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د بندیدو احساس 
د �ه احساس محسوس کولو لپاره ۵ الر�ووني



 

�ینې   خلک ممکن په دوامداره تو�ه د ست�یا، د �واک

نشتوالی، د نه ه�ه ولو احساس وک�ي او د دې رجحان

سره چې په �ان ډیر ن�دې وي او ل�اول� ور�ني

فعالیتونه ترسره کوي. 

 
�ینې   خلک ممکن د ډیر مایوسي، خپ�ان، اندی�من،

یا حتی په غوسه کولو سره غبر�ون و�يي.



 

دا ستاسو غلطي نه ده

 #1 

که شیان په سمه تو�ه نه وي لکه �ن�ه چې تاسو تصور
کوئ یا لکه �ن�ه چې تاسو غواړئ، حتی که تاسو خپل

غوره کار ک�ی وي، تاسو نشئ کولی خپل �ان مالمت
ک�ئ او دا ستاسو غلطي نه ده. د خپ�ان، ست�یا او نا

رضایت� له پ�او �خه تیریدل عادي خبره ده. 



که موږ نشو کولی شیان بدل ک�و یا سمدالسه یې

ترالسه ک�و لکه �ن�ه چې موږ غواړو، دا مهمه ده چې

زموږ د پروژې یا ژوند هغه برخې وپیژنو چې موږ یې

انتخاب او مستقیم کن�رول لرو. دا ډېره مهمه ده چې تر

اوسه په �ول سفر کې، د خن�ونو لرې کولو او السته

راوړنو په اړه فکر وک�ئ!

 #2
وروستا په سفر فکر وک�ئ 



 #3
دا يوه دوره ده، دا با تيره شي!

دا یوازې یو انتقالي پ�او دی او دا د ودې د الرې برخه
هم ده چې موږ به زموږ د پروژو د پلي کیدو په لور

رهبري ک�و.

 #3



دا مهم ده چي د خپل �ان، فکرونو، او جزباتو او د خپل
بدن پاملرنه وک�ئ. �ول بیروني سپورت فعالیتونه او د

مل�رو سره شریک شوي وخت خورا �ه مرسته کیدی
شي کله چې موږ د پاتې کیدو او ورکیدو احساس کوو. 

 #4
نو په داسې حال کې؟

د نوي شوقونو کشف یا ک�ت کول هم زموږ د ��ې
لپاره د دې شیبې کارولو یوه الره کیدی شي! 



د کورن� او مل�رو سره خبرې کول او وخت ل�ول د ژوند
یوه اساسي برخه ده. په خورا سختو شیبو کې، دا زموږ د
اندی�نو شریکولو، زموږ انرژي ریچارج کولو او �ه

احساس کولو لپاره نور هم کار کوي!

 #5
که تاسو احساس کوئ چې دا

ستاسو لپاره ډیر دی، د مرستې

غو�تنه وک�ئ



د U-Report په ایپ، په وا�س اپ یا
U-Report On Theیلی�رام کې د�

Move ته ولیکې!

م�ر که پورتني کافي نه وي، موږ کولی شو تل د تجربه
لرونکي کس �خه د مرستې غو�تنه وک�و لکه یو ارواپوه،

�وک چې زموږ لپاره د غوره حل موندلو کې مرسته کولی

شي!


