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بازیاب   غم ےس  

ہے جو ہمارے فطری ردعمل کو جنم دیتا ہے ، یعنی کہ  غم ایک انسانی جذبہ
ی جاجذبانی ردعمل۔  ی چھی  یہ  تو  وہ ی  پسند  جو ہمئی جب ہم ےس کونی اییس چی 

۔  ھنی ہمارے احساسات اور جذبات پر برا اثر رک بعض اوقات کیس کو کھونا ہے
۔  ی  غ مشکالت اور مختلف قسم یک اس وجہ ےس آپ انتہانی تکلیف دہ ہوتا ہے

 صدمہ ہ، گہر  غی  یقینیت،  ہغصکہ   ےسیج ی  متوقع جذبات کا تجربہ کرسکتی ہ
۔ اور 

ی
مندیک  ڈالنی اثر  گہراپر   تندرسنی  اور جسمانی  انی ینفس آپ یکغم احساِس شر

 نی آسک  می  تددییواضح طور پر سوچنی  ا یسونی ، کھائی ،  آپ ےکہے ، جس ےس
۔  ، آپ کا غم اتنا یہ اوپر غم کو طاری کریںتنا آپ اپنی ج ہے

ی
جائی   تاہو  د یشد ےک

 -گا

 
؟کیا غم ہمارے لیے   بدحایل کا باعث ہے

 
  ہی ونکہیہے ک ی  نہ بدحایل کا باعثغم ہمارے لتی 

ی
 لنجوںیےک تقاضوں ، چ زندیک

۔ یہمار  ی  اور حقائق کو پہچانتی م کو   انسان کی، ہر ا قتیدر حق مدد کرتا ہے
  اپنی 

ی
۔ حےص می   نہ کیس ےک کیس زندیک   ہی غم ےک لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے

عدم استحکام ، اسقاط  ، معاشر  کا چھوٹ جانا موت ، مالزمت   یک  ز یعز  کیس
ہے جو  ہوسکنی  ہی  وغ خران   رشتی یک ا ی، طالق  ا چنی، گھر ب ٹائرمنٹیحمل ، ر 

۔ پہنچا سکنی  فیتکل کو   جذبات ارےہم ہمارے   لمےح بعض اوقات لمناکا ہی ہے
 ۔ی  کوششوں کا باعث بن سکتی ہ  یک  خودکیسر  وا یجان ل یا  ن  ےک نظر خود کیسر  لت  
 

 ؟نپٹ   ےسیہم غم ےس ک
 

غم ےس نجات ےک لتی  کنیہے ل ی  نہ نسخہےط شدہ  غم ےس نپٹنی ےک لتی کونی 
 ۔ی  موجود ہ قی یصحت مند طر 
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 اگرچہ  
ی

 خود کوغم ےک ساتھ  کنیسکتا لجارہ  ی  غم ےس دور نہ می   زندیک
  میتسل ۔'ناکر   میاپنی درد کو تسل' کہ  ےسیج ی  ہ قی یشمار طر ئ   لت  ےک  تی لاڈھ
متوقع جذبات کو متحرک   ی  بہت ےس مختلف اور غ ی  کہ غم آپ م  نا کر 

ےس  سب آپ ےک لت  کہ آپ کا اداس ردعمل   نا سمجھاور یہ  کرسکتا ہے 
 -ہے  مختلف

  ۔ی  پرواہ کرنی ہ جو آپ یک نا ان لوگوں ےس آمتی سامتی مدد حاصل کر 

  صحت یک جسمانی  اپنی  جیےس کہ نا طور پر سپورٹ کر  اپنی آپ کو جذبانی 
 ۔نا بھال کر  کھید

 ی ےک ماب ڈپریشناور  اداش  شہیصحت ےک پ ذہنی  کیس ۔نا فرق کو سمجھ ی 
کا سامنا   ڈپریشن یا  عالمات آپ مسلسل غم یکاگر  نابات کر ی ور ےس فور 

 ۔ہی   ہے ر کر
 

ور ماہر  شہیپ  اپنی  خدمات صحت یک ذہنی  لتمرکز برانی  زون بحایل ٹو یانوک
۔ کرنی   شیپ لتی   ےک ان  یباز  غم یک عہیےک ذر  میٹ یک  اتینفس  زون بحایل ٹو یانوک ہے
یدہآپ کو مرکز  ق   ےک ساتھ معمول یک ع

ی
 بڑھتی م ی  م زندیک

ے
 امدد کرسکت ی  آگ

 ۔ہے  ا مدد کرسکت ی  کرنی متالش  منفرد ردعمل کو  غم ےک  آپ ےکآپ کو  ۔ہے 
اور  دیتا ہے وقت می   مشکلیک مدد اور آپ کا ساتھ آپ   مرکز زون بحایل ٹو یانوک

۔  مشکل  انہے  مانی کرتانیہ رہ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے  حاالت ےس نمٹتی ےک لت 
 ۔ںیہچکچاہٹ نہ کر  ی  م نی یتو ، مدد ل ی  کہ آپ غم ےس گذر رہے ہ

 
 


