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مادے کے غلط
استعمال سے نمٹنا

6 اقدامات



 
ہم کون سے مادے کیسے استعمال کرتے

ہیں? ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے

ہیں کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی

میں ان کی مستقل ضرورت محسوس

کرتے ہیں.

باخبر ہو جاو

 #1 



اگرچہ ان چیزوں کے استعمال سے ہمیں وقتی

طور پر راحت مل سکتی ہے، لیکن اگر زیادہ
مقدار میں اور طویل عرصے تک استعمال کیا

جائے تو یہ ہماری صحت پر بہت نقصان دہ

اثرات مرتب کرتے ہیں اور ہماری جذباتی

پریشانی کو بڑھا سکتے ہیں.

 #2
کیا ان کا استعمال واقعی ہمیں بہتر
محسوس کرنے میں مدد فراہم کرتا

ہے?



مثال کے طور پر، ہم ان حاالت سے بچ سکتے ہیں

جو ہمیں مادوں کے استعمال کی طرف لے جاتے
ہیں اور اس کے بجائے ایسی دوسری سرگرمیاں

تالش کر سکتے ہیں جو ہمیں واقعی بہتر

محسوس کرنے میں مدد کریں. #3 آئیے کچھ

تبدیلیاں کرنے کی کوشش کریں آئیے اپنی اندرونی

توانائی کو بحال کرنے پر توجہ مرکوز کریں جو

واقعی زندگی کے چیلنجوں کا سامنا کرنے میں

ہماری مدد کر سکتی ہے!

 #3
اپنے اندر کچھ تبدیلیاں النے کی کوشش

کریں



ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی بہتر

محسوس کرنے میں آپ کی مدد کریں! مرکباتی

اشیا (مادے) کا استعمال ہماری زیادہ تر توانائی

جذب کر سکتا ہے اور ہمیں دوسروں سے دور کر

سکتا ہے. اس کے بجائے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے
قریبی رابطوں میں اضافہ کریں اور نئے تعلقات

بھی استوار کریں!

 #4
صحیح کمپنی (اچھے دوستوں) کا

انتخاب کریں



تو ہم ہمیشہ کسی پیشہ ور سے مدد لے سکتے
ہیں، جیسے کہ ماہر نفسیات، اس بارے میں بات

کرنے کے لیے کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں اور

بہتر ہونے کے لیے نئی حکمت عملی تالش کر سکتے
ہیں!

 #5
اگر مرکباتی اشیا (مادے) کے

استعمال سے اکیلے نمٹنا مشکل ہے...



بذریعہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام یا
U-Reportپر U-Report APP

On The Move کو لکھیں!

اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپکی تنہائی بہت گہری
ہے اور آپکے سکون میں رکاوٹ ہے آپ اپنی روزمرہ

زندگی میں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اس

کے بارے میں کسی ایسے شخص سے بات کر سکتے

ہیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں یا کسی ماہر

نفسیات سے رجوع کرسکتے ہیں. Here4U ایک

خوش آئند اور محفوظ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ سن

سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں!

 #6
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