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اضطراب یا پریشانی
سے کیسے نمٹا جا سکتا

ہے?
5 تجاویز



 
ہم جتنا زیادہ اضطراب کو پہچاننے اور اس کا

تجربہ کرنے کے قابل ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہم

ایسے اعمال اور طرز عمل کے قابل ہوں گے جو

ہمیں اس جذبے کی شدت میں اضافہ کرنے

کی بجائے اس پر قابو پانے میں مدد فراہم کرتے

ہیں.

اس کی پہچان کرنا اور اسے

کوئی نام دینا سیکھیں

 #1 



اضطراب یا پریشانی ہمیں اس بارے میں مفید

معلومات فراہم کر سکتی ہے کہ ہم کیسے

محسوس کرتے ہیں، اگر ہم اسے سن سکتے ہیں،

تو یہ مشکالت پر قابو پانے اور حل تالش کرنے
میں بھی ہماری مدد کر سکتی ہے!

 #2

آئیے اپنے جذبات کو سنیں،
یہاں تک کہ ناخوشگوار

لوگ بھی!



ورزش سے اچھا محسوس کرنے اور اپنے

اعتماد کو بہتر بنانے میں بہت مدد ملتی نفس

ہے. باقاعدہ جسمانی سرگرمی تناو کو دور کرنے

میں مدد کر سکتے ہیں اور نیند کے معیار کو بہتر

بنانے اور مزاج کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی

ہے! ہمارا مزاج!

 #3

غور کریں...



آرام کی تکنیکوں کو سیکھیں اور انہیں ایسے
وقت میں استعمال کریں جب گھبراہٹ،

اضطراب اور تناؤ غالب آ رہا ہو. یوگا، مراقبہ،

گائیڈڈ سانس لینے وغیرہ کی مشق کریں. مساج،

مراقبہ موسیقی سننا بھی مددگار ثابت ہوسکتا
ہے.

 #4
آرام کریں



 #5
مانگنے کی کوشش کریں حمایت

ہم پریشانی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اپنے

پیاروں کے ساتھ. لیکن اگر ہم تجربہ کرتے ہیں

پریشانی کی ایسی حالت کا جس کی وجہ سے

اچھا محسوس کرنے اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو

انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم مدد مانگ

سکتے ہیں ماہر نفسیات سے! 



U-Report On The کو لکھیں
Move U-رپورٹ ایپ میں,

Whatsapp پر یا ٹیلیگرام میں! 
Here 4 U سننے اور معاونت کرنے والی سروس ہے جو
خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اس

جیسی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں


