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ਮਸੁੀਬਤ ਿਵਚੱ ਸਵ-ੈਮਜ਼ਬਤੂੀ ਲਈ ਦਸ ਤਰੀਕ ੇ

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਸਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਗਾਰ ੇਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਇਨਹ੍ ਾਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਸਰੀਰਕ 

 ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ 

 ਸਾਂਹ 'ਚ ਤਕਲੀਫ਼ 

 ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ 

 ਉ�ਚ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ 

 ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ 

 ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਨਾ 

 ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ 

 ਿਸਰ ਦਰਦ 

ਮਨੋਦਸ਼ਾ 

 ਿਚੰਤਾ 

 ਘਬਰਾਹਟ 

 ਅਸ਼ਾਂਤ 

 ਖਰਾਬ ਮਨੋਦਸ਼ਾ 

 ਬੇਚੈਨੀ 

 ਟਰ੍ ਾਂਸ 

 

ਿਵਵਹਾਰ 

 ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 

ਘਟਣਾ 

 ਨਵੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ 

 ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਨੇ 

ਦੇਖਣਾ 

 ਅਿਨੰਦਰ੍ ਾ ਜਾਂ ਬਹੁੱਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਨ�ਦ 

 ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ 

 

ਬੋਧ 

 ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 

 ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖੋਣਾ 

 ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ 

ਜਾਣਾ 

 ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ 

 ਮਾੜੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਰਥਾ  

 

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਬਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ। ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਰੀਰਕ 

 ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ 

 ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ 

(ਇਮੀਊਣ) ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨਾ 

 ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ 
 

ਬੋਧ 

 ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 

 ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ 

 ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ 

 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ 

 ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣਾ 

ਮਨੋਦਸ਼ਾ 

 ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰ ੇਹੋਣਾ 

 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਾ 

 ਸਵੈ - ਿਨਯੰਤਰਨ 

 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੱੁਲਾਂ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ 

 ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

ਿਵਵਹਾਰ 

 ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ 

 ਹੋਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ 

 ਨਵੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਾ 

 ਚੰਗੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣਾ 

 ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ 

ਹੋਣਾ 
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ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

 

 

ਮੁਸੀਬਤ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਤਰੀਕੇ 

ਮੁਸੀਬਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਸ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਿਜੰਨਹ੍ ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸ� ਕਸਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, 

ਤੁਸ� ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਸੁੀਬਤਾ ਂਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

 

ਇੱਕ: ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂ ਰਹ ੋ  

ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

ਕਰੋ। 

 
ਦ:ੋ ਸਰੁਿੱਖਆ ਜਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ੋ  
ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ, ਸਿਹਭਾਗੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਿਤਨੰ: ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੁਿਕਲਾ ਂ'ਤ ੇਕਾਬ ੂਪਾਓ  

ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਨਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 

 
ਚੌਥਾ: ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਨਰਤੰਰ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹਦੰੀ ਹ,ੈ ਹਕੀਕਤ ਨੂ ੰਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸਖੱ ੋ  
ਜਦ� ਅਸ� ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਸ� 
ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱਠਣਾ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸ� ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਪੰਜ: ਇਕੱ ਸ਼ਬਦ - ਲਚਕਤਾ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਅੜੀਅਲ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 
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ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰ੍ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਛ:ੇ ਪਿਹਲ ਕਰ ੋ  
ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉ�ਤਮ ਨੀਤੀ ਨਹ� ਹੈ! ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਹਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰੋ। 
 

ਸਤੱ: ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖੱ ੋ  

ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। 

 
ਅਠੱ: ਿਨਯਮਤ ਜੀਵਨ  
ਸਹੀ ਕਸਰਤ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਨ�ਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। 
 

ਨੌ: ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣੋ  

ਹਰ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸ ੇਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਵਧੇਰੇ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 

 
ਦਸ: ਆਪਣੇ 'ਤ ੇਿਮਹਰਬਾਨ ਰਹ ੋ
ਇਹ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਧੀ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ 
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 
 

ਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਖਸ਼ੁਹਾਲ ਅਤ ੇਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ 
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