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 ابتری میں خود کو مضبوط رکھنے کے دس طریقے
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 
 

 امنا ہوزندگی کے سفر میں، ہم یقینی طور پر مختلف درجات کی مشکالت اور سیٹ بیکس کا سامنا کریں گے، جس کو ہم ابتری کہتے ہیں۔ جب ابتری کا س

 تو، مختلف افراد کے ردعمل کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر کسی فرد کی اہلیت پر منحصر ہوتا ہے کہ ابتری پر کیسے قابو پایا جائے۔

 کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ منفی ردعملاگر ہم ان ابتریوں سے صحیح طرح نہیں نپڻتے ہیں تو، وقت کے ساتھ 

 فزیولوجی

 دل کی دھڑکن میں تیزی 

  میں بدُبوسانس 

  تناؤپڻھوں میں 

 بلند فشار خون 

 متلی اور ذہنی دباؤ 

  چلی یا پائیریڻک محسوس

 کرنا

 غنودگی 

 سر درد 

 مزاج

 ذہنی الجھن 

 بے چینی 

 پریشانی 

 مزاج میں شکستگی 

 متذبذب 

 فریب مزاجی 

 

 رویہ

  دلچسپی اور جوش کم ہوتا

 ہے

 نئے امور سے صرِف نظر 

 دن کے وقت خواب دیکھنا 

 نیند بے خوابی یا زائد 

 بھوک میں کمی 

 ادراک

  توجہ مرکوزیت میں

 دشواری

 یادداشت میں کمی 

  ردعمل کی رفتار کم رہتی

 ہے

 فیصلہ کرنے سے محرومی 

 بدتر تنظیمی صالحیت  

 

 مثبتالئیں اور ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اپنی ممکنہ صالحیت کو باہر تاہم، ابتری کے باعث دباؤ ُکلی طور منفی نہ ہے۔ درست مقدار میں دباؤ دراصل 

 طرز فکر اپنا سکیں۔

 فزیولوجی

 صحت کی حالت بہتر بنائیں 

 مدافعتی نظام کو تقویت دیں 

  دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے

 اپنی قوت میں اضافہ کریں

 

 ادراک

 مزید مشاہده 

 تعین مقاصد 

 مرحلہ وار 

 زندگی سے متعلق سوچیں 

  مقصدی فیصلہ برقرار

  رکھیں

 مزاج

 اُمید سے بھرپور 

  قبول کریںچیلنجز 

 کنڻرول-سیلف 

 شخصی قدر کی توثیق کریں 

 آگہی-خود 

 رویہ

 تجزیہ-ذاتی 

 زیاده آرام کریں 

 نئے امور قبول کریں 

  عمده باہمی شخصی تعلقات

 برقرار رکھیں

 اپنی ترقی سے مطمئن رہیں 

 

مره زندگی میں بہتر طور پر تیار رکھنے کی ابتری سے باہر نکلنے کے لیے، ہمیں زندگی کے مختلف مراحل میں چیلنجز سے نپڻنے کے لیے اپنی روز

 ضرورت ہوتی ہے۔
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 ابتری پر قابو پانے کے دس طریقے
یہاں ابتری پر قابو پانے کے حوالے سے اپنی اہلیت کو بہتر بنانے کے دس طریقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ ان 

راہم کرنے کے اہل بن جائیں گے، اور دباؤ اور ابتری کے دوران پر مزید عمل پیرا ہوں گے، آپ اپنی روح اور ذہن کو تقویت ف
 مدافعتی اہلیت کو بہتر بنا پائیں گے۔اپنی 

 
  ایک: امید کا دامن تھامے ُپرسکون رہیں

 اپنے مقاصد اور اہلیت کو شناخت کریں اور پھر مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے معقول توقعات کا تعین کریں
 

  دو: حفاظتی نیٹ ترتیب دیں
 خاندان، شراکت داران، اور ایقانات آپ کے حفاظتی جال ہیں یہ آپ کو تحفظ کا بہتر احساس دے سکتے ہیں۔

 
  تین: بہادری کے ساتھ مشکالت پر قابو پائیں

 ا موقع مل جائے گا۔جب آپ الجھن کا شکار ہوں، جرات کے ساتھ مشکالت پر غلبہ پائیں، اور آپ کو ان میں سے باہر نکلنے ک
 

  چار: سب کچھ مسلسل بدلتا ہے، حقیقت قبول کرنا سیکھیں
جب ہم ماحول کو تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات بعض اوقات شکستگی کا شکار ہو جاتے ہیں تو، ہمیں ان 

 ہیں۔ سے نبرد آزما ہونا آ جاتا ہے، اور پھر ہم ابتری کا بہ آسانی مقابلہ کر سکتے
 

  لچک -پانچ: ایک لفظ 
آپ کو اپنی ذات کے اندر لچک دار رویہ رکھنا چاہیے نہ کہ آپ سخت گیر ہو جائیں۔ آپ کو اپنے اردگرد ماحول کے اندر حساس 

 ہونا چاہیے، اور پھر آپ لچک دار رویے کے ساتھ ابتری کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔
 

 چھ: پیش قدمی کریں
ہیں ہے کہ بس بیڻھیں رہیں اور انتظار کریں! اس سے ہٹ کر، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خود پیش قدمی کریں اور یہ بہتر پالیسی ن

 جرات کے ساتھ چیلنجز کا سامنا کریں۔
 

  سات: اپنے اوپر یقین رکھیں
ال پر کے مضبوط پہلوؤں کو بہتر طور پر استعم شخصیتکی تحسین کریں، اور آپ اپنی  اپنی کاوشوں اور کامرانیوں
 خود کو آماده کر پائیں گے۔

 
  آڻھ: منضبط زندگی

 مناسب ورزش کریں، متوازن خوراک لیں اور مناسب نیند لیں کہ یہ صحت مند زندگی کے کلیدی عناصر ہیں۔
 

  نو: ُپرامید رہیں
سوچیں مزید ہر سکے کے دو ُرخ ہوتے ہیں۔ ُپرامید رخ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ شکر گزار رہیں، اور آپ کی 

 مثبت ہوتی جائیں گی۔
 

 دس: اپنے ساتھ نرم ُرو رہیں
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یہ سب سے اہم طریقہ ہے! اپنے ساتھ درشتی کا رویہ نہ رکھیں، یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی حوصلہ افزائی اور اپنی 
 تحسین کرنی ہے۔

 

 میں آپ کی ُپرمسرت اور ُپرامید زندگی کا خواہاں ہوں۔
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