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અસર



એ તમને ઘ�ા કરે છે!એ તમને ઘ�ા કરે છે!

“જે લાગણીઓ દબાવવામાં આવે છે અને �ય�ત કરવામાં નથી આવતી એમની શર�ર પર અસર પડતી

હોય છે. અ�ય�ત લાગણીઓ ટક ટક કરતા ટાઈમ-બૉ�બ જેવી હોય છે –ગભા�વ�થામાંના રોગ જેવી

હોય છે.”
- મેરે�લન ફાન ડબ�ર, �મસ અમે�રકા બાય ડ,ે બા�યાવ�થામાં �તીય શોષણનો ભોગ બનેલ.

��યો અને શોષણ

કેટલાક ��યો થોડાક સમય માટ ેપીડાને બધીર કરે છે,
પીડાદાયક યાદોને બંધ કર� દે કે ઢા�ક� દે, �વ-સંમાનની
લાગણીને વધારે અને �તીય �હ�સાથી ઊભી થતી
માન�સક બાબતો સાથે ગોઠવાતા  કરે. પણ �યારે એ
નશીલી દવાઓ લેવા�ંુ બંધ કરે એટલે લ�ણો પાછા� દેખા
દે છે અને કદાચ વધી જવાની સંભાવના પણ રહે છે.

ઘણાં લોકો આઘાત બાદ તણાવની તકલીફનો

અ�ુભવ કરે છે. આ ��થ�તમાં દરદ� પોતા માટે

એક �યાપક અને �ુ�ત નકારા�મક મા�યતા ધરાવે

છે (WHO). �નરાશા, ગભરા�ટ�ંુ આ�મણ,

�ચ�તા, આ�મ-�ુકશાન અને આપઘાત�ંુ વલણ એ

ઘણાં સામા�ય લ�ણો છે. 

માન�સક

શાર��રક

�ીઓમાં ��ૂળતા આવી શકે છે અને ખોરાકની

અ�નય�મતતા આવે છે. આ એક ર�તે એ
નકારા�મક અ�ુભવો ફર�થી ન થાય તે માટે

એમની �તને �તીય લાગણીથી દૂર કરવા માટે

હોઈ શકે. �ઘમાં ખલેલ, માથાનો દખુાવો અને

પીડા એ સામા�ય છે.

બા�યકાળના આઘાત અને �ુ�તવયની અનેક શાર��રક અને માન�સક તકલીફો વ�ચે �ન�વ�વાદ ર�તે સંબંધ છે.
�તીય શોષણમાંથી પસાર થયેલાં લોકો એ �સંગો સાથે ગોઠવવાના �યાસો કરે છે, �ુર��ત રહે છે અને બચી
જવા પર કે���ત રહે છે. સમાજને એ અંગે ક�ંુ સાંભળ�ંુ હો�ંુ નથી. એટલે એમાંથી બચી ગયેલાં એ આઘાતને

�ાંક ધરબી દેવા માટ ેટવેાય છે. આ બાબતની અસર એમના એક�દર �વા��ય પર પડ ેછે. એનાં પ�રણામ

અનેકગણાં, �યાપક અને અમયા�દ �વ�વધતાથી ભરેલાં હોય છે.

 

CIRCLES OF SAFETY

          �તીય શોષણ બાળકની મોટ� �મરની
�ય��ત માટનેા �વ�ાસને તોડ� નાખે છે. �તીય
આ�મીયતા અંગેનો એમનો મત જેમને માટ ે�નેહનીલાગણી થાય છે એ દશા�વવા માટનેા �યવહારને બદલેબીક જ�માવતો, અસહાયતા અ�ુભવતો અને
શ��તહ�નતાનો બની શકે છે.

આ�મીયતા 
અને સંબંધો

�યારે કોઈને સતત તેમને કોઈ ચાહ�ંુ નથી એમ
કહેવામાં આવે અથવા તેઓ એક �કારની �ુ�કેલી છેએમ કહેવામાં આવે અથવા એમનો �તીય વ��ુતર�કે ઉપયોગ કરવામાં આવે �યારે પ�રણામે તેઓ
એને પોતાની ઓળખ તર�કે �વીકારવા લાગે છે.

�વસંમાનઆ�યા��મક 

�યારે બાળક એના શોષણકતા� તરફથી કઠોર ટ�કા

સાંભળે છે, એ પોતે જે પોતાના કઠોર ટ�કાકાર બની

�ય છે. બાળક જેમ મોટુ�  થ�ંુ �ય છે તેમ એમાં

અપરાધીપણાનો ભાવ, પોતા પર દોષારોપણ અને

શરમ વધે છે અને એમને ‘ખરાબ’ �ય��ત હોવાનો

ભાવ જ�મે છે.
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�ુધારાનો ર�તો ઘણો લાંબો હોઈ શકે, અઘરો પણ હોય, પણ ઘા �ઝાઈ શકે છે. માન�સક આરો�યની
�ચ�તા તમને “નબળાં” કે “ભાંગેલાં” નથી બનાવતી. લોકો આઘાતને અનેક ર�તે �રવી શકે છે. કોઈ પણ
�ુકાદો આ�યા �વના ઉપચાર એક �ુર��ત અને ખાનગી �થાન આપવાનો �ય�ન કરે છે. તમારે તમાર�
�ુ�કેલી સાથે એકલાએ કામ પાડવા�ંુ નહ� હોય.

તમારા �વચારોને બહાર લાવોઃ �વચારોને લખવાથી અંદર ભંડારાએલા બહાર નીકળ� શકે છે.
એટલે હવે તમે એમને ખંખોળ� શકો અને એ મદદ�પ છે કે કેમ એ અંગે �વચાર� શકો. 

એ ચા�ુ કેવી ર�તે થાય છેઃ શેને લીધે, �ાં, �ારે અને કોણ એ પાછલી ઘટનાઓને કે �ચ�તાજનક
�વચારોને ચા�ુ કરે છે? એની ન�ધો તમને એની સાથે કામ પાડવામાં કે એમને રોકવામાં કે પછ� એ માટે
તૈયાર કરવામાં મદદ કરશે.

તમારે માટે અગ�ય�ું �ું છે એ �વચારોઃ �વનના �વાસમાં આગળ વધવા માટે તમારે
માટે અગ�યની બાબતો ન�ધો, જેમકે, કયા લોકો તમને �ેમ કરે છે, સાર� યાદો,
મહ�વાકા��ાઓ.

ઘા �ઝાઈ શકે છેઘા �ઝાઈ શકે છે

“મને ક�ંુક થાય તો એ બદલી શકાય છે, પણ એનાથી મારામાં ઉણપ રહે તે મને ન

પાલવે.” 
– માયા એ�જે�ૂ

 

કહેવાની શ�આત કરો એટલે �ુધારાની શ�આત થાયઃ પીડાને સહન કરવામાં અને એનો ભાર
વ�ઢારવામાં ભલે વષ� ગયાં હોય, તમે તૈયાર થાય �યારે નીચેનાં ફોન કે સં�થાનો સંપક�  કરો.

RAHI Foundation 
(Recovery and Healing from

Incest)

TULIR : Centre for Prevention andHealing from Child Sexual Abuse

Arpan: Towards freedom
from Child Sexual Abuse

The Rakshin Project

Enfold India
Creating Safe Spaces 

The Safe Space Project

https://www.rahifoundation.org/
https://thesafespaceproj.wixsite.com/home
http://enfoldindia.org/
https://www.arpan.org.in/
https://www.tulir.org/
https://rakshinproject.org/


ABOUT CIRCLES OF SAFETY
ABOUT CIRCLES OF SAFETY

Circles of Safety (CoS) લોકોને �શ�ણ �ારાબાળ-�તીય શોષણ અંગે સભાન કરે છે. અમેસં�કૃ�તમાં બદલ કરવા ઇ�છ�એ છે જેમાં �ય��તઓ�તીયતા કે એ અંગેના �વષયોની ચચા� કરવામાં�ોભ ન અ�ુભવે પણ એનો �વીકાર કરે કે કોઈ �વષય�ન�ષ� નથી કે અગવડભય� નથી �યારે બાળકોની�ુર�ા સામે ખતરો હોય.

www.circlesofsafety.com

ખાનગી સલાહ મેળવો.

મોટ� �ય��તઓ માટે �શ�બરો�ંુ આયોજન કરો.

�ુર�ા વ�ુ�ળના અ�યાસ�મને 1-12 ધોરણમાં દાખલ કરો.

બાળ-�તીય શોષણ રોકવા માટે નીચેના પગલાં પહેલાં લો.

https://www.circlesofsafety.com/
mailto:info@circlesofsafety.com
https://www.instagram.com/circles_of_safety/
https://www.linkedin.com/company/circlesofsafety/
https://www.facebook.com/circlesofsafety

