
 

Serena enteM

�ه ورسره وک�و.. د غلطی
کولو ویره؟ 

د اخیستلو لپاره 5 �امونه



 

موږ ممکن د خپلو وړتیاو په اړه د ناامن�

احساس وک�و، فکر وک�و چې یو هدف ترالسه

کول ډیر ستونزمن دي یا دا چې نور زموږ �خه

غوره دي. را�ئ چې د نورو خلکو سره د هغې
په اړه خبرې وک�و! شاید دوی زموږ په شان

ورته وضعیت تجربه ک�ي او مشوره ولري!

دا د هر چا سره کی�ي 

 #1 



د غلطی وېره موږ بندوي �که چې دا موږ د هر
هغه �ه په اړه ډیر فکر کولو ته اړ باسي چې د �ه

شیانو پر�ای چې موږ یې ترالسه کولی شو غلط
کیدای شي. را�ئ چې د هغه �ه په اړه فکر وک�و

چې موجود دي نه یوازې ستونزې، الره او هدف!

 #2
را�ئ چې مثبت فکر وک�و



مخکې له دې چې یو هدف ته د رسیدو لپاره یو

انتخاب وک�ئ یا خپل �ان تنظیم ک�ئ، را�ئ چې

د هغه ستونزو په اړه فکر وک�و چې موږ ورسره
مخ یو او ممکن حلونه او سرچینې چې موږ یې

لرو. را�ئ چې په رغنده ډول فکر وک�و! 

 #3
را�ئ چې چمتو شو



که موږ د �ولو هغه شیانو په اړه فکر کوو چې موږ
یې باید ترسره ک�و او هغه اهداف چې موږ یې

ترالسه کوو، په یو وخت کې د شیانو سره مبارزه

کولی شي موږ سره د �ه احساس کولو کې ډیره

مرسته وک�ي! 

 #4
په یو وخت کې یو شی 



U-Report On The ته ولیکئ
Move په U-REPORT ایپ، په

وا�س اپ یا �یلی�رام کې! 

که یوازیتوب ډیر ژور وي او ستاسو په ور�ني ژوند
کې د آرام� احساس کولو مخه نیسي، تاسو کولی

شئ د هغه چا سره خبرې وک�ئ چې تاسو پری باور

لرئ یا د ارواپوه سره مشوره وک�ئ. Here4U د

دې خبرو اترو لپاره خوندي �ای کیدای شي! 

 #5


