
 

Serena enteM

کیا کیا جائے... غلطیاں کرنے
کے خوف کی صورت میں? 

لینے کے لیے 5 اقدامات



 

ہم اپنی صالحیتوں کے بارے میں غیر محفوظ

محسوس کر تے ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی

مقصد حاصل کرنا بہت مشکل ہے یا دوسرے

ہم سے بہتر ہیں. آئیے اس کے بارے میں

دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کریں! ہوسکتا ہے

کہ وہ بھی ہماری طرح کی صورتحال کا سامنا
کر رہے ہوں اور ان کے پاس کوئی مشورہ ہو!

یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے 

 #1 



غلطیاں کرنے کا خوف ہمیں اچھا سوچنے سے

روکتا ہے کیونکہ یہ ہمیں زیادہ تر ایسا سوچنے پر
مجبور کرتا ہے کہ ہم جو کریں گے غلط کریں گے

بجائے اس کہ ہم سوچیں کہ ہم اچھا سکتے ہیں.

آئیے اس اچھائی کے بارے میں سوچیں جو وہاں

ہے نہ کہ صرف مشکالت، مقصد کو پانے کے لئے

یہی راستہ ہے!

 #2
آئیے مثبت سوچیں



کسی مقصد کے حصول کے لیے کوئی انتخاب

کرنے یا خود کو منظم کرنے سے پہلے، آئیے ان

مشکالت کے بارے میں سوچتے ہیں جن کا ہم

سامنا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ممکنہ حل

اور وسائل ہیں. آئیے تعمیری سوچیں! 

 #3
چلو تیار ہو جاؤ



اگر ہم ان تمام کاموں کے بارے میں سوچتے ہوئے
بہت مغلوب محسوس کرتے ہیں جو ہمیں کرنے

ہیں اور جو اہداف ہمیں حاصل کرنے ہیں، تو بہتر

ہے کہ ایک وقت میں ایک کام سے نمٹا جائے اس

سے ہمیں بہتر محسوس کرنے میں بہت مدد

مل سکتی ہے! 

 #4
ایک وقت میں ایک کام 



U-Report On The کو لکھیں
،U-REPORT app بذریعہ Move

واٹس ایپ یا ٹیلی گرام! 

اگر آپ کی تنہائی بہت گہری ہے اور آپ کو روزمرہ
کی زندگی میں سکون محسوس کرنے سے روکتی

ہے، تو آپ اس حوالے سے کسی ایسے شخص سے

بات کر سکتے ہیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں یا

کسی ماہر نفسیات سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں.

Here4U اس بات چیت کے لیے ایک محفوظ
جگہ ہو سکتی ہے! 

 #5


