਇਸ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਾਂ ਲੱਜਗਆ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਉਤਾਜਰਆ ਜਗਆ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  

ਬੋਰਡ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜੋ. 
  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਜਜਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਫਰ ਮੈਨ ੰ  ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਾਇਆ. 

ਮਰਦ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ. 
  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਜਵੱਚ ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਮੌਰਜਫਨ ਦੇਣ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਕਹਾ "ਨਹੀ ਾਂ". 

ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ "ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ?" ਮੈਂ ਜਕਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ, ਅਜਵਸਵਾਸਯੋਗ ਦਰਦ".  

"ਤਾਾਂ ਜਫਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਮੌਰਜਫਨ ਜਕਉਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?" ਉਸਨੇ ਪੁੱਜਛਆ. 
  

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, "ਦਰਦ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਗਰਜਹ ਿਰਤੀ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਨੈ ੰ  kn ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਜਵਚ w ਦਾ, ਜ ੇਮਨੈ ੰ  

ਮੋਰਜਫਨ ਸੀ, ਜੋ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਬਸ ਮੌਤ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਵਜਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਕ. ਮੈਨ ੰ  kn ਹੇ ਦਰਦ ਨ ੰ  W i ਮੇਰੇ ਰੱਖਣ ਿਰਤੀ 'ਤੇ 

ਜਮੀਨ, ਮੈਨ ੰ , ਜੋ ਜਕ ਅਸਲ ਮਨੈ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਰੱਖਣ ve ਇੱਕ ਭੌਜਤਕ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ". 
  

“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ 

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਦੱਸ ਸਕਾਾਂ ਜਕ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ”। . ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨ ੰ  ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚੱ ਜਜੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਾਾਂ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਨ ਬਾਰ ੇਨਹੀ ਾਂ ਸੋਜਚਆ . ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਜਦਨਾਾਂ ਜਵਚੱ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ੇ

ਭਜਵੱਖ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹ ੈਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਚੇਤ ਚੋਣ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਬਲਜਕ ਮੇਰੇ ਅਟੁੱਟ ਜਵਸਵਾਸ 

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਜੀਵਾਾਂਗਾ. 
  

{ਬਚਪਨ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਾਂਗਲੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਬਰ ਜਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ 

ਦਖੁੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਜਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦ ਤ ਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ  ਜਕਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ, ਮਰੇ ੇ

ਦ ਤ ਨੇ ਜਕਹਾ "ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਰਦ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਹੋਵੋ, ਸਮਝ ੋਜਕ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ." ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸੋਜਚਆ, ਦਰਦ ਦਾ ਉਦੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨ ੰ  

ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਕ ਦਰਦ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੀ ਜਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ 

ਜਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਬੁਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦ ਤ ਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ "ਕੀ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ ਚਕ 

ਹੈ ਜਜਸ ਵੱਲ ਜਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ?ੈ" ਜਵਾਬ ਸੀ "ਹਾਾਂ".  

ਮੈਂ ਜਫਰ ਪੁੱਜਛਆ, "ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਦਰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਣੁ ਉਸ 

ਖੇਤਰ ਪਰਤੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਜਿਆਨ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣ  ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੁਰ  ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ 

ਹਣੁ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੇਗੀ?" ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ "ਹਾਾਂ" ਸੀ. 

ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਜਵੱਚ ਇਸਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ ੈਜਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਜਿਆਤਜਮਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਾਂ (ਦ ਤਾਾਂ) ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੱਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ, 

ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਦ ਬਾਰ ੇਜਸੱਜਖਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ energyਰਜਾ ਨ ੰ  ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸਮਝ 

ਜਗਆ ਜਜਸਨ ੰ  ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਸੀ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮੈਂ ਹਿੱ ਰੱਖਣ ਬਾਰ ੇਸਮਜਝਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਕਨੰਾ 

ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰੈ ਦੇ ਅੰਗ ਠੇ ਨ ੰ  ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਬੱਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 

1) ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਨਵਾਦ,      

2) ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਚੈਨਲ energyਰਜਾ      

3) ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਰੱਖ ੋਜਕ ਦਰਦ "ਦਖੁੀ" ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਸਰਫ ਇਹ ਜਕ ਇਹ 

ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ ਭੇਜ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨ ੰ  ਹਣੁ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ.      

4) ਦਰਦ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. }      
  



ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਕਹਾ. 

ਅਸੀ ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਾਇਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ (ਲਾਈਟਾਾਂ ਬਾਰ ੇਯਕੀਨ ਨਹੀ ਾਂ) 

ਸਵਾਰੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਦਖੁਦਾਈ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਹਰ ਟੱਕਰ ਨ ੰ  ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗਤੀਜਵਿੀ ਬਹਤੁ ਦਖੁਦਾਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ 

ਜਰਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰਸੁਤ, ਜਸਹਤਮੰਦ, ਮਜਬ ਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ਹੋਵੇ. ਮੈਂ ਆਪਣ ੇ

ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੰਪ ਰਨ ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਸੀ. 
  

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਿੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ ਜਕ 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਫ਼ੋਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ. ਮੈਨ ੰ  ਉਸਨ ੰ  

ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਜਰਹਾ ਜਕਉਾਂਜਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਜਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦ ੇਖਾਣ ੇਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ. ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਗਰਦਨ ਦ ੇਬਰੇਸ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਲਵੇਗਾ. ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ 

ਸੀ ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਜਕਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਨਾ ਜਹਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਹਾਾਂ ਜਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ. ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਕਹਾ 

ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੋ ਹਫਜਤਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 

ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹ.ੈ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਅਲਜਵਦਾ ਜਕਹਾ. ਮੈਂ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ 

ਜਕ ਮੇਰ ੇਕਲੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸਟ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹ ੋਜਾਵਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵਚੱ 

ਉਸ ਜਨਯੁਕਤੀ' ਤ ੇਆ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. 
  

ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. 
  

ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਇਨੇਟ ਅਤੇ ਐਾਂਬਰ ਦ ੇਨਾਲ ਪਹੁੰਜਚਆ. ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਵੱਚ 

ਪਹੁੰਚੇ. 
  

ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਜਰਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਰਸ ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਰਸਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੇ ਸੁਜਣਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ 

ਜਕਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਦੱਸ ਸਜਕਆ. 

ਅਸੀ ਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸਨ ਜਵਚੱ ਸੀ. 
  

ਉਹ ਮੇਰ ੇਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਪੋਲੋ ਕਮੀਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਾਂਗਾ 

ਜਕਉਾਂਜਕ ਜਜਹੜੀ ਕਮੀਜ ਮੈਂ ਪਜਹਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰ ੇਲਈ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਕਮੀਜ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਜਹਨਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ ਇਸਨ ੰ  ਉਤਾਰਨਾ ਜਕੰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਫਰ ਸੁਰ  

ਕਰੀਏ. 
  

ਇਸ ਨ ੰ  ਉਤਾਰਨਾ ਬਹਤੁ ਦਖੁਦਾਈ ਸੀ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮਨੈ ੰ  ਆਪਣੀਆਾਂ ਬਾਹਾਾਂ ਚੁਕੱਣੀਆਾਂ ਪਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਘੁੰਮਾਉਣਾ 

ਜਪਆ. 
  

ਮੇਰੀਆਾਂ ਪਸਲੀਆਾਂ ਟੁੱਟੀਆਾਂ ਹਈੋਆਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਰਨਮ ਟੁੱਟ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸੀ. 
  

ਐਾਂਬਰ ਅਤੇ ਜਲਨੇਟ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱ ਚੁੱਜਕਆ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ "ਡੈਡੀ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਠੀਕ ਹ ੋ

ਜਾਵੋਗੇ?" 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰਕੁ ਜਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਜਦਆਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ. 
  



ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਮੋਜੜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਜਵੱਚ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਰਸਾਾਂ 

ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਜਦਆਾਂ ਜਕਹਾ "ਕੀ ਇਹ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਇਿਰ ਉਿਰ ਭੱਜਦ ੇਹਏੋ ਵੇਖ ਰਹ ੇਹਨ?" “ਹਾਾਂ” 

ਅੰਬਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ। 

“ਉਹ ਸਾਰ ੇਇਿਰ -ਉਿਰ ਭੱਜ ਰਹ ੇਹਨ ਜਕਉਾਂਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਅਜਹਸਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਦੰਾ ਜਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ 

ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ!” 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਪੰਨ ਡਰਾਪ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ 15 ਸਜਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਨਾ ਜਹਜਲਆ ਅਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਕਹਾ. 

ਅੰਬਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਹੱਿ ਫੜਦੇ ਰਹ.ੇ 
  

ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਬ਼ਿ਼ਿ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਬਰਹਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ੇਬੋਲਣ 

ਵਰਗੀਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਾਂ ਬਹਤੁੀਆਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 

ਅਤੇ ਜਵਚਾਰ ਮੇਰੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸਨ . ਮੈਨ ੰ  ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਅਜਹਸਾਸ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੋਇਆ, ਜਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. 

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਅੰਦਰਲੇ ਅਨੁਸਾਸਨ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ ੈਜਜਨ੍ਾਾਂ ਜਵਚੱ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਪਾਇਆ. 
  

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣ ਜਦੱਤਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇ

ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਜਵੱਚ ਜਲਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ "ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ". ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ 

ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਸਮਰਿਨ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਆਤਮਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ 

ਆਪਣੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਜਤੱਖਾ ਅਤੇ ਸਪਸਟ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤਾ. ਡਰ ਦੀ ਪ ਰੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਜਖਆ ਜਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ. 
  

ਮੈਂ ਜਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰ ਜਕਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰੱਬ, ਜਯਸ , ਬੁੱਿ, ਮੁਹੰਮਦ, ਆਤਮਾ 

ਜਵੱਚ ਜਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਜ ੋਕਦੇ ਜਾਾਂ ਜਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ. ਇਹ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਦੀ 

ਡ ੰਘਾਈ ਹੈ, ਜ ੋਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹ ੋਉਸਨ ੰ  ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ. 
  

ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਕਮਜਰੋ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  

ਜਬਨਾਾਂ ਸਰਤ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਹੰਮਤ. 
  

ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਰ ੇਜਵਰੋਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 
  

{ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਰੋਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਉਸ ਵਸਤ  'ਤੇ ਜਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਜਸਦਾ 

ਮੈਂ ਜਵਰੋਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ. 

ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਕਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ 

ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਜਵਰੋਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹਾਾਂ. ਇਸ ਚੀਜ 

ਦਾ ਜਜਸਦਾ ਮੈਂ ਜਵਰੋਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਉਹ ਬੁਜਨਆਦ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਹੈ ਜ ੋਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਦ ੇਜਸਖਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਜਵੱਖ ਬਣਾਉਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣ ਜਦੰਦਾ ਤਾਾਂ ਮੇਰੀ ਜਜੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੋਲਜਡੰਗ 

ਪੈਟਰਨ ਜਵੱਚ ਚਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਸ ਚੀਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਰੋਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ. 
  

ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨ ੰ  ਆਕਰਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਾਂ ਜ ੋਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵੱਚ ਵਿਣ ਜਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਜਸਦੀ ਮਨੈ ੰ  ਆਪਣੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਸਮੇਂ ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਭਜਵੱਖ ਦੀ ਸਜਿਤੀ 

ਨਾਲ ਨਜਜਠੱਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਿੇ ਅਤੇ ਹਣੁ ਲਈ ਜਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ. 
  



ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਦੇ ਜਕਸੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਜਕਨੰੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਕਜਹੰਦੇ ਹਾਾਂ "ਉਹ ਅਨੁਭਵ 

ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਅਤੀਤ ਜਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਜੰਦਗੀ ਦ ੇਇਸ ਅਗਲੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਜਤਆਰ ਰਜਹਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੀਤੀ ਹ"ੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤਜਰਜਬਆਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਮਰੇੀ ਜਜੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਆਕਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਜਜੰਦਗੀ 

ਜਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਆ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ. 
  

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜਵਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਦ ਸਰ ੇਸਾਨ ੰ  ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਕਉਾਂਜਕ 

ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਕ ਸਾਨ ੰ . ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਸਕ ਮੈਨ ੰ  ਇੱਕ 

ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਜਮਲੇਗਾ, ਜਫਰ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਨ ੰ  ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਜਵਰੋਿ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ 

ਜਦੰਦਾ ਹਾਾਂ. 

ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਵਰੋਿ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰ ੇਸਪੱਸਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨੇਰ ੇਜਵੱਚ ਿੱਕ ੇ

ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਜਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ ... ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਿਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇ 

ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣ ੇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਵਿੇਰ ੇਜਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿ ਸਕਾਾਂਗਾ. 
  

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਤਜਰਬ ੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਬਹਤੁ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ੀੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਜਲਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਾਂ "ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਪਲ ਲਈ ਜਕਸ ਨੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ?" ਜਫਰ ਮੈਨ ੰ  ਪਰੇਰਣਾ ਜਮਲੇਗੀ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  

ਸਮਝਣ, ਵੇਖਣ, ਜਾਣਨ ਅਤ ੇਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਇਸ ਜਪਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਉਸ 

ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਜਕਵੇਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਜਸ ਤ ੇਮੈਂ ਹਣੁ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ. 
  

ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨ ੰ  ਕਈ ਦਹਾਜਕਆਾਂ ਤੋਂ ਜਸਖਾ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਜੀਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਹੀਂ .} 
  

ਮੈਂ ਉਿੇ ਐਾਂਬਰਸ ਦਾ ਹੱਿ ਫੜਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲਨੇਟ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਜਦਆਾਂ ਿੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਿੱ ੇਜਪਆ ਜਰਹਾ. 
  

ਇੱਕ ਜਬੰਦ  ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰ ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹੀਆ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦ ੋਨਰਸਾਾਂ ਮੇਰੇ ਉਤੱੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ 

ਪਾਸੇ ਖੜ੍ੀਆਾਂ ਸਨ. ਉਹ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨ ੰ  ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 

ਜਵੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਕਹਾ "ਮੈਂ ਇਸ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ!" ਉਹ ਦੋਵੇਂ 

ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨ ਨਜਰ ਆਏ! ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਸਹਤ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ ਇਹ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਹਨ 

ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਖਆੁ ਰਹ ੇਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਾਰਨ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ. ਮਨੈ ੰ  ਉਸ ਦ ੇਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਸਟਾਪ ਨ ੰ  ਦੇਜਜਹਰ ਨ ੰ  

ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇਸਮਝਾਇਆ. ਮੈਨ ੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਜਵੱਚ ਪੋਸਣ ਦਾ ਉਹੀ 

ਪੱਿਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪਜਹਲਾਾਂ ਸੀ. 

ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜੋਜੜਆਾਂ ਨੇ ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਸਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਸਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ 

ਮੈਂ ਉਸਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਫਨੋ ਨੰਬਰ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਕੁਝ ਜਦਨਾਾਂ ਜਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ੇਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦ ੇ

ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਾਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਜਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਰਹਾ 

ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਲਆ ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ .... 
  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਬੱਲੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤ.ੇ ਮੈਂ ਅਜ ੇਵੀ ਐਕਸ-ਰੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਜਫਨ ਨਾ 

ਲੈਣ 'ਤ ੇਜੋਰ ਜਦੱਤਾ. 
  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਫਰ ਸਾਰੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਜਬੱਲੀ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਜਕ ਜਕਉਾਂ. 
  



ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਜਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨੰ ਰਜਹਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ 

ਕਰਨਾ. ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਜਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜੈਨ ਸਿਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਮੈਨ ੰ  ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਭਾਗ ਬਾਰ ੇਬਹਤੁ 

ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਪਰ ਦ ਜੀ ਜਬੱਲੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਨ ੰ  ਜਬਲਕੁਲ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. 
  

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਲਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਕਉਾਂਜਕ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰਾ 

ਸੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕ ੇਜਸਰਫ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਦੰਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਲਨੇਟ ਨ ੰ  ਉਸਦ ੇ

ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਦੱਤਾ. 
  

ਮੈਂ ਚੀਜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸੀ, ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜਿਤੀ ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ. 
  

ਮੈਂ ਹਮੇਸਾਾਂ ਸਪਸਟ ਅਤੇ ਪਰਤੀਬਿੱ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ. 
  

ਬਹਤੁ ਦੇਰ ਹ ੋਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਨੈ ੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਜਵੱਚ 

ਜਲਆਾਂਦਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਆੁਰਾ ਮੈਨ ੰ  ਲਗਦਾ ਹ ੈਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਮੋਰਜਫਨ ਜਮਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਦਰਦ 

ਯਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ. 

ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੋਸਤ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਫਤੇ 

ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨ ੰ  ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  

ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ ... 
  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਨਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਜਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਸੱਿਾ ਸਟੋਰਨਮ ਦੇ ਉਪੱਰ ਮਾਰਜਫਨ ਦਾ 

ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ. ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ "ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੌਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ". 

ਮੈਂ ਉਸਨ ੰ  ਜਕਹਾ, “ਮੈਨ ੰ  ਨੀ ਾਂਦ ਨਹੀ ਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਤੁ ਜਜਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ”. ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅਜੀਬ ਨਜਰ 

ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ, ਅਤੇ ਪੁੱਜਛਆ "ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?" ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਰੀਰ ਹੈ !!"  
  

ਮੈਂ ਜਨਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹੱਜਸਆਾਂ ਜਵੱਚ energyਰਜਾ ਭੇਜ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

ਸੀ. ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਅਗੰਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ "ਆਮ ਹੋਣ" ਤੇ ਜਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁੱਤਾ ... ਬਹਤੁ ਜਵਅਸਤ. 
  

ਲਾਇਨੇਟ, ਅੰਬਰ, ਅਪਰੈਲ, ਹਲੈਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਾਂ ਜਕ ਉਹ ਸੁਭ ਰਾਤ 

ਕਜਹ ਸਕਣ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਜਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਾਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਕੱਿੇ ਰਜਹ 

ਰਹ ੇਸਨ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਮੋਟਲ ਜਵੱਚ ਬੁਕੱ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ 

ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਲਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਜਕਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਕਜਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 

ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਜਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਜ ੋਉਹ ਜਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਨ ੰ  

ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. 
  

ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤ ੇਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. (ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ). 

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਜਪਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਜਰ ਰਤ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੋਤਲ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਜੰਨੀ ਮਰਜੀ 

ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਵੱਚ ਜਪਸਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਜਕਆ . ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ ੇਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਨਾ 

ਕਰ ਸਜਕਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੈੀਟਰ ਪਾਉਣਗੇ. ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਜ ੋਹੋਣ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ! 
  



ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਤਲ ਜਵੱਚ ਜਪਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਜਕਆ. ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਦਪੁਜਹਰ ਦੇ ਖਾਣ ੇ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਪਸਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਜਹਲਾਾਂ. 
  

ਜਫਰ ਮੈਨ ੰ  ਖੜ੍ ੇਹੋ ਕ ੇਝੁਕਣ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ "ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੰਜ ੇਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ?ੋ" ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਜਛਆ "ਜਕਸ ਲਈ?" ਮੈਂ ਜਕਹਾ "ਮੈਂ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਕ ੇਪੇਸਾਬ ਕਰਨ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ" ਅਤੇ ਉਸਨੇ 

ਜਕਹਾ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ!" 

ਮੈਂ ਜਕਹਾ "ਮੈਂ ਖੜ੍ਾ ਹਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠੱਣ ਲਈ ਜਾਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਕਰਾਾਂਗਾ!" 

ਜਫਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਜਮੰਟ ਲੱਗ ਗਏ. 

ਉਿੱੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਾਂਹ ਨਾਲ ਡਜਰਪ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਰਿ ਹਨੇਰੇ ਜਵੱਚ ਖੜ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਤਲ ਜਵੱਚ ਜਪਸਾਬ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਨਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. 

ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਭਰ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਸ ਤ ੇਵਜਹਣਾ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਗਆ. ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ “ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਇੱਕ ਹੋਰ 

ਬੋਤਲ ਜਮਲੇਗੀ” ਮੈਂ ਜਕਹਾ “ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰੋਕ ਜਰਹਾ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਜਕ ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਕਦੋਂ 

ਕਰ ਸਕਾਾਂਗਾ”। ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਬੋਤਲ ਸਾਰੀ ਮੰਜਲ ਉਤੱੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ. 

ਨਰਸ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸੁਰ  ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਇਨ੍ਾਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨ ੰ  ਭਰਜਦਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਜਖਆ! ਮੈਨ ੰ  

ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਨੈ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ! ” 
  

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ ਹੱਸ ਜਪਆ ਜਕਉਾਂਜਕ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਕੋਈ ਜਵਕਲਪ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ ੋਹਾਸਾ ਸੀ 

ਉਹ ਮੇਰ ੇਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸੀ. 
  

ਮੈਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਮੰਜ ੇਤੇ ਜਲਆਉਣ ਜਵੱਚ 5 ਜਮੰਟ ਲੱਗ ਗਏ. ਨਰਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿੇਰ ੇਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੈ ੰ  

ਯਾਦ ਹ ੈਜਕ ਉਸਨੇ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਜਸਦ ੇਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਜਾਗਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ 

ਮੈਂ ਜਕਉਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਸੌਂ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ energyਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਮਰੇੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਚਮਕਦਾਰ 

ਰੌਸਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਭਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਜਵੱਚ ਰੌਸਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ 

ਵਾਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ. 
  

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ. 
  

ਮੈਂ ਬਰਜਹਮੰਡ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਕ ਮੇਰੇ ਹੱਿ ਬਰਜਹਮੰਡ ਜਵੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਜਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰਜਹਮੰਡ ਨ ੰ  ਗਲੇ 

ਲਗਾ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ. ਇਹ ਕਰਨਾ energyਰਜਾ ਜਵੱਚ ਜਖੱਚ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜਜਆਦਾ ਜਕ ਇਹ ਜਨਰੰਤਰ ਮੇਰੀਆਾਂ ਬਾਹਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਵਹਾ ਜਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਝਾੜ  ਮੈਂ ਇਸ energyਰਜਾ ਦੀ ਪ ਰਨ ਬਹਤੁਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ 

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਮਨੈ ੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਜਆਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਦੇ ਜਸਖਰ 

ਤੇ ਪਾਈਨਲ ਗਲੈਂਡ (ਤਾਜ ਤੇ) ਜਵੱਚ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਦਆੁਲੇ ਘੁੰਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਜੱਿੇ ਮਨੈ ੰ  

ਮਜਹਸ ਸ ਹੋਇਆ ਜਕ ਇਸਦੀ ਜਰ ਰਤ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਪੌਸਜਟਕ ਤੱਤਾਾਂ ਦ ੇਭੰਡਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਜਖਆ, ਜੋ ਜਕ 

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਿਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨਦਾਰ ਪ ਰਕਾਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਜਰਹਾ 

ਸੀ. ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨ ੰ  ਕਜਹੰਦੇ ਸਨ "ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੰਨੇ ਪ ਰਕ ਜਕਉਾਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ?" ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਕਜਹੰਦਾ ਸੀ "ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ". ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨੈ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ ਜਗਆ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਜਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਂਦਾ ਜਰਹਾ. ਦਰੁਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਕ ਰੋਕਿਾਮ ਲਈ ਅਤ ੇ

ਦਰੁਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਪ ਰਕ ਲੈਣਾ ਜਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਸੀ. ਬਹਤੁੇ ਲੋਕ ਪੌਸਜਟਕ ਤਤੱਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਹੁਦੰ ੇ

ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਮੁਰੰਮਤ ਦ ੇਕਮੰ ਲਈ ਤੁਰਤੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਦ -ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਜਸਨ ੰ  ਉਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸਮਝਦਾ. ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਜਨੱਖੜਵਾਾਂ ਅੰਗ ਹੈ . 



  

ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਸਾਲ ਫਨਲ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦ ਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਇਸ energyਰਜਾ ਨ ੰ  ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਫਨਲ ਹੇਠਾਾਂ ਭੇਜਣ. ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੜ ਜਨਰਮਾਣ 

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਾਂ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਵਿੇਰੇ ਸਮਾਾਂ ਜਬਤਾ ਸਕਦਾ 

ਹਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਜਚਆ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਸਾਇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ. 
  

ਮੈਂ ਅੱਸੀਜਵਆਾਂ ਦੇ ਅੱਿ ਜਵੱਚ ਨੇਪਾਲ ਜਵੱਚ ਜਹਮਾਜਲਆ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਬਹਤੁ 

ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅੰਬਰ ਦ ੇਜਨਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਾਂ 

ਸਲਾਈਡਾਾਂ ਜਦਖਾਉਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਇਹ ਜਕੰਨਾ ਵਿੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ 

ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਮੈਂ ਹਮੇਸਾਾਂ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਕ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇੱਕ ਮਜਬ ਤ ਜਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨੈ ੰ  ਜਦਲ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ 

ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਮੇਰੀ ਜਜੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹਤੁਾ ਜਹੱਸਾ ਮੈਂ ਜਬਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਹਤੁ ਮਾੜੀ ਜਪੱਠ ਜਾਾਂ ਜਸਰ ਦਰਦ ਆਜਦ ਦੇ 

ਨਾਲ ਦਰਦ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ. ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਪਜਹਲਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ 

ਵੇਜਖਆ. (ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਪਜਹਲਾਾਂ ਕਦੇ ਵੀ " ਦਰੁਘਟਨਹ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ" ਦਾ ਜਜਕਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ.) 
  

ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਜਵੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜਜਆਦਾ ਕੇਂਜਦਰਤ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ 

ਜਨਰੰਤਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ. 
  

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੌਰੇਜਸਕ ਸਰਜਨ ਉਸਦੇ ਗੇੜਾਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਜਚਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ (ਡਾਕਟਰ) 

ਸਨ , ਲਗਭਗ 12 . ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਜਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਜੰਦਾ ਸੀ. 
  

ਉਹ ਮੇਰ ੇਜਬਸਤਰ ੇਦੇ ਜਸਰ ੇ'ਤੇ ਖੜ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰਟ ਨ ੰ  ਵਖੇਦਾ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ "ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਾਂ ਲੱਗੀਆਾਂ ਹਨ" . 

ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ "ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ..." ਮੈਂ ਸਪੱਸਟ ਸੀ ਜਕ ਉਸਦੇ ਜਬਆਨ ਦ ੇਅਿਾਰ ਨ ੰ  

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗਾ. 

ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, “ਮੈਨ ੰ  ਡੇ lung ਫੇਫਜੜਆਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਤੱਲੀ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ . ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ 

ਕਰਾਾਂਗਾ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਾਾਂਗਾ ਜਕ ਮਨੈ ੰ  ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ. ” 
  

ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਫਰ ਜਕਹਾ, "ਤੁਸੀ ਾਂ ਵੌਰੇਜਸਕ ਸਰਜਨ ਹੋ?" 
  

ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਹਾਾਂ" 
  

ਦਬੁਾਰਾ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਉਾਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸਾਰਾ ਕਰਜਦਆਾਂ ਮੈਂ ਜਫਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਸੱਿਾ ਜਕਹਾ “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਨੈ ੰ  

ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਜਕ ਅਜਜਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ”.  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੈ ੰ  

ਜਕਹਾ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੱ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਫਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁਜੜਆ. 
  

ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਪੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। 
  

ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਜਮੰਟਾਾਂ ਲਈ ਵੇਜਖਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦ ਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਜਹ ਜਰਹਾ 

ਸੀ ਜਕ ਉਸਨ ੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਫਰ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਕਹਾ, “ਨਰਸਾਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਜਨੰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖ ਨ ਖੰਘੋ. ਮੈਂ 

ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਡ ੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹ ੋਅਤੇ ਜਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖ ਨ ਖੰਘੋ. ” 

ਮੈਂ ਜਕਹਾ "ਠੀਕ ਹੈ". 
  

ਉਹ ਚਲਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਨਰਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਕ ਦ ਜੇ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ. 



  

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੁੱਜਟਆ ਹੋਇਆ ਸਟਰਨਮ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਾਂ ਪਸੱਲੀਆਾਂ ਸਨ ... 

ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਡ ੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਜਵਚਾਰ… .. 
  

ਮੈਂ ਉਠੱਣ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਹੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਿੱੇ ਜਪਆ ਜਰਹਾ.  

ਜਫਰ ਮੈਂ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠੱਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਠੱਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ." 

ਮੈਂ ਜਕਹਾ "ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਉਠੱਣ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡ ੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨ 

ਜਾ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ". 

ਉਸਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਕਹਾ “ਉਸਦਾ ਹਣੁ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ” 

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, "ਮੈਂ ਹਣੁ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੇਰੀ ਉਠੱਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਉਠੱ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ." 
  

ਉਸ ਦੇ ਜਚਹਰ ੇ'ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਜਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੱੇ ਵਜਿਆ. ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠੱਣ ਅਤ ੇ

ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਜਮੰਟ ਲੱਗ ਗਏ. ਉਿੱੇ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਮਜਹਸ ਸ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਹਲੌੀ ਹੌਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਹਰ 5 ਸਜਕੰਟਾਾਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ. ਮੈਂ ਡ ੰਘਾ ਸਾਹ ਜਲਆ 

ਅਤੇ ਖ ਨ ਨ ੰ  ਖੰਘ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮੈਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖ ਨ ਖੰਘਦਾ ਸੀ 

ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਰਕੁ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਫਰ ਮੜੁ ਜਗਆ. ਮੈਂ ਮੰਜ ੇਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਦਮ ਦ ਰ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਮਟ 

ਜਗਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ energyਰਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜੜਆ ਅਤੇ ਜਵਸਵਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਜਕਆ ਜਕ ਜਬਸਤਰਾ 

ਜਕੰਨਾ ਦ ਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਬਸਤਰ ੇਤੇ 15 ਕਦਮਾਾਂ ਨਾਲ ਨਜਜੱਜਠਆ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪਜਹਲਾਾਂ ਨਜਜੱਜਠਆ ਸੀ. ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰੀ 

ਨਜਰ ਸੈਟ ਕਰ ੋਅਤ ੇਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ.ੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਬਸਤਰ ੇਤੇ ਜਗਆ ਅਤ ੇਉਿੇ ਠੀਕ ਹ ੋ

ਜਗਆ. 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹਤੁ ਕਮਜੋਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੈਰਾਿਨ ਦੌੜੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਦਰਾਾਂ 

ਕਦਮਾਾਂ ਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੈਰਾਿਨ ਨਾਲੋਂ  ਜਜਆਦਾ ਿਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ. 

ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਮਾਸਪੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੀ ਜਜਵੇਂ ਮੈਂ 

ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਜਸਨੇ ਹਰੇਕ ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ. 

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਜਵੱਚ energyਰਜਾ ਨ ੰ  ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੜ ਜਨਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਜਖਆ. 

ਨਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਬਸਤਰ ੇਦੇ ਜਸਰ ੇ'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੈਨ ੰ  ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਜਵੇਂ ਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. 
  

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦਬੁਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਾਾਂ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਇੱਕ ਪ ਰੀ ਗੋਦ ਜਵੱਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਗਆ. 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਫਰ ਮੈਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਬਤਾਏ ਆਪਣੇ ਜਬਸਤਰ ੇਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਗਆ. 
  

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਿੱੇ ਲੇਜਟਆ ਤਾਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਕੰਨੇ ਖੁਸਜਕਸਮਤ ਹੋ?" 

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਦਾ, ਸਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਪਰਸਨ ਪੁੱਛ ਰਹ ੇਹੋ" 
  

ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ, “ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀ ਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰ ਦਰੁਘਟਨਾਵਾਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗਤੀ ਕਜਹੰਦੇ ਹਾਾਂ , ਇਸਦਾ 

ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਗਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਹਰ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ . ਜਕਸੇ ਸਜਿਰ ਵਸਤ  (ਖੰਭੇ ਦੀ 

ਤਰ੍ਾਾਂ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗਤੀ ਸੱਠ ਜਕਲੋਮੀਟਰ ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਿੇ ਦੋ ਵੱਖਰ ੇਲੋਕ 

ਆਏ ਹਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਸਰ ਜਸੱਿਾ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਗਆ 

ਸੀ. ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਠ ਜਕਲੋਮੀਟਰ ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਾਂ 85 ਜਕਲੋਮੀਟਰ 

ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜੀਉਾਂਦੇ ਰਹ.ੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਹਤੁ ਖੁਸਜਕਸਮਤ ਹੋ. ” 
  



ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਜਕਸਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਬਲਜਕ ਇਹ ਵੀ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਕ 

ਮੈਂ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਿੱੇ ਜਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦ ਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਜੱਛਆ "ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਬਜਚਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਬਚੇ?" 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸਟ ਸੀ ਅਤੇ "ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ" 

ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਛਆ, "ਦ ਜਜਆਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?" 

ਉਹ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ "ਉਹ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ee ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਹੰਦ ੇਹਨ, 'ਓ ਕਈੋ !! ਮੈਂ ਮਰਨ ਜਾ ਜਰਹਾ 

ਹਾਾਂ! ' ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ. ” 
  

ਮੈਂ ਉਿੱੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਜਰਹਾ. 
  

ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰ ੇ ਜਨੱਜੀ ਜਵਕਾਸ ਕਾਰਜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸੋਜਚਆ ਜ ੋਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਤੱੇ ਦਹਾਜਕਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤ ੇਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ (ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਮਤਤਾ) ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ 

ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਕਵੇਂ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੋਜਚਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੀ 

ਜਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜਚੰਤਤ ਸੀ ਜਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ "ਸਹੀ" ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸੋਜਚਆ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਜਕਸਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ... 
  

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦਾ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜ ੋਮੈਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ 

ਮੈਨ ੰ  ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਨ ੰ  ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ 

ਸੀ . 

ਦਰੁਘਟਨਾ ਦ ੇ5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਲੈ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਜਵੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਫਰ ਜਸਖਲਾਈ ਦ ੇਜਵਚਕਾਰ ਮੈਨ ੰ  

ਅਚਾਨਕ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਜਵੰਗ ਨਾ ਜਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਹਾਦਸੇ ਜਵੱਚ ਉਸਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ. ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮ ਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਾ ਜਦਖਾਈ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਜੋ ਮੇਰ ੇਜਦਲ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹ ੈਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ. ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਦਓ ... 
  

ਅੱਸੀ ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਿ ਜਵੱਚ (ਮੇਰੇ ਵੀਹਜਵਆਾਂ ਦੇ ਅੱਿ ਜਵੱਚ) ਮੈਂ ਦੇਸ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਜਵੱਚ ਰਜਹ 

ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਅ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡੇਮ ਸਕਾਈ ਡਾਈਜਵੰਗ ਦਾ 

ਇੱਕ ਖੰਡ ਸੀ ਜਜੱਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਜਜਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਹਜਾਰ 

ਛਾਲਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਜਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜਫਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਜਬਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ 

ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜਡੱਗਣ ਤ ੇਜਡੱਗੋ. ਮੈਂ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਜਵੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਕ ਜ ੇ

ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਸਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. ਤਾਰ ਦ ੇਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚ ਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੰ  ਬਹਤੁ ਮਾੜੀ 

ਭਾਵਨਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡੇਮ ਸਕਾਈ ਡਾਈਜਵੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਜਕਉਾਂਜਕ 

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਜਿਤੀ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡੇਮ ਜੰਜਪੰਗ ਜਕੱਿੇ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਜਸਡਨੀ 

ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ . ਖੈਰ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ ਜਸਡਨੀ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਨਾਲ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਿਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਸਨ ੰ  ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਮੈਂ ਆ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ, (ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਜੁਸਆਰ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨ ੰ  ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਜਕਆ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਉਾਂ ਆ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ). 

ਮੈਂ ਸੋਅ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਜਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਜਸਡਨੀ ਪਹੁੰਜਚਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਿਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਜਟਆਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ 

ਪੱਟੀ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ. 
  

ਮੈਂ ਇਹ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨ ੰ  ਇੱਕ ਜਰਸਤੇ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਮੁਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਰਚਰਡ ਬਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਜਕਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਜਸਨ ੰ  ਜਬਰਜ 

ਅਕਰੌਸ ਫੌਰਏਵਰ ਜਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਜਕਤਾਬ ਰ ਹ ਦੇ ਸਾਿੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰ ੇਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀ ਾਂ ਸੱਚਮੁਚੱ ਜਕਸ ੇ

ਖਾਸ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਾਂ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਸਡਨੀ ਪਹੁੰਜਚਆ ਤਾਾਂ ਉਸ ਜਕਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਹੱਸਾ ਪੜ੍ ਜਰਹਾ ਸੀ 



ਜਦੋਂ ਜਰਚਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਿੀ ਨਾਲ ਜਰਸਤੇ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਸੰਗਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ 

ਜਹਾਜ ਜਵੱਚ ਚੜ੍ ਜਗਆ ਸੀ . ਇਹ ਕਰੈਸ ਹੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਚ ਟ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ. ਸਜਿਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਜਵੇਂ ਮੈਂ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਸਿਾਜਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਕ ਕੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 

ਜਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲਾਾਂ ਜਕਉਾਂਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਾਂਗਾ. ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਕ ਇਸਦਾ 

ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨ ੰ  ਜਜੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਇਹ 

ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਵੱਚ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਜਕ ਇਹ ਜਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ 

ਹਾਾਂ ਜਕ ਜਸਡਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੋਜਦਨਾਾਂ ਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਸਕਤੀਸਾਲੀ set ੀੰਗ ਨਾਲ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਜ ੋ

ਡਰ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦਆੁਰਾ ਕਾਬ  ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. 
  

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਜਚਆ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜਾਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਾ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਜਵੱਚ ਰੁੱਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਦਨ ਸੀ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਸ ਰਜ ਚਮਕ ਜਰਹਾ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਰਜਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤ.ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਸਖਲਾਈ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਇਆ. 

ਹਵਾ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਫਰ ਮੈਨ ੰ  ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਉਹ ਡਾਇਜਵੰਗ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਜਨਯਮਤ ਸਕਾਈ ਡਾਈਜਵੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਜਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਕਤਾਬ ਪੜ੍ੀ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਅਕਾਸ ਡਾਈਜਵੰਗ ਨ ੰ  ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ 

ਵੇਜਖਆ ਜਕ ਮੇਰੇ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਜਚਆ ... 
  

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ ਤਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ . ਉਹ ਬਹਤੁ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਕਹਾ 

ਜਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਹਮੇਸਾਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਕਹਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਚੱਲ ਜਪਆ. 
  

ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਜਚਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਿਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਕਤਾਬ ਪੜ੍ੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਕ ਜਰਚਰਡ 

ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਜਕਤਾਬ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ 

ਸੰਦੇਸ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ. ਮਨੈ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹਇੋਆ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼-

ਸਾਫ਼ , ਮੈਨ ੰ  ਹਣੁ ਕੀ , ਮੇਰਾ ਦ ਤ / ਰ ਹਾਨੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ. 
  

ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਬਸਤਰ ੇਤੋਂ ਉਜੱਠਆ ਅਤੇ ਿੋੜ੍ਾ ਜਜਹਾ ਨਾਸਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅਦੰਰ ਜਾ 

ਜਰਹਾ ਹ ੈਉਹ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਜਸੱਿਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹ ੈ... 
  

ਮੈਂ ਸਵੇਰ ੇ5 ਵਜੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਤ ੇਪਹੁੰਜਚਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਾਂਤ ਸੀ. ਮੁੰਡੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਜਕ ਮੈਂ ਜਦਖਾਇਆ. ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਕਦ ੇਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ੀਂ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਜਹਾਜ ਜਵਚ ਜਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਸਖਰ 

'ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਜਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਜਸਖਰ' ਤੇ ਛੋਟੀ ਿਾਤ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਉਤੱਰ.ੇ ਪਲੇਟ ਜਸਰਫ ਡੇ big ਸੈਟ ਫੁੱਟ ਦ ੇ

ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਰਹਏ ਹੋਏ ਮੈਟਲ ਬਾਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਜਰਹਾ ਸੀ . ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤਾ 

ਜਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. 
  

ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੱਣ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਿੇ ਅਤ ੇਹਣੁ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੋਵੇ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ੇ

ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ "ਛਾਲ ਮਾਰੋ" ਚੀਜਕਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਦੱਤਾ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਰਿ ਚੇਤਨਾ ਜਵੱਚ ਗੁਆਚ ਜਗਆ. ਮੇਰੀਆਾਂ 

ਅੱਖਾਾਂ ਖੁੱਲ੍ੀਆਾਂ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰ ੇਸੁਚੇਤ ਰ ਪ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਾਂ ਮੈਂ 

ਜਕੱਿੇ ਸੀ ਜਾਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਮੈਂ ਦ ਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਵਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੀਕਾਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਫੜ ਲਵਾਾਂ ਜਜਵੇਂ ਅਸੀ ਾਂ ਡੱੁਬ ਰਹ ੇਸੀ. ਉਸਦਾ ਮ ੰਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜਬਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਅਜਜਹਾ 

ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ. ਿੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਫੜ ਜਲਆ, ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇਹ 

ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਜਕ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਾਾਂ ਜਕਉਾਂ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਮਜਹਸ ਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਮੈਂ ਗਰੱਭਸਿ 



ਸੀਸ  ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਘੁੰਮ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮੈਂ ਜਕੱਿੇ ਸੀ. ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਫਜੜਆ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਜਪਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਪਲ ਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਕਹਾ "ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜਕੰਟ 

ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਰਪ ਕੋਰਡ ਨ ੰ  ਜਖੱਚਣ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ". 
  

ਅਸੀ ਾਂ ਅਜਾਦ ਿਰਤੀ ਤੇ ਜਡੱਗ ਰਹ ੇਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਰੋਕ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ 

ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ . ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਬਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਹਰ ਕਰ ਬਲਆ. 
  

ਮੈਂ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇਜਖਆ ਅਤ ੇਜਵਸਵਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਜਕਆ ਜਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਡੱਗਣ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਕੰਨਾ ਅਜੀਬ ਸੀ. 

ਅਖੀਰ ਜਵੱਚ ਉਸਨੇ ਜਰਪ ਕੋਰਡ ਨ ੰ  ਜਖੱਚ ਜਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ "ਵੋਹਪੀ" ਨ ੰ  ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ !!!. ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਕਹਾ "ਉਹ 

ਸਾਰ ੇਅਜਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ". ਅਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਤਰ.ੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ ਗੋਤਾਖੋਰ ਮੇਰੇ 

ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਜਛਆ "ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?" 

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਜਬਲਕੁਲ!" 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਫਰ ਜਕਹਾ "ਤਾਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ?" 

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਨਹੀ ਾਂ" 
  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਜਰਆਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ, 

"ਜਕਉਾਂ ਨਹੀ ਾਂ?" 

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਜਕਉਾਂਜਕ ਹਣੁ ਮੈਂ ਉਿੱੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ!" 
  

ਉਸ ਤਜਰਬ ੇਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦ ੇਡਰ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਸਕਾਾਂ. 
  

ਵਾਪਸ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਜਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ. 

ਜਦਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਚੰਗਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਜਦਰਤ ਸੀ. 

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਅਤ ੇਡ ੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਜੱਠਆ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਰਕੁ ਜਗਆ. ਹਰ 

ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਗਆ ਤਾਾਂ ਨਰਸ ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੀ. ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ 

ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਫਜੜਆ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨ ੰ  ਮਜਹਸ ਸ 

ਕੀਤਾ. 

ਇਸ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਕਹਾ "ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?" 

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ ਲੋਕ" 
  

16 ਘੰਜਟਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਕ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਜਵੱਚ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਮਾਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹਰੋ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ, 

ਅਜਜਹਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਾਂ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਜਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸਨ. 
  

ਉਸਨੇ ਜਫਰ ਜਕਹਾ, "ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਜਜਹਾ ਜਕਉਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ?" 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਫਜੜਆ, ਹਿੇਲੀ ਕੱ andੀੀ ਅਤੇ ਜਕਹਾ "ਮੈਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਕੇਂਜਦਰਤ ਹਾਾਂ!" 
  

ਜਫਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਕਹਾ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨ ੰ  ਹਰ 15 ਜਮੰਟ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੇਰੇ 

ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਜਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ". ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਜਗਆ. 
  



ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਰ ਤ ੇਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੋ ਪ ਰ ੇਲੈਪ ਕੀਤੇ. ਦ ਜੀ ਗੋਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁੱਜਛਆ "ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਸਾਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?" 
  

ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਕਰਾਾਂਗਾ ਅਤ ੇਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਮੈਨ ੰ  ਜਬਹਤਰ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਤਾਜਗੀ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. 
  

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੌਂ ਜਗਆ, ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਿੜ੍ੋੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ. ਉਹ ਹਣੁ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਸਪੱਸਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਜਬਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ (ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ). 

ਅੱਿੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਮਨੈ ੰ  ਜਮਲੀ. ਮਨੈ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ 

ਸਾਵਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ. 
  

ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਜਦਤੱੇ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਚੱਟੀ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦੀਆਾਂ ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨੰਗੀ 

ਕਰਕੇ ਜਬਠਾ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਸਾਵਰ ਗੁਲਾਬ ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਜਵੱਚ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ 

ਆਵੇਗੀ. ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਹਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਸਰਫ ਉਹੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਜਸਨੇ ਉਸਨੇ ਮਨੈ ੰ  

ਰੱਜਖਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨ ੰ  ਇਿਰ ਉਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਿ ਸੀ. 
  

ਅਜਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਦਆੁਲੇ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਜਹਲਾਇਆ. ਉਸਨੇ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜਜਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਾਂ ਜਕਹਾ. 

ਉਸਨੇ ਜਫਰ ਜਕਹਾ "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਿੇ ਕੁਝ ਨਰਸਾਾਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?" 

ਮੇਰੇ ਜਚਹਰ ੇ'ਤੇ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਜਛਆ "ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?" 

ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਪਆਰੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਵਰ ਜਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ!" 

ਮੈਂ ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਹੱਸ ਜਪਆ "ਮੈਂ ਅਜਜਹਾ ਸੋਜਚਆ ਸੀ ... ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਜਲਆਓ!" 
  

ਦ ਸਰੀਆਾਂ ਨਰਸਾਾਂ ਸਾਵਰ ਰ ਮ ਜਵੱਚ ਘੁੰਮ ਗਈਆਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਿੱੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਰ ਗੁਲਾਬ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਨਰਸ 

ਨੇ ਜਕਹਾ " ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਕਨੰੀ ਦੇਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਇੱਿੇ ਹੈ?" 

ਮੈਂ ਜਕਹਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ, ਸਾਇਦ 70 ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ. ” 

ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ “ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਜਵੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਜਹਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਹੋ. ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੇ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਯ ਜਨਟ ਜਵੱਚ ਸਾਵਰ ਜਕਉਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਜੱਿੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਪੰਜ ਇਸਨਾਨ ਜਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ! ” 
  

ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰ ੇਹੱਸ ਪਏ. 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਾਇਆ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਸਾਵਰ ਨ ੰ  ਹਮੇਸਾਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਰ ਮ ਵਜੋਂ ਵਰਜਤਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੱ andਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਪਆ. 
  

ਜਲਨੇਟ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਜਦਨ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਾਂਦੇ ਸਨ. 
  

ਸਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਡਰਲੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਜਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ andਜੀਆ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਇੱਕ 

ਵਾਰਡ ਜਵੱਚ ਲੈ ਜਗਆ. 
  

ਮੈਨ ੰ  ਵਾਰਡ ਜਵੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲਨੇਟ ਅਤੇ ਐਾਂਬਰ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਜਵੱਚ ਪਹੀਆ ਜਦੱਤਾ 

ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਜਰਆਾਂ ਨੇ ਇਕਠੇੱ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਿਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੀਜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. 
  

ਉਸ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਾਰਡ ਜਵੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ ਜਜਸਨੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਟਰੇਆਾਂ 

ਅਤੇ ਮੋਪਸ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਕੁੱਜਟਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਚੱੀ ਆਵਾਜ ਜਵੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ. 
  



ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਮਲ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਸੇਸ ਪੌਸਜਟਕ 

ਪ ਰਕ ਲੈ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਾਂ . ਜਲਨੇਟ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਲਆਇਆ ਸੀ. 
  

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਆਰਡਰਲੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਐਕਸਰੇ ਲਈ ਲੈ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦ ੇ

ਐਕਸਰੇ ਲਏ ਅਤੇ ਜਫਰ ਮੈਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਬਸਤਰ ੇ'ਤੇ ਲੈ ਗਏ. 
  

ਹਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗਜਲਆਰੇ ਦ ੇਉਪੱਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡ ੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ 

ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅਜ ੇਵੀ ਿੜ੍ੋੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਖ ਨ ਖੰਘਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੁਤਤੰਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ  ਿੋੜ੍ੀ ਹਲੌੀ 

ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿ ਜਰਹਾ ਸੀ. 
  

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਨ ਕਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜਹਮਾਨ ਸਨ. ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਰਸਕਾਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਜਸਵ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਸੀ ਜ ੋਮੇਰੀਆਾਂ 

ਭੈਣਾਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ. 
  

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਜਵੱਚ ਸੀ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆਈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰ ਦਰੁਘਟਨਾਵਾਾਂ ਜਵੱਚ ਸੱਟਾਾਂ ਲੱਗਣ ਦ ੇਕਾਰਨਾਾਂ ਦਾ 

ਅਜਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕਾਰ ਜਨਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸੱਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇਜਡਜਾਈਨ ਨ ੰ  ਜਵਵਸਜਿਤ 

ਕਰ ਸਕਣ. 
  

ਉਸਨੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਪੁੱਛੇ 

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ "ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਜਹੀ ਚੀਜ ਸੀ ਜਜਸਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜਰ ਨ ੰ  ਰੋਜਕਆ?" 

ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ "ਹਾਾਂ" 

ਉਸਨੇ ਪੁੱਜਛਆ "ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ?" 

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ "ਮੇਰੀਆਾਂ ਪਲਕਾਾਂ!" 
  

ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਜਦਆਾਂ ਜਲਜਖਆ ਜਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਫਰ ਉਸਨੇ ਮਰੇ ੇਵੱਲ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 

ਉਸਨ ੰ  ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਜਖਆ. ਜਫਰ ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ. 
  

ਮੈਂ ਜਫਰ ਜਕਹਾ "ਏਅਰਬੈਗ ਿ ੜ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਜਦਤੱਾ ਜਕ ਕਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਜਕੱਿੇ ਜਲਜਾਣਾ ਹੈ" 
  

ਨਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਨਨ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਇਹ ਜਕੰਨਾ ਅਜਵਸਵਾਸਯੋਗ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਜਜੰਦਾ 

ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਜਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇ

ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸੋਤ ਮਾਈਕਲ ਕਾਰ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜਾਾਂ ਇਕੱਠੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗਏ ਤਾਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸਨ ੰ  ਸਟੋਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਪੁੱਜਛਆ "ਇਸ ਜਵੱਚ ਜਕੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ?" ਮਾਈਕਲ ਨੇ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਈ d, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਬਚ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹ ੇਹਨ. ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਜਕੰਨਾ ਅਜਵਸਵਾਸਯੋਗ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਜਜੰਦਾ ਸੀ (ਜਾਾਂ ਸਮਾਨ ਸਬਦ) 
  

ਬੁੱਿਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਸਰਜਨ ਮੈਨ ੰ  ਜਮਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਪਰਦਾ ਜਖੱਜਚਆ ਅਤੇ ਇਹ 

ਕਜਹ ਕ ੇਜਸਰ ਜਹਲਾ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ "ਮੈਂ ਅਜਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਜਖਆ ..." 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਸੋਜਚਆ, "ਸਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜ ੋਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਜਦੰਦਾ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ ... .." 
  

ਉਸ ਨੇ ਜਕਹਾ, “ਮੈਨ ੰ  ਐਕਸ-ਰੇ 'ਤ ੇਜਵਸਵਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ ਜਲਆ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਛਾਤੀ 

ਦੇ ਸਰਜਨ ਨ ੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਸਾਮ ਅਤੇ ਕਲ੍ੱ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ' ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦ ੇ

ਰਹ ੇਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਜੜਆਾਂ ਦਾ ਡੇ and ਜਹੱਸਾ ਕੱ ofਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਜਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋਇਆ. ਉਹ 

ਮੇਰੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜਨਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਜਹਮਤ ਹੈ, ਜਕ ਹਣੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਲ੍ੜ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਜਬਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਫੇਫੜੇ 

ਹਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਸਗਰਟ ਨਹੀ ਾਂ ਪੀਤੀ " 



  

ਮੈਂ ਜਕਹਾ "ਮੇਰੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਹੈ" 

ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ..." 
  

ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਉਤਸਾਜਹਤ ਸੀ ... ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ ... 
  

ਮੈਂ ਪੁੱਜਛਆ "ਹਣੁ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?" 

ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, "ਤੁਸੀ ਾਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ" 

ਮੈਂ ਪੁੱਜਛਆ "ਜਕੰਨੀ ਜਲਦੀ?" 

ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ “ਜਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ.  ਮੈਨ ੰ  ਸੁਣ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਤਕਨੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਹੈ ਜ ੋ

y ou ਰਹ ੇਹਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪ ਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ 

ਜਬਹਤਰ ਬੰਦ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ. " 
  

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਲਫਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਫ਼ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ 

ਜਗਆ. 
  

ਦਰੁਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਹਫਜਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨ ੰ  ਟਾਰਜਨ ਵਾਾਂਗ ਿੱਕਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਜਗਆ. 

ਮੇਰੀਆਾਂ ਟੁੱਟੀਆਾਂ ਪੱਸਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫਰੈਕਚਰਡ ਸਟੈਨਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹ ੇਸਨ. 
  

ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ 

ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ? 
  

ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੇ ਜਕੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ? 
  

ਮੈਂ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਜਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਜਵੱਚ ਜਵਸਵਾਸ ਅਤ ੇਜਵਸਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ , ਬਹਤੁ ਜਜਆਦਾ ਵਜਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ ੋ ਮੈਂ 

ਹਣੁ www.enjoyinnerpeace.com.au ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਸਤ ਆਾਂ 

ਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਨ ੰ  ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਾਾਂ ਉਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ 

ਅਜਿਆਤਜਮਕ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਅਗੱੇ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ .    
  
  
  
  

ਤ ੰ ਯ ਹੰਨਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਗਾਈਡ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਨ, ਜ ੋਹੈ, ਜਜੱਿ ੇ

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੱਕ ਆ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਸੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, , ਤ ੰ ਜਕਿੇ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਿੇ ਇਸੇ ਹਨ , 

ਜਫਰ ਲਈ ਜਾਓ h ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਹੈ  www. enjoyinnerpeace.com.au 
  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਟੈਬ 'ਤ ੇ20 ਜਮੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ 

ਦ ਜਾ ਇੱਕ ਈ -ਬੁੱਕ ਖਰੀਦੋ.  

ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਹਮੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣ ੇਆਪ 'ਤ ੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਚੌਿੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਓਰੀਐਾਂਟੇਸਨ ਪਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਲਾਹ -ਮਸਵਰੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ੋ

ਜਜੱਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜਿਆਤਜਮਕ ਸਹਾਇਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸਟ ਦੋ -ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਸਿਾਪਤ /ਸੁਿਾਰੀਏ. 
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ਜਕੰਨੀ ਦ ਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਰ ਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਉਿੇ ਹਨ ਰ ਹਾਨੀਅਤ 

ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਿ' ਤ ੇਵੱਿ 600 ਕੋਰਸ.  

ਵੈਬਸਾਈਟ www.enjoyinnerpeace.com.au ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹਨ ਤਾਾਂ ਪੁੱਛੋ .  
  
  

ਜੌਨ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਸਖਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜਕਵੇਂ ਗਲੱ 

ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਲੱਭਣਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਗੱੇ ਵਿਾਉਣ 

ਦੀ ਜਹੰਮਤ ਹੈ. 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਕ ਜੌਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਜਵਚੱ ਆਵੇ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ 

ਨਾਲ www.enjoyinnerpeace.com.au    ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ. 
  
  
  
  
  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹਨ ਜਵਚ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਤੱਕ 

ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਕਰੇਗਾ 

ਖਸੁੀ ਨਾਲ ਅਗੱੇ ਲਈ ਬਚਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨ ੰ  ਵਰਜਨ ਜਫਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ ਹਨ, 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੋਿਣ ਲਈ. ਸਾਨ ੰ  ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਸਗੀ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ 😊 
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