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 دس طریقے ن دےمضبوط رکھ وچ خود نوں ابتری
 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔

 

دا  ابتریجدوں  ۔کہندے آںابتری  اساںجس نوں ، کراں گےسامنا دا  سیٹ بیکستے  مشکالتدی  اںیمختلف درج طور تےیقینی  اساں ،دے سفر وچ ِزندگی

کیسے قابو پایا تے  کہ ابتری ہوندا اےمنحصر تے  اہلیتدی  اکثر کسی فردایہہ  ۔ہوندے نیںمختلف درجے دے  ردعملدے  مختلف افراد ہووے تے، امناس

 ۔جاوے

 گا۔ جاوےا دسلسلہ بڑھدا  منفی ردعمل دے نال ، وقتنپڻدے آں تے نئیںتوں صحیح طرح  ںاابتری ہاںاناسان جے

 لوجیفِزیو

 تیزیوچ  ندھڑکدی  دل 

 بدُبووچ  سانس 

 تناؤوچ  پڻھوں 

 بلند فشار خون 

 ذہنی دباؤتے  متلی 

  چلی یا پائیریڻک محسوس

 کرنا

 غنودگی 

 سر درد 

 ِمزاج

 ذہنی الجھن 

 بے چینی 

 پریشانی 

 شکستگیوچ  مزاج 

 متذبذب 

 فریب مزاجی 

 

 َرویہ

 ہوندا جوش کم تے  دلچسپی

 اے

 صرِف نظرتوں  نئے امور 

 وقت خواب دیکھنادے  دن 

 خوابی یا زائد نیند بے 

 کمیوچ  بھوک 

 اَدراک

 وچ  توجہ مرکوزیت

 دشواری

 کمیوچ  یادداشت 

 رہندیرفتار کم دی  ردعمل 

 ےا

  محرومیکرن توں فیصلہ 

 بدتر تنظیمی صالحیت  

 

تے  نوں باہر الواںصالحیت اپنی ممکنہ  اساں کہکردا اے مدد دی اساندباؤ دراصل وچ  درست مقدار اے۔ باعث دباؤ ُکلی طور منفی نہدے  تاہم، ابتری

 ں۔طرز فکر اپنا سکا مثبت

 لوجیفِزیو

 بناؤحالت بہتر دی  صحت 

  نظام نوں تقویت دیومدافعتی 

 سامنا کردیاں ہویاںدا  دباؤ 

 کرواضافہ وچ  اپنی قوت

 

 اَدراک

 مشاہده ہور 

 تعین مقاصد 

 مرحلہ وار 

 سوچاںمتعلق توں  ِزندگی 

  مقصدی فیصلہ برقرار

  رکھو

 ِمزاج

 بھرپورتوں  اُمید 

  کروچیلنجز قبول 

 کنڻرول-سیلف 

 کروتوثیق دی  شخصی قدر 

 آگہی-خود 

 َرویہ

 تجزیہ-ذاتی 

 ه آرام کروزیاد 

 نئے امور قبول کرو 

  عمده باہمی شخصی تعلقات

 رکھوبرقرار 

 ومطمئن رہتوں  اپنی ترقی 

 

ضرورت دی  نہتیار ر طور تےبہتر وچ  ِزندگیاپنی روزمره  ن لئیپڻنتوں  چیلنجزوچ  مختلف مراحلدے  ِزندگی نوںاسانن دین لئی، باہر نکلتوں  ابتری

 ۔ہوندی اے
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 دس طریقے ن دےقابو پاتے  ابتری
تساں جیسے جیسے  اے۔ اتا جا ریذکر کیدا  دس طریقیاں ن دےاپنی اہلیت کو بہتر بنا حوالے نال ن دےقابو پاتے  ابتری ایتھے

دے  ابتریتے  دباؤتے  گے، اہل بن جاؤ ن دےتقویت فراہم کر ذہن نوںتے  روحاپنی تساں مزید عمل پیرا ہوں گے، انہاں تے 
 گے۔ تر بنا پاؤبہ مدافعتی اہلیت نوںدوران اپنی 

 
 رہو  دامن تھامے ُپرسکوندا  ک: امیدا

 کروتعین دا  معقول توقعات ن لئیطرف بڑھدی  ر مقصدفیکرو تے  شناخت اہلیت نوںتے  اپنے مقاصد
 

  ودو: حفاظتی نیٹ ترتیب دی
 یں۔دے سکدے نبہتر احساس دا  تحفظ تساں نوںایہہ  حفاظتی جال نیں تےدے تساں ایقانات تے  خاندان، شراکت داران،

 
  ؤقابو پاتے  مشکالت نالدے  ن: بہادریت

 جاوےموقع مل دا  ہر نکلنباں ووچ ہاںان تساں نوںتے  ،غلبہ پاؤتے  مشکالت نالدے  ، جراتشکار ہووودا  الجھنتساں  جدوں
 گا۔
 

  وے، حقیقت قبول کرنا سکھچار: سب کچھ مسلسل بدلدا ا
 تے،ں شکار ہو جاندے نیدا  جذبات بعض اوقات شکستگی آں تے ساڈےکردے قبول تے  آںکردے تسلیم  اسانماحول نوں دوںج

 ۔قابلہ کر سکدے آںبہ آسانی مدا  ابتری اساں فیرتے  ے،ندا انبرد آزما ہونا آجاتوں  ان اسانکوں
 

  لچک -لفظ اک : پنج
دے  کو اپنے اردگرد ماحولتساں ۔ جاؤ سخت گیر ہوتساں نہ کہ چاہی دا اے  رکھنا َرویہاندر لچک دار دے  اپنی ذات نوںتساں 

 ۔ہو سکدے اونبرد آزما  دے نال ابتری دے نال لچک دار رویےتساں  تے فیر ،چاہی دا اےاندر حساس ہونا 
 

 کرومی چھ: پیش قد
کرو تے  کہ خود پیش قدمی سکدے اوکر ایہہ تساں ہٹ کر، توں  ! اسکروانتظار تے  ے رہوکہ بس بیڻھاے  نئیںبہتر پالیسی ایہہ 

 ۔کروسامنا دا  چیلنجز دے نال جرات
 

  رکھوسات: اپنے اوپر یقین 
 استعمال طور تےبہتر  نوںپہلوؤاں مضبوط دے  شخصیتاپنی تساں تے  ،کروتحسین دی یاں کامران شاں تےاپنی کاو

 ۔پاؤ گےآماده کر  تے خود نوں
 

  ِزندگیآڻھ: منضبط 
 ۔عناصر نیںکلیدی دے  ِزندگیصحت مند ایہہ  کہلیو مناسب نیند  لیو تے، متوازن خوراک کرومناسب ورزش 

 
 رہو  نو: ُپرامید

مزید  سوچاںدی تساں تے  رہو،گزار  ۔ ہمیشہ شکرکروکوشش دی  نوں دیکھنے۔ ُپرامید رخ ہوندے نیںدو ُرخ دے  ہر سکے
 ۔ہوندیاں جاون گیاںمثبت 
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 رہونرم ُرو  اپنے نالدس: 

اپنی تحسین تے  نے اپنی حوصلہ افزائیتساں کہ  رکھو، یاد رکھونہ  َرویہدا  درشتی اپنے نالے! اہم طریقہ اتوں  سب ایہہ
 اے۔ کرنی

 

 خواہاں آں۔دا  ِزندگیُپرامید تے  ُپرمسرتدی تساں میں 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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