
ਆਮ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹ ਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ  
ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਚ ਹਨ੍ਕਲਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨ੍ ਿੰ  ਿ ਿੰ ਦਾ ਿੈ 
ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਹਹਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਂਗੇ ਹ ੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਬਚ ਹਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹਨਪਟਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ 
ਹਕਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਸੱਧੇ ਹਸੱਟੇ ਵ ੋਂ ਹੋਣ  ਾਂ ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ।  

ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਰਵ-ਸੰਹਮਲਤ  ਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪਰਤੀ ਹਵਹਭੰਨ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਹਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਕ ਹੇਠਾਂ ਹਦੱਤੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਬਚ ਹਨਕਲਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਹਕ ਹ ਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਜ਼ਰਹਬਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਕ ਕੁਝ ਅਹ ਹੇ ਲੋਕ ਹਨ  ੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਅਹਿਸਾਸ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਝਟਕਾ – ਮੈਂ ਸੁੰ ਨ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਏਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਰੋ ਹਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ/ਦੀ? 

ਅਹਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ/ ਾਂ ਇਨਕਾਰ – ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਵਾਪਹਰਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੀ ਹਕਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਸਰਫ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਹਮੰਦਗੀ – ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ  ਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਦੀ। 

ਸ਼ਰਮ – ਮੈਂ ਗੰਦਾ, ਹਗਲਾਨੀ-ਭਰਪੂਰ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਹ ਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਵੱਚ ਕੁੁ਼ਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ। 

ਦੋਸ਼ – ਮੈਂ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਹਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ,  ਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ/ਦੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ..... 

ਉਦਾਸੀਨਤਾ – ਮੇਰਾ ਹਦਨ ਹਕਵੇਂ ਹਨਕਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਏਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱ ਕਾ/ਕੀ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਉਮੀਦਹੀਣ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਹਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? 

ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ – ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਵੱਚ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ? 

ਹਦਸ਼ਾਹੀਣਤਾ – ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਾਣਦਾ/ਦੀ ਹਕ ਅੱ  ਹਦਨ ਕੀ ਹੈ,  ਾਂ ਮੈਨੰੂ ਹਕੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱ ਲਦੀਆਂ ਰਹਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ –  ੋ ਕੁਝ ਵਾਪਹਰਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੰੂ ਮੁੜ ਹ ਉਂ ਹਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਘਦਾ ਰਹਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  ੋ 
ਇਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਮਹਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਹ ਵੇਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਫਰ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਹਰਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਡਰ – ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਹਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  ੇ ਮੈਨੰੂ ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ (STI)  ਾਂ ਏਡਜ਼ (AIDS) ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਕਉਂਹਕ ਮੈਨੰੂ ਦਹਹਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੰੂ ਬਾਹਰ  ਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਹਚੰਤਾ – ਮੈਨੰੂ ਦਹਹਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ। ਮੈਂ ਕੰਬਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ। ਮੈਂ ਹਬਹਬਲ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ 
ਹਾਂ। 

ਗੁੱ ਸਾ – ਮੇਰਾ ਹਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੋਟ ਪਹੰੁਚਾਵਾਂ ਹ ਸਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਾਂ ਹਫਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਾਂ। 



ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਓ - ਮੇਰਾ ਪੇਟ ( ਾਂ ਹਸਰ  ਾਂ ਹਪੱਠ) ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਰਹਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਨੰੂ ਹਦਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਪ੍ ਰਸ਼ ਹ ਨ੍ਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸੱਟੇ ਬੇਹੱਦ ਹਭੰਨ ਹਭੰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਬਚ ਹਨਕਲਣ 
ਵਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਪਰਭਾਵਾਂ ਹਵੱਚ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: 

 ਹਚੰਤਾ 
 ਉਦਾਸੀਨਤਾ 
 ਸਵੈ-ਮਾਣ ਹਵੱਚ ਕਮੀ 
 ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ 

 ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹਵਕਾਰ 

 ਨੀਂਦ ਦੇ ਹਵਕਾਰ 

 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਕਾਰ 

 ਦੁਫਾੜ ਮਾਨਹਸਕਤਾ 
 ਮਨੋ-ਹਵਕਾਰ 

 ਦੱੁਖ 

 ਸਦਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆਵਾਂ 
 ਮਾੜੀ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ 
 ਹ ਨਸੀ ਹਵਕਾਰ 

 ਸਮਾ ਕ ਹਵਕਾਰ 

 ਹਰਸ਼ਹਤਆਂ ਦਾ ਹਵਕਾਰ (ਹ ਸ ਹਵੱਚ ਮਾਪਾਹਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 
 ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਰਕਾਰਡ 

 ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਪਰਭਾਵ  ੋ ਖੋ  ਹਵੱਚ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ  ੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਸਦਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ1; ਉਦਾਸੀਨਤਾ2; ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ3; ਬੇਬਸੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੂਬੀਆਂ, ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਹਵਵਹਾਰ ਹਵੱਚ 
ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ; ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਹਵਕਾਰ4; ਅਤੇ ਹਚੰਤਾ5। 

ਵਧੇਰੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ  ੋਹੜਆ  ਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਹ ਸ ਹਵੱਚ ਦੁਫਾੜ-ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਅਤੇ 
ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਹਵਕਾਰ6 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹਵੱਚ ਹਵਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ7। ਬੱਹਚਆਂ ਦਾ ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹ ਸ ਹਵੱਚ ਹਲੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ  ਾਣਾ 
(penetration) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਨੋਰੋਗ ਅਤੇ ਦੁਫਾੜ-ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਦੇ ਰੋਗ-ਸਮੂਹ (syndromes) ਹਵਕਹਸਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ 
ਕਾਰਕ ਵ ੋਂ ਪਛਾਹਣਆ ਹਗਆ ਹੈ8। 

ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਚਲੇ ਲੱਛਣ ਹਵਸ਼ੇਸ਼  ਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ  ਾਂ ਹਫਰ ਹਚਰਕਾਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹ ੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਂਹਕ ਇੱਕ 
ਹਬਰਹਟਸ਼ ਅਹਧਐਨ ਹਵੱਚ ਅਹ ਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਹਵੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 13% ਹਵੱਚ ਹਚਰ-ਸਥਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ9। 



ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ 

ਬਚ ਹਨਕਲਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੇ ਹਗਰਦ ਗਲਤ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਪੁਰਸ਼ ਹ ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਹਮਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤਾਂ 
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ  ਾਣੋ। 
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