
Serena enteM

 অব�� �বাধ
ভাল �বাধ করার 5 � পরামশ�



 

িকছ�  মানষু �মাগত �া�, শি�র অভাব, অনন�ুািণত
�বাধ �কাের থােক এবং িনেজেদর মেধ� আব� থাকার
�বণতা বিৃ� �কাের �দিনক কাজ�িল আেরা কম
�কাের থােক। 

িকছ�  মানষু খবু হতাশ, উে�িজত, িচি�ত এমনিক
রাগাি�ত হেয় �িতি�য়া �দখােত পাের।



 

এটা আপনার �দাষ নয়

 #1 

যিদ িজিনস�িল আপনার ক�নার মেতা বা আপিন
�যমন �চেয়িছেলন �ক �তমনভােব না হয়, যিদও
আপিন আপনার �সরাটা িদেয়েছন, তাহেল আপিন
িনেজেক �দাষ িদেত পারেবন না এবং এ� আপনার
�দাষ নয়। হতাশা, �াি� এবং অতৃি� �য �কান এক�র
পয�ােয় যাওয়া �াভািবক। 



আমরা যিদ িকছ�  পিরবত� ন করেত না পাির বা
আমােদর ই�া মেতা তাৎ�িণকভােব �স�িল অজ�ন
করেত না পাির, তাহেল আমােদর �ক� বা জীবেনর
�সই অংশ�িলেক িচনেত হেব যা আমােদর এক�
পছ� এবং যার উপর আমােদর সরাসির িনয়�ণ
আেছ। এখন পয�� পেুরা যা�া, বাধা�িল অিত�ম
এবং অজ�ন স�েক�  িচ�া করা খবুই ���পণূ�!

 #2
আপনার এই যা�ার �থম
িদেক িগেয় ভাবনু 



 #3
এ� এক� সময়কাল, এবং এ�
�কেট যােব!

এ� �ধমুা� এক� '�ানিজশনাল �ফজ' এবং এ�
�সই বিৃ�র পেথর অংশ যা আমােদরেক �ক�
বা�বায়েনর িদেক িনেয় যােব।

 #3



িনেজর, আপনার িচ�াভাবনার এবং আেবগ�িলর ও
আপনার শরীেরর য� �নওয়া ���পণূ�। যখন আমরা
আব� অনভুব এবং শনূ�তা �বাধ কির তখন সম�
বিহর�ন �খলাধলুার ি�য়াকলাপ এবং ব�ুেদর সােথ
সময় �শয়ার করা এক� অসামান� সাহায� হেত পাের । 

 #4
তাই এই সমেয়র মেধ�?

আমােদর সিুবধার জন� নত�ন শখ�িল আিব�ার বা
উ�াবন করা এই মহু�ত�� ব�বহার করার এক�
উপায় হেত পাের! 



কথা বলা এবং পিরবার ও ব�ুেদর সােথ সময় কাটােনা
জীবেনর এক� �মৗিলক অংশ। সবেচেয় ক�ন ম�ুেত� ,
এ� আমােদর উে�গ�িল �শয়ার কের �নওয়ার জন�,
আমােদর শি� িরচাজ� করেত এবং আরও ভাল �বাধ
করেত আরও �বিশ কাজ কের!

 #5
আপিন যিদ মেন কেরন এ� আপনার
জন� খবু �বিশ, তাহেল সাহােয�র জন�
িজ�াসা ক�ন



U-REPORT অ�াপ, Whatsapp বা
Telegram-এ U-Report On The
Move-এর কােছ িলখুন!

িক� যিদ উপেরর� যেথ� না হয়, আমরা সবসময় একজন
মেনািব�ানীর মেতা অিভ� ব�ি�র কাছ �থেক সহায়তা চাইেত
পাির, িযিন আমােদর জন� সেব�া�ম সমাধান খুঁেজ �পেত
আমােদরেক সাহায� করেত পােরন!


