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اگر آپ کو کچھ مدد کی ضرورت ہے تو اپنی مدد آپ کے اصول پر مبنی یہ کتاب آپ کو  
 بےچینی سے بہترطور پر نمٹنے میں مدد دے سکتی ہے۔
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 بےچینی کے بارے میں اپنی مدد آپ کا کتابچہ 

یہ کتابچہ بےچینی سے متعلقہ بہت سے مختلف موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ چھ حصوں  
کتابچے سے   اس  ہیں۔  معلومات  بہت سی  میں  ہر سیکشن   ہے۔  گیا  کیا  تقسیم  میں  )سکیشنز( 

پ کو مشورہ دیں گے کہ ایک وقت میں ایک  زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم ا  
سیکشن پڑھیں اور اُس وقت تک پڑھیں جب تک ا پ اُس سیکشن کو مکمل طور پر نہ سمجھ  

 لیں۔ 

کو سب سے   آپ  جو  مرکوز کریں  توجہ  پر  ان حصوں  پھر  ڈالیں،  نظر  ایک  پر  ہر سیکشن 
 زیادہ مفید معلوم ہوتے ہیں۔
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ان میں سے کچھ حصے آپ سے متعلقہ ہوں گے لیکن کچھ ایسے حصے بھی ہو سکتے ہیں جو ا پ  
بےچینی کی نشاندہی کرنے اور اس سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے  سے متعلقہ نہ ہوں۔ ا پ کو اپنی 

 سیکھنے میں مدد دینے کے لیے اس سارے کتابچے میں مختلف کام )ٹاسک( دیے گئے ہیں۔

ان ٹاسکس کی ’رکیں اور سوچیں )سٹاپ اینڈ تھنک(‘ کے ذریعے نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کتابچے  
لیے ضر اٹھانے کے  فائدہ  بارے میں سے زیادہ سے زیادہ  پوچھے گئے سواالت کے  ہے کہ  وری 

سوچنے کے لیے اور ٹاسکس کو مکمل کرنے کے لیے کچھ وقت لیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس سے پہلے  
کہ ا پ چیزیں لکھنا شروع کریں ا پ کو اسے کئی دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہو۔ یہ ٹھیک ہے، بس  

 آپ اپنا وقت لیں۔

بیان کیے گئے   کتابچے میں  تو  اگر آپ کو اس  ہے  ا  رہی  پیش  بارے میں مشکل  کچھ خیاالت کے 
پریشان نہ ہوں۔ بس یاد رکھیں کہ آپ ایک نئی مہارت سیکھ رہے ہیں اور آپ کو اپنی بےچینی سے  
نمٹنا سیکھنے میں کچھ  وقت لگے گا اور مشق کی ضرورت ہو گی۔ اپنا وقت لیں، اور ا پ جو بھی  

کری  تعریف  اپنی  لیے  کے  اس  ہیں  اٹھاتے  مفید  قدم  لینا  مدد  فرد سے  کے  خاندان  یا  دوست  کسی  ں۔ 
 چاہیں۔ دینا  اس لیے ہو سکتا ہے آپ انھیں یہ کتابچہ پڑھنے کے لیے –ہوسکتا ہے 



4  

 :1  سیکشن

 بےچینی کیا ہے؟ 

بےچینی کا تعلق اُس چیز سے ہے جسے لوگ ’اعصاب )نروز(‘ یا ’ذہنی دباؤ)سٹریس(‘ کہتے ہیں۔ 
ہم   تقریر یہ  بات ہے جیسے عوام میں   اور کئی حاالت میں معمول کی  ہے  متاثر کرتی  سب کو 

ہے۔   ہوتی  مددگار  بےچینی  تک  ایک خاص حد  میں  بیٹھنا۔ کچھ حاالت  میں  امتحان  یا کسی  کرنا، 
ا گے نکل سکتے   جیسے کوئی سڑک پار کرنا؛ اگر ہم کوئی بےچینی محسوس نہ کریں تو ہم بس 

ہوجاتی ہے، اور اس  ہیں اور کسی حادثے   بہت شدید  تاہم، جب بےچینی  ہیں۔  ہو سکتے  کا شکار 
 وقت ہوتی ہے جب اس کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ 

 بےچینی کے مسائل کی اقسام 

بےچینی میں بہت سے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں جن میں فوبیا )ایک ذہنی بیماری جس میں  
ا بسیسو کمپلسیو  کسی چیز سے شدی  ہوتی ہے( سے لے کر گھبراہٹ کے حملے،  نفرت  یا  د خوف 

ا رڈر ) ہوتی ہے(  OCDڈس  بار کرنے کی خواہش  بار  بیماری جس میں کوئی عمل  ( )ایک ذہنی 
( )نفسیاتی صدمے کے بعد ذہنی دباؤ کی بیماری(  PTSDاور پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس ا رڈر)

ے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو مزید معلومات کے لیے اپنے  شامل ہیں۔ اگر آپ ان مسائل کے بار
 جی پی سے رابطہ کریں۔ 
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 میں ہی کیوں؟

’پیدائشی فکرکرنے   ہو کہ آپ  ا پ کو محسوس  ہو سکتا ہے کہ  ہیں۔  بہت سی وجوہات  بےچینی کی 
لیکن زیادہ تر لوگوں کے    والے‘ ہیں، یا آپ کا خاندان بہت زیادہ فکرمند ہونے کا میالن رکھتا ہے۔

لیے بےچینی طویل عرصے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل اور واقعات سے فروغ پاتی ہے۔  
ذہنی دباؤ اور تناؤ کے بڑھنے سے بےچینی پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ جسمانی طور  

رہے ہیں۔ یہ بھی عام    پر کمزور ہو گئے ہیں یا مناسب طور پر  کھانا نہیں کھا رہے ہیں یا سو نہیں
ہے کہ زندگی میں کوئی خاص ذہنی دباؤ کا باعث بننے واال واقعہ بےچینی کے پیدا ہونے کا سبب بن  

 سکتا ہے۔

نیچے دیا گیا جدول )ٹیبل( آپ کو زندگی کے کچھ ایسے واقعات کے بارے میں سوچنا شروع کرنے  
 وں۔میں مدد  دے سکتا ہے جو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو چکے ہ 

 

 رکیں اور سوچیں: 
مہینوں میں آپ کے اردگرد موجود    12زندگی کے ان واقعات پر ٹک کا نشان لگائیں جو پچھلے  

رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ صرف چند ایک ہیں اس لیے اگر دیگر فہرست میں شامل نہیں ہیں تو  
 اُنھیں لکھیں۔  

 زندگی کے ذہنی دباؤ  کا باعث بننے والے واقعات: 

  خاندان میں موت یا بیماری 

  تعلق ٹوٹنا / طالق  

  گھر منتقل کرنا

  ذاتی بیماری / طویل مدتی صحت سے متعلقہ مسائل 

  قریبی خاندان میں حمل یا پیدائش 

  کام میں دباؤ یا تبدیلیاں 

  پیسوں سے متعلقہ تشویشات  

  کسی کی دیکھ بھال کرنے واال ہونا

  آپ کے گھر میں یا پڑوسیوں کے ساتھ مسائل  

  دیگر:
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 بےچینی ہمیں کیسے متاثر کرتی ہے 

بےچینی چار اہم طریقوں سے ہمیں متاثر کر سکتی ہے اور ہر ایک دوسروں کو متاثر کرسکتا  
 ہے۔

 یہ ہمارے جسموں کو متاثر کرتی ہے 

بہت سے لوگ سب سے پہلے بےچینی کی جسمانی عالمات سے ا گاہ ہوتے ہیں جیسے دل کی تیز  
دھڑکن، سانس کا پھولنا، پسینہ آنا، پٹھوں میں تناؤ، سر درد یا چکر آنا۔ ہوسکتا ہے کہ آپ اس کی  

 جانچ کے لیے اپنے جی پی کے پاس گئے ہوں۔  

 ں یہ اس چیز کو متاثر کرتی ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہی 

جب آپ بےچینی محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے   ہو سکتا ہے کہ ا پ اس بات سے ا گاہ ہوں کہ   
یا آپ کے خیاالت اس   گا(  ہوں  نہیں  قابل  یہ کرنے کے  بھی  )میں کبھی  ہیں  کیا کہتے  آپ سے 
بارے میں ہو سکتے ہیں کہ شاید کیا ہو گا۔  عام طور پر، بےچینی کا شکار کوئی شخص مندرجہ  

 یں سوچ سکتا ہے: ذیل بات 

 مجھے اتنا تناؤ ہو جائے کہ میں بول نہ سکوں؟  …کیا ہوگا اگر 

اس    …قطار میں کھڑا ہونا۔ میں کیسے باہر نکل سکتا ہوں  ... میں اس چیز سے نہیں نمٹ سکتا  
 دکان سے؟ 

 یہ اس چیز کو متاثر کرتی ہے کہ ہم کیسے محسوس کرتے ہیں 

ک سامنا  کا  بےچینی  سے  باقاعدگی  ہمیں  اور  اگر  بیزاری  چڑچڑاپن،  افسرگی،  ہم  تو  پڑے  رنا 
 تھکاوٹ محسوس کرسکتے ہیں۔

 یہ اس چیز کو متاثر کرتی ہے کہ ہم کیسا طرزعمل اپناتے ہیں 

ان میں کیسا طرزعمل   ہیں  ہم جن حاالت سے ڈرتے  ہے کہ  ہوتی  اثرانداز  پر  بات  بےچینی اس 
 اپناتے ہیں۔ 

 سکتی ہے: یہ ہمارے لیے مندرجہ ذیل کا سبب بن 

 ہم ان چیزوں سے گریز کریں جو ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہیں: مثال کے طور پر،  

یا بلوں کی ادائیگی کرنے کو ملتوی   یا لوگوں سے دور رہنا، فیصلے کرنے  کچھ خاص جگہوں 
 کرنا۔

 ہر وقت بہت مصروف رہنا: پوری رفتار سے مصروف رہنا اور مغلوب ہو جانا۔ 
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 ذہنی دباؤ پیدا کرنے والی صورت حال 
 جوانوں کا گروپ میری طرف چل رہا ہے 

 پریشان کن خیاالت 
 شاید وہ مجھ سے کچھ کہیں، یا مجھ پر حملہ کریں

 طرزعمل میں تبدیلیاں

زیادہ تیزی سے چلتے ہیں ، یا سڑک عبور  
 کرتے ہیں

 جسمانی عالمات  

ہے، پسینہ ا  دل تیزی سے دھڑک رہا 

 رہا ہے وغیرہ 

 احساسات 

 خوف، بےچینی 

 بےچینی کو سمجھنا 

یہ چیزیں )جسم، سوچ، احساسات اور طرزعمل( سب ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہیں اور ہر ایک  
 دوسری کو متاثر کر سکتی ہے۔ 

 آئیں واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیکھیں۔

تصور کریں کہ آپ اکیلے چلتے ہوئے گھر جارہے ہیں اور آپ کا سامنا نوجوانوں کے ایک گروپ  
ہے جو چلتے ہوئے ا پ کی طرف ا  رہے ہیں۔ بہت سے لوگ فوراً اس نتیجے پر پہنچ   سے ہو جاتا

حملہ   پر  آپ  کہ  حتٰی  یا  کہیں  بات  ناگوار  کوئی  کو  آپ  وہ  شاید  کہ  ہوئے(  سوچتے  )یہ  ہیں  سکتے 
چنانچہ جو    کردیں، جس کی وجہ سے قدرتی طور پر آپ کو پریشانی یا گھبراہٹ محسوس ہو گی۔   

س طرح محسوس کرتے ہیں۔ شاید آپ  کآپ اُس نے اس چیز کو متاثر کیا ہے کہ  ہیں سوچتے آپ  کچھ 
اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں، آپ کا دل تیزی سے دھڑکے اور آپ کو پسینہ آنا 
محسوس ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بچنے کے لیے تیز رفتار چلنے یا سڑک پار کرنے کا فیصلہ  

 ل( ۔ کریں)طرز عم

اندر   ہمارے  ا  سکے کہ جب  میں  یہ سمجھ  تا کہ  ہے  آپس میں جوڑتا  ذیل خاکہ چیزوں کو  مندرجہ 
 بےچینی کے شدید جذبات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ 

سے اس بات پر  یہ خاکہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کسی صورت حال کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں اس 

اثر پڑتا ہے کہ ہم جسمانی اور جذباتی طور پر کیسے محسوس کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس  

 میں تبدیلی ا  جاتی ہے، )طرز عمل(۔ 

یہ کتابچہ اس بارے میں ہے کہ جسمانی عالمات، طرز عمل میں تبدیلیوں اور بےچینی سے  

 ی جائے اور ان سے کیسے نمٹا جائے۔ وابستہ پریشان کن خیاالت کی کیسے نشاندہی ک
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 جب بےچینی ایک مسئلہ بن جاتی ہے 

ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بےچینی عام ہے، لیکن یہ ‘قابو سے باہر’ ہو کر ایک مسئلہ بن سکتی ہے۔  
ختم  ایسا تب ہوتا ہے جب بےچینی کسی حقیقی خطرہ کے بغیر بار بار ہوتی ہے، یا جب ذہنی دباؤ  

 ہونے کے بعد طویل عرصے تک جاری رہتی ہے۔  یہاں کچھ مثالیں ہیں:

کیمرون کام پر ہے۔ جب وہ اُس ٹاسک کو ختم کر لیتا ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے تو اس کا  
تھوڑا سا   بار کوشش کر کے  اگلی  آپ  کیا  لیکن  ہے کیمرون،  ٹھیک  تو  "یہ  ہے کہ  کہتا  مینیجر 

چلتے ہوئے، وہ اپنے پٹھوں میں تناؤ محسوس کر سکتا ہے، اور  جلدی کر سکتے ہو؟" وہاں سے  
اُس کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے “کیا یہ سست تھا؟ میں اس معاملے میں  
اسے   ہے کہ  لگتا  وہ فکر کرنے   " نہیں کر سکتا؟  ٹھیک کیوں  ہوں؟ میں اسے  ناکارہ کیوں  اتنا 

ر پھر اس کا خاندان قرض دار ہو جائے گا۔ وہ اس کے  مالزمت سے برطرف کردیا جائے گا، او
اپنے کام میں غلطیاں   وہ  ہے۔  ہو جاتا  اور اسے سردرد  نہیں سکتا،  فکر کرنا چھوڑ  بارے میں 
بھی محسوس   بیمار  وہ  اور  ہے،  تناؤ کا شکار  ابھی تک  اختتام تک وہ  ہے۔ دن کے  لگتا  کرنے 

 کرنے لگا ہے۔ 

بےچینی کیمرون کی سوچ، اس کے احساسات، اس کے جسم    اس مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
 اور اس کے طرز عمل پر اثرانداز ہوتی ہے، جس سے اس کی کارکردگی میں تبدیلی ا  جاتی ہے۔ 

برسوں سے کریگ کو کتوں کا، یہاں تک کہ چھوٹے کتوں کا بھی خوف الحق تھا۔ اس پر کبھی  
کوئی کتا دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ  بھی کسی کتے نے حملہ نہیں کیا، لیکن جب بھی وہ  

اس پر حملہ کرے گا یا کاٹے گا۔ اگر وہ کسی کو گلی میں کتے کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھتا ہے  
تو وہ ہمیشہ مڑ جاتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے دور چال جاتا ہے۔ جب تک وہ کسی  

وجہ مرکوز نہیں کر سکتا  یا سانس  محفوظ جگہ پر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ صحیح طور پر ت 
 نہیں لے سکتا۔

ایک بار پھر، کریگ جس طرح سے صورت حال کو دیکھتا ہے، جس طرح اس کا جسم ردعمل  
کا اظہار کرتا ہے، اور وہ جس طرح کا برتاؤ کرتا ہے اس سے اس کی بےچینی بدتر ہو جاتی  

 ہے۔

ل بہت سے حاالت میں قدرتی  بےچینی ایک عادت کی طرح فروغ  پاتی ہے۔ سوچ اور طرزعم 
 اور خودکار ہوجاتے ہیں۔
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 ی ہے؟ کیا چیز مسائل کو جاری رکھت

تو وہ اکثر اسی   ہیں  ہوجاتے  پریشان  قائم کرنا: جب لوگ ایک ماحول میں  تعلق  چیزوں کے درمیان 
 طرح کی جگہوں پر اسی طرح کے ردعمل کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔

توقع: اگر آپ  کچھ حاالت میں پریشان رہے ہیں تو اس کے دوبارہ ہونے کے بارے میں فکر کرنا 
سے پہلے چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چیزوں کو بدتر بنا سکتا ہے اور آپ  فطری بات ہے۔ وقت  

 کی زندگی کے بہت سے حصوں کو متاثر کرنا شروع کر سکتا ہے۔ 

گریز   اپنے خوف سے  آپ  اگر  ہیں۔  کرتی  پریشان  کو  آپ  جو  نہ کرنا  کا سامنا  چیزوں  ایسی  گریز: 
 ہیں ہے۔  کرتے رہتے ہیں تو آپ کا اس پر قابو پانے کا امکان ن 
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 رکیں اور سوچیں: 

 کیا چیز بےچینی کو بدتر بناتی؟ 

ہیں۔  بڑھاتی  کو  امکان  کے  بےچینی  جو  ہیں  چیزیں  ایسی  کچھ  میں  زندگی  کی  روزمرہ  ہماری 
آپ کو جس چیز کا تجربہ ہو چکا ہے اور جن شعبوں پر آپ کام    -مندرجہ ذیل فہرست کو دیکھیں  

 ٹک کا نشان لگائیں۔  کرنا چاہیں گے اُن پر 

 کیا چیز بےچینی کو بدتر بناتی؟ 

  مستقل ذہنی دباؤ میں رہنا 

  زندگی میں اہم تبدیلیاں  

 کتنے کپ؟  -کیفین 
 )فزی ڈرنکس اور ادویات میں بھی( 

 

  شراب اور اس کے نشے کا خمار 

  منشیات

  ناقص غذا، کافی خوراک نہ کھانا  

  سونے کے ناقص انداز 

 

 ہونے کے لیے میں کیا کرسکتا ہوں؟ بہتر 

 لوگوں کو بےچینی کے مسائل سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے کئی مفید طریقے ہیں۔

پر  تبدیلیاں کرنے  اپنی زندگی میں کچھ  اور  ہے،  ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ  تسلیم کرنا  یہ  قدم  پہال 
 رضامند ہونا۔

کے  ٹک  نے  ا پ  میں  رکھیں جس  یاد  کو  خانے  والے  ایسی    اوپر  کچھ  میں  جس  تھے  لگائے  نشان 
چیزیں درج تھیں جو بےچینی کو بدتر بناتی ہیں۔ ایک مفید پہال قدم ان چیزوں کو تبدیل کرنا ہے جو  

کپ    6آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک دن میں  
کپ سے زیادہ نہ ہوں۔     3کوشش کریں کہ    سے زیادہ کافی پی رہے ہیں تو اس کو اتنا کم کرنے کی

جب آپ یہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں اور پھر بھی بےچینی کا سامنا کرتے ہیں تو بےچینی سے نمٹنے کے  
 دیگر طریقوں کو دیکھنا مفید ہو سکتا ہے: 
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 اپنی مدد آپ  

جیسے اس کتابچے کو۔ اس طرح    -کرنا ہے  ایک اچھا پہال طریقہ اپنی مدد ا پ کے مواد کو استعمال  
نمٹا جائے   بارے میں اور ان سے کیسے  اُن کے  ا پ خود  ہو سکتا ہے  آپ کو جن مسائل کا سامنا 

شعبوں یعنی جسم، خیاالت اور طرز عمل پر نگاہ    3سیکھتے ہیں ۔ اس کتابچے میں ہم بےچینی کے  
ور پر نمٹنے میں مدد دینے کے لیے  ڈالیں گے اور آپ کو بےچینی اور اپنی مشکالت سے بہتر ط

 کچھ مہارتیں سیکھیں گے۔

 ادویات 

بےچینی کے عالج کے لیے کئی قسم کی ادویات دستیاب ہیں۔ آپ کا جی پی دواؤں کے بارے میں  
آپ سے بات چیت کرنے کے قابل ہو گا۔ آپ  ادویات کے بارے میں اُن لیفلیٹس، ویب سائٹس اور فون  

 معلوم کرسکتے ہیں جو اس کتابچے کے آخر میں درج ہیں۔الئنز سے بھی بہت کچھ 

 نفسیاتی )بات چیت کے ذریعے( عالج

کی   قسم  شدہ  تحقیق  بہترین  اور  والی  ہونے  استعمال  تر  وسیع  زیادہ  سے  سب  لیے  کے  بےچینی 
( تھیراپی  ہیویئر  بی  کاگنیٹو  ہے۔  CBTتھیراپی  عالج(  جاتی  رویہ  )ادراکی   )CBT    اُس مقصد  کا 

سوچ اور طرزعمل کی نشاندہی کرنے، اُنھیں درست کرنے اور تبدیل کرنے میں مدد دینا غیرمددگار  
 ہے جو بےچینی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

 

 خالصہ    
 بےچینی زندگی کے پریشان کن واقعات کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔  

 ہے ۔  بےچینی اگر شدید اور دیرپا ہو یا غلط وقت پر آئے تو مسائل کا سبب بن سکتی
 بےچینی چار طریقوں سے ہم پر اثرانداز ہوسکتی ہے جو سب ا پس میں جڑے ہوئے ہیں: 

 جس طرح سے ہمارا جسم کام کرتا ہے  •
 جس طرح سے ہم برتاؤ کرتے ہیں •
 جس طرح سے ہم سوچتے ہیں •
 جس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں •

 تبدیلیاں، شراب، ناقص غذا۔ کچھ چیزیں بےچینی کو بدتر بنا دیتی ہیں جیسے زندگی کی بڑی 
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 :2سیکشن   

 بےچینی اور  جسم  

جب ہم بےچینی محسوس کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں خودکار واقعات کا ایک سلسلہ واقع ہوتا ہے جو  
ریسپانس(  ہمیں عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسے اکثر لڑنے یا بھاگ جانے کا ردعمل )فائٹ یا فالئٹ  

 کہا جاتا ہے اور اس کا تعلق ماضی میں ہماری بقا کی ضرورت کے ساتھ جا ملتا ہے۔ 

پچھلی مثال کو یاد رکھیں کہ جب آپ رات کے وقت ایک خاموش گلی میں تنہا چل رہے ہیں اور آپ  
  دیکھتے ہیں کہ جوانوں کا ایک گروہ آپ کی طرف آرہا ہے۔  زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ممکنہ طور 
پر بےچینی پیدا کرنے والی صورت حال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بےچینی کے جسمانی احساسات  

 کو محسوس کرنا شروع کردیں۔ مندرجہ ذیل جسمانی تبدیلیاں واقع ہوسکتی ہیں۔ 

ہے: دھڑکتا  سے  تیزی  دل  کا  زیادہ   آپ  سے  سب  کی  اس  جہاں  جائے  لے  جگہ  اس  کو  خون  کہ  تا 
ٹ  ہماری  یعنی  ہے،  کی  ضرورت  بےچینی  لوگ  کچھ  ہیں۔   دوڑ سکتے  تیز  ہم  اس سے  کیونکہ  انگیں 

صورت حال میں یہ سمجھتے ہیں کہ اُنھیں دل کا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ دل کا 
 تیزی سے دھڑکنا ذہنی دباؤ کی صورت حال میں معمول کا ردعمل ہے۔ 

س سے خون کے بہاؤ کے ذریعے آکسیجن کو ہمارے  ا   آپ کی سانسیں تیز اور کم گہری ہو جاتی ہیں۔ 
پھیپھڑوں، بازوؤں اور ٹانگوں میں لے جانے میں مدد ملتی ہے۔ ذیلی اثرات سینے میں درد، سانس کا 
پھولنا، دم گھٹنے کا احساس یا دھندال پن ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو چکر آسکتا ہے لیکن آپ بےہوش  

وری ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے۔  جب ہم بےچین نہیں ہوں گے۔ بےہوش ہونے کے لیے ضر
ہوتے ہیں تو چونکہ ہمارے دل تیزی سے دھڑکتے ہیں اس لیے ہمارا بلڈپریشر عارضی طور پر بڑھ 

 جاتا ہے۔ 

یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور    آپ کے پٹھوں میں تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے:
بھاگ یا  ہیں  سکتے  کچھ    لڑ  ہیں۔  جاتے  ہو  تیار  لیے  کے  عمل  اور  ہیں  جاتے  تن  پٹھے  ہیں،  سکتے 

 عرصے کے بعد یہ چیز درد، سختی یا کانپنے کا سبب بن سکتی ہے۔ 

 ایسی مزید جسمانی تبدیلیاں اگلے صفحے پر دی گئی ہیں۔
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 رکیں اور سوچیں 
 لگائیں۔ آپ نے جو احساسات محسوس کیے ہیں اُن پر ٹک کا نشان  

 جسمانی احساسات:  

 سانس لینے میں مشکل 
   

 تیز یا بےقاعدہ دل کی دھڑکن 
   

 پٹھوں میں تناؤ، پھڑکن 
   

 لرزنا یا کانپنا 
   

 ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا 
   

 متلی ا نا
   

 چکر آنا یا غیر مستحکم ہونا 
   

 ’وہم ‘ کے احساسات 
   

 جانا گرم محسوس کرنا یا چہرے کا سرخ ہو 
   

 پیٹ میں گدگدی محسوس کرنا 
   

 توجہ نہ دے سکنا
   

 خشک منہ؛ دم گھٹنے کا احساس 
   

 اچانک شدید گرم محسوس کرنا )ہاٹ فلش( 
   

 جھنجھناہٹ؛ سنسناہٹ
   

 سر درد؛ دھندلی نظر 
   

 سینے میں درد یا سختی 
   



14  

 گھبراہٹ کے حملے 

حملے   کے  بن  گھبراہٹ  باعث  کا  تکلیف  شدید  یہ  اور  ہیں  ہوتے  اوقات  اچانک  کے  بےچینی  شدید 
سکتے ہیں۔ ان کی عالمات بےچینی کی وجہ سے پیدا ہونے والے احساسات کا بڑھ جانا ہیں جیسا کہ  
اوپر کے جدول میں دکھایا گیا ہے۔ گھبراہٹ کے حملوں کا تعلق کسی ذہنی دباؤ والے واقعے سے  

ی جہاز میں سفر کرنا یا اچانک ہو سکتے ہیں۔ تحقیقی مطالعوں سے پتہ چلتا  ہوسکتا ہے جیسے ہوائ 
سیکنڈ جتنی مختصر    15ہے کہ گھبراہٹ کے حملے کی عالمات یا تو تیس منٹ تک رہ سکتی ہیں یا  

ہوسکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش ا تا ہے اور وہ اس سے نمٹنے اور اس پر قابو پانے  
 کے اہل بھی ہیں۔

اگرچہ بےچینی کی ایک خاص مقدار مددگار ہوسکتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے وقت بھی آتے ہیں 
جب جسمانی احساسات غلط وقت پر واقع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب آپ لوگوں کے سامنے  
بات کر رہے ہوں، یا سپرمارکیٹ میں قطار میں ہوں۔ یہ ناخوشگوار اور خوفناک ہوسکتا ہے، اور ا پ  

ن احساسات کی جو تعبیر کرتے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ کیا ہو  ا
 رہا ہے اُس سے یہ احساسات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔  

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بےچینی کے جسمانی احساسات نقصان دہ نہیں ہیں، صرف ناخوشگوار  
 ہیں اور غلط  ماحول میں واقع ہو رہے ہیں۔

بہت سے لوگ جنہیں بےچینی کا تجربہ ہوتا ہے وہ اکثر اس صورت حال سے فرار ہو جاتے ہیں،  
 اس خوف سے کہ بےچینی کی جسمانی عالمات بدتر ہوجائیں گی۔

بہت جلد   ان کے جسم  ہیں کہ  وہ محسوس کرتے  تو  ہیں  نکل جاتے  وہ اس صورت حال سے  جب 
کچھ عرصے کے بعد آپ کا جسم دوبارہ معمول  معمول پر آرہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ  

 پر آ جائے گا، اور اگر آپ بےچینی پیدا کرنے والی صورت حال میں رہتے تو باآلخر ایسا ہی ہوتا۔ 

پانے میں مدد کے لیے سیکھ  پر قابو  ہیں جو آپ بےچینی کی جسمانی عالمات  تکنیکیں  ایسی  کچھ 
ریلیکسیشن )پرسکون ہونا( سب سے زیادہ مؤثر  سکتے ہیں۔ اپنے سانس لینے کو کنٹرول کرنا اور  

 ہیں۔ 

 سانس لینا 

  -بےچینی کی عام ترین عالمات میں سے ایک ہائپر وینٹیلیشن یا ضرورت سے زیادہ سانس لینا ہے
یہ سینے میں  لینا۔  اپنی ضرورت سے زیادہ آکسیجن  اور  لینا  تیزی سے سانس  ضرورت سے زیادہ 

ساسات جیسے بیہوش ہونے کے قریب محسوس کرنے کا  سختی اور بہت سے دیگر ناخوشگوار اح
 باعث بن سکتا ہے۔ 
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جائیں گے۔   ہو  ہوش  بے  آپ  کہ  ہے  امکان  کم  بہت  کا  بات  اس  کہ  ہے  رکھنا ضروری  یاد  یہ 
بلڈ پریشر میں اضافے کا   بلڈ پریشر میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ بےچینی  بیہوشی 

 سبب بنتی ہے۔ 

ا  کرنا  جسمانی  کنٹرول  خود  جنہیں  ہے  ایک  میں سے  اُن چیزوں  لینا  سانس  میں سے  حساسات 
آسان ترین ہے۔  اگلے صفحے پر دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے سانس لینے پر قابو  

 پانے کی کوشش کریں۔

 رکیں اور سوچیں    
 اپنے سانس لینے پر کنٹرول کرنا: 

 آہستہ آسان رفتار پر الئیںاپنے سانس لینے کو ا ہستہ کر کے  •
 ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں، اور ایک اپنے پیٹ پر  •
•  ( "پرسکون  جیسے  دہرائیں  لفظ  مددگار  ایک  لیے  کے  ا پ  "مطمئن  relaxاپنے  یا   ")

(calm ") 
ہوئے   • گنتی کرتے  اندر لے کر جائیں  آہستہ سانس  آہستہ  ناک کے ذریعے  …  1اپنی 

ہ جب آپ سانس اندر لے کر جاتے ہیں تو  …، )آپ کو محسوس کرنا چاہیے ک 3…  2
 آپ کے پیٹ کو تھوڑا سا باہر نکلنا چاہیے( 

ہوئے   • کرتے  گنتی  نکالیں  باہر  سانس  آہستہ  آہستہ  ذریعے  کے  منہ  …  2…  1اپنے 
…، )آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو آپ کے پیٹ  3

 کو تھوڑا سا اندر جانا چاہیے( 
 منٹ کے لیے ایسا کرنے کا ہدف رکھیں   کم ازکم پانچ •
محتاط رہیں کہ ایسا کرنے کے لیے تناؤ پیدا نہ کریں یا ہوا کو تیزی سے اندر نہ لے   •

 کر جائیں: اپنے پٹھوں کو نرم رکھیں اور اپنے پورے جسم کو پرسکون رکھیں
آپ کو بےچینی کی عالمات پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنے سے پہلے بہت دفعہ   •

پنی سانس کو پرسکون کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ا پ کو پتہ چلے  ا
تو   کریں  گھبراہٹ محسوس  آپ  کہ جب  ہو جائیں  قابل  اس  ا پ  کہ  پہلے  اس سے  کہ 

 سکون سے سانس لے سکیں ا پ کو بہت دفعہ کوشش کرنی پڑ سکتی ہے 
اُس وقت مشق کریں ج • تکنیک کی  ا پ اس  ب آپ بےچینی  یہ ایک اچھا خیال ہے کہ 

تو آپ اسے   ہو  تا کہ جب آپ کو واقعی بےچینی کا تجربہ  ہیں  نہیں کرتے  محسوس 
 آسانی سے استعمال کرسکیں۔
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 ریلیکسیشن )پرسکون ہونا( 

بےچینی کی جسمانی عالمات سے نمٹنے کے لیے ریلیکسیشن )پرسکون ہونا( ایک بہت ہی مفید طریقہ  
عرصے کے لیے بےچین رہا ہو تو وہ اکثر اپنے پٹھوں میں ہونے والے  ہے۔ جب کوئی شخص طویل  

 تناؤ، یا پیٹ میں گرہ سے بے خبر رہتا ہے، جو کہ ذہنی دباؤ کے خالف جسم کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ 

جب ہم ذہنی دباؤ یا بےچینی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں پٹھوں میں تناؤ پیدا ہوجاتا ہے اور  
درد، کمر درد یا سینے میں سختی جیسے تکلیف دہ جسمانی احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے سر  

تناؤ کی وجہ سے ہونے والے درد اور تکلیفیں ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے ہم مزید 
 بےچینی اور تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔

 وئے رہتے ہیں۔جو لوگ بے چین اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر تھکے ہ 

 ریلیکسیشن )پرسکون ہونا(  کیوں مفید ہے؟ 

 ریلیکسیشن سے جسم سست ہو جاتا ہے  •

اگر ہم ریلیکسیشن کی عالمات کو محسوس کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم انتہائی پریشان ہونے  •
 اور تناؤ کی عالمات کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو بیک وقت دونوں کا تجربہ نہیں ہو سکتا  

 مشق کے ذریعے، آپ بےچینی سے وابستہ جسمانی احساسات کو کنٹرول کرسکتے ہیں •

جاتے ہیں تو اس سے آپ کے مزاج اور آپ کی توانائی میں بڑا   جب آپ پرسکون ہونا سیکھ   •
فرق پڑسکتا ہے، نہ صرف اس وقت جب آپ تناؤ محسوس کر رہے ہوں بلکہ دوسرے اوقات  

 میں بھی۔ 

 شاید مندرجہ ذیل کو آزمانا پسند کریں:  آپ

 اپنے پٹھوں کو پرسکون کریں اور اُنھیں تننے یا اکڑانے سے گریز کریں  •

 حرکت کر کے بےچینی کا اظہار کرنے سے گریز کریں  ادھر اُدھر •

 ‘یہاں اور اب’  -اپنی توجہ اپنے اردگرد پر مرکوز رکھیں  •

 پرسکون رہیں اور جلدی نہ کریں •
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کرنا   محسوس  ہوئے  ہوتے  پرسکون  کو  ا پ  اپنے  آہستہ  آہستہ  کو  آپ  تو  ہیں  کرتے  کام  یہ  آپ  اگر 
ا ہستہ ہونے اور سوچنے سے مدد مل  چاہیے۔ شاید تھوڑی دیر کے ل بند کرنے اور  ا نکھیں  یے اپنی 

 سکتی ہے۔ 

 "پرسکون ہو جاؤ، میں اس سے نمٹ سکتا ہوں۔" 

اپنے آپ سے مثبت انداز میں گفتگو کرنا مددگار ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے  
 گزر جائے گا'۔ جیسے "پرسکون رہو"، 'یہ   -دوسرے بیانات بھی کہنا چاہیں

ریلیکسیشن کی بہت سی قسمیں ہیں جنہیں آپ ا زما سکتے ہیں۔ ریلیکسیشن کی ایک آسان ترین شکل   
’پروگریسو مسکیولر ریلیکسیشن )مرحلہ وار پٹھوں کو پرسکون کرنا( ہے اور اس میں بنیادی طور  

مل ہے۔ اگر آپ اس  پر جسم میں موجود پٹھوں کے تمام بڑے گروپس کو اکڑانا اور پرسکون کرنا شا
تو   ہیں  رکھتے  دلچسپی  میں  جاننے  میں  بارے  کے  تکنیکوں  دیگر  کی  ہونے  پرسکون  اور  تکنیک 

 برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پر موجود ویڈیو کلپس کو دیکھیں:   

   glasgow.org.uk  -www.wellbeing 

 توجہ پھیرنا 

بارے میں   اوقات کسی  بےچینی کی جسمانی عالمات کے  بنائے گا۔ بعض  بدتر  انھیں  سوچنا صرف 
مددگار   میں  پھیرنے  توجہ  کی  آپ  جو  تکنیکیں  کچھ  ہے۔  ہوتا  مفید  میں سوچنا  بارے  کے  چیز  اور 

 ہوسکتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

یا اخبار اپنے پاس رکھیں۔ جو بھی آپ کے    پڑھنا یا بات کرنا:  پڑھنے کے لیے کوئی کتاب، رسالہ 
 ساتھ ہے اس سے بات کریں۔

جن کھیلوں میں توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذہنی دباؤ اور پریشانی    ذہنی کھیلیں:
  سے ا پ کی توجہ پھیرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، حروف تہجی کے ہر حرف 
سے شروع ہونے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے ناموں کے بارے میں سوچنا، پھر کسی جانور وغیرہ  
ہو   )معمے( مددگار  پزلز  اور  گننا، کراس ورڈز  گنتی  اُلٹی  والے کھیل جیسے  نمبر  میں۔  بارے  کے 

 سکتے ہیں۔

ھی دیکھتے  جب آپ بےچینی محسوس کرنا شروع کریں تو ا پ جو چیز ب  اپنے ارد گرد کو بیان کریں:
ہیں اُس کے بارے میں اپنے آپ کو بہت تفصیل سے بیان کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک سپر  
بیان   ا ئلز)قطاروں کے درمیان راستے( اور مختلف اقسام کی مصنوعات  مارکیٹ میں ہیں تو مختلف 

 کریں۔ 

کن خیاالت سے    اپنے آپ کو کرنے کے لیے کوئی کام دینا آپ کے ذہن کو پریشان  مصروف رہنا:
دور کردیتا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنا ایک بہترین  

 طریقہ ہے۔ 
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 خالصہ

بےچینی کی بہت سی جسمانی عالمات ہیں جو ناخوشگوار ہیں، لیکن نقصان دہ   •

 نہیں ہیں۔ 

لینا اور ریلیکسیشن جیسی تکنیکیں سیکھ کر ان   آپ کنٹرول کے تحت سانس •

 عالمات سے نمٹنا سیکھ سکتے ہیں۔

کی تجویز  اس توجہ پھیرنا ایک مفید قلیل مدتی تکنیک ہے، لیکن طویل مدت میں  •

 نہیں دی جاتی ہے۔ 

کسی خاموش کمرے میں تنہا بیٹھیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اپنے دماغ کو صاف    منتر:
ی  لفظ  پُرسکون کرنے والے  بارے میں سوچیں ’میں پر سکون  کرنے کی کوشش کریں۔  ا جملے کے 

ہوں‘، یا ’پرسکون ہو جاؤ‘۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور آہستہ آہستہ اسے بار بار دہرائیں۔ اسے ہر روز  
 منٹ یا جب آپ بےچینی محسوس کریں تو ایسا کریں۔ 10

ش کریں کہ  اگرچہ توجہ پھیرنا آپ کو ان حاالت سے گزرنے میں مدد فراہم کرسکتا ہے، لیکن کوش
کا   ان حاالت  آپ  کہ  ہوجائے  اعتماد  زیادہ  کو  آپ  کریں۔ جب  نہ  انحصار  زیادہ  بہت  پر  تکنیکوں  ان 

 مقابلہ کرسکتے ہیں تو ان کے بغیر کرنے کی کوشش کریں۔
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 :3سیکشن   

 بےچینی اور طرزعمل 

ا  جاتی ہے کہ ہم حاالت سے کس  جب ہمیں بےچینی کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر اس   تبدیلی  چیز میں 
طرح نمٹتے ہیں اور ہم کیا طرزعمل اختیار کرتے ہیں۔ ہم کچھ خاص جگہوں، حاالت یا سرگرمیوں 
ہو   فعال  یا کم  فعال  اوقات میں ضرورت سے زیادہ  ہم مختلف  ہیں۔  ہوتے  مائل  پر  سے گریز کرنے 

 سکتے ہیں۔

 گریز کرنا 

ہ  ہونے کے  ہم جن حاالت سے خوفزدہ  فرار  اُن سے  یا  کرنے  نہ  سامنا  کا  اُن  کرنا  گریز  ہیں  وتے 
ذریعے اپنے خوف اور بےچینیوں کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔  جن چیزوں سے ا پ کو بےچینی  
محسوس ہوتی ہے اُن سے گریز کرنا ایک قدرتی بات ہے۔ اگر  کسی خاص صورت حال میں ا پ کو  

پڑا ہے یا ا پ نے خاص طور پر بےچینی محسوس کی ہے جیسا    گھبراہٹ کے حملے کا سامنا کرنا 
نہیں گزرنا  دوبارہ  آپ واقعی اس صورت حال سے  ہے کہ  بات  یہ فطری  تو  کہ سپر مارکیٹ میں 
چاہیں گے۔  کچھ عرصے کے بعد، آپ دیکھیں گے کہ آپ ان حاالت سے گریز کرنا شروع کردیں 

 گے۔

 گریز کرنے سے وابستہ مسائل 

مسائل سے گریز کرتے رہیں گے تو وہ کبھی دور نہیں ہوں گے۔ چیزوں سے  اگر ہم اپنے   •
 گریز کرنا یا اُنھیں ملتوی کرنا فوری حل ہے: اس سے طویل مدت میں مسائل حل نہیں ہوتے۔  

یہ ہمیں مشکل حاالت سے اچھے طریقے سے نمٹنا سیکھنے اور ساتھ ہی یہ سیکھنے سے   •
 ئیں گے یا ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ روکتا ہے کہ ہم اپنا کنٹرول نہیں کھو

گریز کرنا ایک عادت بن سکتا ہے۔ آپ اس پر انحصار کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور یہ   •
اُنھیں متاثر کرنا شروع کرسکتا   آپ کی زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں میں پھیلنا اور 

 ہے اور آپ کی زندگی کے معیار کو کم کر سکتا ہے 

کو متاثر کرسکتا ہے۔ گریز کرنے کے بدترین اثرات میں سے ایک  گریز کرنا آپ کے اعتماد  •
کو   آپ  ہے جب  ہوتا  وقت شروع  اس  یہ  ہے۔  دیتا  کر  کو ختم  اعتماد  آپ کے  یہ  کہ  ہے  یہ 
زندگی میں چند ایک مشکالت یا ناکامیاں پیش ا تی ہیں، اور آپ ایک یا دو چیزوں سے گریز  

ہو سک بعد  ہیں۔ کچھ عرصے کے  تا ہے کہ آپ سوچنا شروع کردیں کہ  کرنا شروع کرتے 
 ’میں یہ نہیں کرسکتا، میں وہ نہیں کرسکتا‘،
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اور زیادہ سے زیادہ مختلف چیزوں سے گریز کریں۔ اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ کچھ  
کے   قابلیت  عمومی  اپنی  کی  کرنے  مقابلہ  میں  زندگی  آپ  کہ  ہے  سکتا  ہو  بعد،  کے  عرصے 

 بارے میں کم توقعات کرنے لگیں۔ 

 رکیں اور سوچیں: کیا میں چیزوں سے گریز کرتا ہوں؟ 

کیا آپ اُس وقت چیزوں سے گریز کرتے ہیں جب آپ ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں؟ گریز کرنے کے  
اتنی زیادہ اقسام کے طرزعمل ہیں کہ اگر آپ ان کو اپناتے ہیں تو شاید ا پ ان کو محسوس بھی  

ہوں۔  نیچے دی گئی فہرست کو پڑھیں، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو خانے میں ٹک کا  نہ کرتے  
 نشان لگائیں:

 گریز کرنے کی جانچ کی فہرست )چیک لسٹ(: 

 دوسروں کے ساتھ آمنے سامنے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں
 

ہونے سے گریز   لوگوں کے اردگرد  پر دوسرے  بند جگہوں  یا  والی   ہجوم 
 کرتے ہیں

 

بہت مصروف یا بڑی دکانوں میں جانے سے گریز کرنا، یا صرف خاموش  
 اوقات میں جانا 

 

 بسوں، ٹرینوں، کاروں میں جانے سے گریز کرتے ہیں
 

کسی بھی ایسی جگہ سے دور رہتے ہیں جہاں سے نکلنا یا فرار ہونا مشکل  
 ہو

 

 کرتے ہیںاگر آپ گھر کے قریب نہیں ہیں تو اکیلے پیدل چلنا پسند نہیں 
 

آپ   کیونکہ  ہیں  کرتے  گریز  سے  چیزوں  یا  لوگوں  جگہوں،  بھی  کوئی 
 سمجھتے ہیں کہ کچھ بُرا واقع ہوسکتا ہے

 

ورزش نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ا پ زخمی ہو جائیں یا آپ کے  
 جسم کے ساتھ کچھ برا ہو جائے  

 

ر رہتے ہیں یا جن  ایسی کوئی بھی دیگر چیزیں لکھیں جن سے آپ دو  -دیگر
 کو کرنے سے گریز کرتے ہیں: 

 
مجموعی طور پر، کیا آپ بےچینی کی وجہ سے چیزوں سے گریز کررہے  

 ہیں؟ 

 ☐ نہیں         ☐ ہاں  
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 حفاظتی طرزعمل  

ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے کام بھی کرتے ہوں جو ا پ کے لیے حاالت کا سامنا کرنا نسبتاً 
 آسان بناتے ہوں۔ مثال کے طور پر: 

لیے  • مدد کے  میں  ’نمٹنے‘  استعمال   صورت حال سے  کا  منشیات  یا  والے مشروبات  الکحل 
 کرنا

 جب آپ مخصوص جگہوں پر جاتے ہیں تو ہمیشہ کسی کو اپنے ساتھ لے جانا •

استعمال  ویلیم جیسی دوائیں اپنے ساتھ لے کر چلنا یہاں تک کہ چاہے آپ بمشکل ہی انھیں   •
 کرتے ہوں 

ہیں، کیونکہ وہ آپ کو   ہوتے  یہ مددگار معلوم  نام سے جانا جاتا ہے۔  انھیں ’حفاظتی طرزعمل‘ کے 
مشکل حاالت سے گزرنے کے قابل بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان پر انحصار کرنے لگ سکتے  

 ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر یہ کام نہیں کرسکتے ہیں۔ 

 

 یں اور سوچیںرک

کوئی بھی حفاظتی طرزعمل جو ا پ اپناتے ہیں ایک لمحے کے لیے اُس کے متعلق سوچیں۔ کسی دوست یا  
 کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ انھیں محسوس کرتے ہوں:  -رشتے دار سے پوچھیں 

اپنے جوابات    ذرا تصور کریں کہ آپ ان چیزوں کو کرنے کے قابل تھے جن سے آپ گریز کر رہے تھے۔ 
 فراہم کردہ جگہ پر لکھیں: 

 آپ کیسے مختلف محسوس کریں گے؟

 آپ اپنے ا پ کے بارے میں کس طرح مختلف سوچیں گے؟

 لوگ آپ کے بارے میں کیا نوٹس لیں گے؟

 آپ کے اردگرد کے لوگ کیسے مختلف محسوس کریں گے؟ 
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 رکیں اور سوچیں 

 گریز کرنے کا اقدام:

ان حالتوں کی ایک فہرست بنائیں جو آپ کو مشکل معلوم ہوتی ہیں، یا جن سے ا پ گریز 

جیسا کہ مصروف  -منتخب کریں کرتے ہیں۔ فہرست میں سے ایک قسم کی صورت حال 

مقامات پر جانے کے متعلق بےچینی اور اسے نیچے جین کے اندراج کے ساتھ فراہم 

کردہ جگہ پر لکھیں۔ پھر اس بےچینی سے نمٹنے کے لیے آپ کو جو اقدامات کرنے کی  

ضرورت ہو گی وہ لکھیں۔ آسان ترین سے شروع کر کے مشکل ترین تک ایک فہرست  

 بنائیں۔

 گریز کرنے سے نمٹنا 

نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو مشکل محسوس کرتے ہیں ان گریز کرنے سے 
کے آہستہ آہستہ اپنا اعتماد بڑھائیں۔  پہلی بار جب آپ کسی خوف   سے بتدریج نمٹنے کی کوشش کر 

زدہ صورت حال میں وقت گزارنے کی کوشش کریں گے تو غالباً آپ بےچینی محسوس کریں گے،  
ہ سکتی ہے۔ پھرامید ہے کہ دوسری بار یہ اتنی بُری نہیں ہو گی اور زیادہ  اور یہ تھوڑی دیر تک ر

 تیزی سے ختم ہوجائے گی۔ 

ر مشق کے ساتھ آپ کی بےچینی کی شدت آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس پر  وقت او
قابو پانا شروع کردیں گے۔ اس طرح اپنے خوف سے نمٹنے کو درجہ بدرجہ سامنا کرنے کے نام  
سے جانا جاتا ہے۔ جس چیز سے آپ گریز کرتے رہے ہیں اس کے لیے یہ مرحلہ وار طریق کار  

ک  مثال  استعمال کرنے کی  نیچے جین کی  لیے  مدد کے  میں  کو سمجھنے  مراحل  ان  کریں۔  وشش 
 دیکھیں۔ 

 1مرحلہ 

 یہ اقدامات وہ چیزیں ہونی چاہیں جو 

 حقیقت پسندانہ طور پر ممکن ہیں •

 وہ چیزیں جن کے متعلق آپ محسوس کرتے ہیں کہ ا پ کو وہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے  •

 2مرحلہ 

ترین سے شروع کرکے   نمٹنے کی کوشش  آسان  فہرست میں دی گئی حالتوں سے ایک ایک کر کے 
 کریں۔ 

 3مرحلہ 

ا پ کی  اتنی دیر تک رہنے کی کوشش کریں کہ  اُس صورت حال میں وقت گزارنے کی مشق کریں۔ 
 بےچینی کم ہو جائے۔ 
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 4مرحلہ 

ن سے نمٹ سکتے ہیں۔  آسان حالتوں کی بار بار مشق کریں حتٰی کہ آپ محسوس کریں کہ آپ ا
 ریلیکسیشن کی صالحیتیں اور کنٹرول کے تحت سانس لینا یہاں ا پ کو مدد دیں گے۔ 

 5مرحلہ 

انھی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی حالتوں کی فہرست میں بتدریج مزید مشکل حالتوں  
 کی طرف بڑھیں۔

 جین، جو مصروف جگہوں پر جانے میں بےچینی محسوس کرتا ہے 

 خاموشی ہو اُس وقت گھر کے باہر کھڑا ہوناجب 
 

 گھر کے قریب پوسٹ باکس تک چلنا
 

 جب خاموشی ہو اُس وقت مقامی دکان پر جانا
 

 مصروف وقت پر مقامی دکان پر جانا
 

 جب خاموشی ہو اُس وقت سپرمارکیٹ میں جانا
 

 مصروف وقت پر سپرمارکیٹ میں جانا 
 

 شاپنگ سینٹر میں جاناجب خاموشی ہو اُس وقت کسی 
 

 مصروف وقت پر کسی شاپنگ سینٹر میں جانا
 

 مشق کے لیے تجاویز 

 روزانہ کے مقاصد اور اہداف مقرر کریں •

پر، جدول میں جین کی مثال دیکھیں۔ درج حالتوں   • ان کو مخصوص کریں۔ مثال کے طور 
 میں سے ایک  

حالت جب خاموشی ہو اُس وقت سپرمارکیٹ میں جانا ہے۔ اس کے لیے ایک مفید ہدف شاید   •
کہ   ہے  ہوسکتا  میں    -یہ  مارکیٹ  ٹھیک    10‘سپر  کو  اس طریقے سے آپ  گزاریں’۔  منٹ 

 کیا کرنا ہے اور کب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک معلوم ہو گا کہ 

 گھر سے نکلنے سے پہلے کنٹرول کے تحت سانس لینے اور ریلیکسیشن کی مشق کریں •

ماننے کی کوشش کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ  • نہ  ہار  لیکن  گا،  ہو  یہ مشکل  توقع کریں کہ 
 احساسات بہتر ہوجائیں گے 

اس پر قائم    -ایک مشق کافی نہیں ہوگی  آپ کے اعتماد کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے   •
رہنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو ایک ہی اقدام مختلف دنوں میں بہت زیادہ دفعہ کرنا پڑ  

 سکتا ہے

ہر دن تھوڑا    -بہتر ہے کہ اپنے مشق کے سیشنز کے درمیان  بڑے وقفے نہ چھوڑیں   •
 سا کرنے کی کوشش کریں
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 رکیں اور سوچیں 

 جائزہ لینا: 

جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہر مشق کیسی رہی، اور اس سے اپنے آپ سے مندرجہ ذیل یہ 

 سواالت پوچھنے میں مدد مل سکتی ہے: 

جب آپ وہ اقدام کر رہے تھے جو ا پ نے خود مقرر کیا تھا تو آپ نے کیا   •

 آپ کو کیسا محسوس ہوا، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ -بات نوٹ کی 

 ے بہتر انداز میں ہونے میں مدد ملی؟ آپ نے ایسا کیا کیا جس سے اس ک •

 اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ •

 کیا کوئی ایسی چیز تھی جسے آپ اگلی بار مختلف طریقے سے کریں گے؟ •

اگر آپ کسی مشق کے دوران واقعی بےچین ہوجاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہتر   •
ہیں۔ ہم سب کے اچھے اور برے دن ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ  ہونے کی بجائے بدتر ہو رہے  

 ہے کہ مجموعی طور پر آپ پیش رفت کر رہے ہیں۔

 



25  

 رکیں اور سوچیں 

 اپنے آپ سے پوچھیں: 

 کیا آپ بہت زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟  •

 کیا میرے لیے دن کے ہر منٹ میں کچھ کرتے ہوئے ہونا ضروری ہے؟  •

 میں یہ کس شخص کے لیے یا کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں؟  •

 اگر آج یہ کام نہ ہو سکا تو اس کا بدترین نتیجہ کیا ہو گا؟  •

کیا ا پ ذہنی تناؤ ختم نہیں کر رہے ہیں اور پرسکون نہیں ہو رہے ہیں/ خود اپنے لیے کوئی   •
 ہیں ہے؟ وقت ن 

 دیگر بےچین طرزعمل 

 سرگرمی کی سطحیں ضرورت سے زیادہ سرگرمی 

اُدھر   ادھر  تیزی سے  پوری رفتار سے  ہے سارا دن  ہونے کا مطلب  فعال  زیادہ  ضرورت سے 
جانا، بیک وقت بہت سے کام کرنے کی کوشش کرنا۔ بےچینی میں مبتال افراد میں ضرورت سے  
اورپرسکون   تناؤ ختم کرنے  ذہنی  ہے کہ  ہوسکتا  بھی  یہ  ہے۔ اس کا مطلب  زیادہ سرگرمی عام 

صر ہونا، دو منٹ کے لیے خاموش بیٹھنے کے ناقابل ہونا، اور اس کے نتیجے میں  ہونے سے قا
 ا پ بُرا، انتہائی اعصابی تناؤ، چڑچڑا پن اور مکمل طور پر تھکے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔  

 

 ان سواالت کے بارے میں، اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں کے بارے میں سوچیں۔ 

کافی، لنچ، یا صرف اس وجہ سے کہ کرنے کے    -باقاعدگی سے وقفے ہوتے ہیں  عام دنوں میں  
 لیے کچھ نہیں ہے۔ مصروف اوقات ہوتے ہیں اور خاموش اوقات ہوتے ہیں۔
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 ضرورت سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ نمٹنا 

یا تو روزمرہ کی فہرست بنا سکتے ہیں کہ آپ کیا     آپ اگلے ہفتے کی منصوبہ بندی کے لیے  
کرنا چاہیں گے، یا آپ سرگرمی کا ریکارڈ )صفحے کی دوسری طرف(، یا اپنی ڈائری استعمال  
کرسکتے ہیں۔ آپ ایک دن میں جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں حقیقت پسندانہ  

پرسک  اوقات  بعض  کہ  رکھیں  یاد  اور  کریں،  کوشش  کی  کرنا  بننے  نہ  بھی  کچھ  اور  ہونا  ون 
 ضروری ہوتا ہے۔ 

ایک نامکمل کام    -ایک وقت میں ایک کام پر لگے رہیں اور اسے اختتام تک پہنچائیں   •
 سے دوسرے کام پر نہ جائیں

 اپنے دن میں کافی زیادہ آرام اور وقفے شامل کریں  •

دہ    شام کے وقت اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ وقت مخصوص کریں، کوئی آرام •
 اور پُرلطف کام  

جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں مناسب توقعات رکھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ عام   •
 انسانوں سے بڑھ کر )سپرہیومن( نہیں ہیں 

پر   • نہیں کر سکے اس  آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر خوش رہیں؛ آپ جو کام 
 توجہ مرکوز نہ کریں 

 سرگرمی کا ریکارڈ 

 ل کرنے کا طریقہ دکھانے کے لیے نیچے ایک مثال پُر کی گئی ہے۔ ا پ کو اس کو مکم

 شام  سہ پہر  صبح دن 

ٹہالنے   سوموار  کو  کتے 
 کے لیے لے جائیں

رات   کریں   خریداری 
 کا کھانا تیار کریں 

دوست سے مالقات  
 کرنے جائیں  

    سوموار 

    منگل 

    بدھ 

    جمعرات 

    جمعہ

    ہفتہ 

    اتوار 
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اس بارے میں لکھ لینا کہ ا پ کیسے جا رہے ہیں اور اوپر دیے گئے سوالوں کے جوابات لکھنا مفید  
دیکھ سکیں اسے ہفتہ وار بنیاد پر کرنا جاری رکھیں کیونکہ اس سے آپ پیش رفت     -ہو سکتا ہے

گے۔ ان چیزوں پر نظر رکھنے سے آپ کو اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے  
کام کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی۔ اس طرح آپ کی مہارتیں   گی کہ کون سی چیز آپ کے لیے 

 زیادہ تیزی سے بہتر ہوں گی۔ 

 رکیں اور سوچیں 

 جائزہ: 

 جب ا پ پہال ہفتہ مکمل کر لیں تو اپنے آپ سے پوچھیں: 

 آپ نے ایسا کیا کیا جس سے اس کو بہتر انداز میں ہونے میں مدد ملی؟  •

 اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ •

 مختلف طریقے سے کریں گے؟کیا کوئی ایسی چیز تھی جسے آپ اگلی بار  •
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 رکیں اور سوچیں 
تصور کریں کہ آپ ان چیزوں کو کرنے کے قابل ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے   

 یا جن سے آپ کو کامیابی کا احساس ہوتا تھا۔
 گے؟آپ کیسے مختلف محسوس کریں  •
 آپ اپنے ا پ کے بارے میں کس طرح مختلف سوچیں گے؟  •
 لوگ آپ کے بارے میں کیا نوٹس لیں گے؟ •
 آپ کے اردگرد کے لوگ کیسے مختلف محسوس کریں گے؟  •

 ضرورت سے کم سرگرمی سے نمٹنا 

نی سرگرمی میں تھوڑی سی مقدار کا اضافہ کرنا بھی آپ کے مزاج کو بہتر بنانے میں  ہر روز اپ 
 مدد دے سکتا ہے۔ 

 کوئی ایسا کام کرنے پر واپس جانا جس سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ 
 

 ل ضرورت سے کم سرگرمی پر قابو پانے کے مراح

 آپ نے جن کاموں کو کرنا چھوڑ دیا ہے ان کی  ایک فہرست بنائیں  •

 سب سے پہلے نمٹنے کے لیے اُس فہرست میں سے آسان ترین منتخب کریں  •

 واضح طور پر اور خاص طور پر بیان کریں  کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں •

 مراحل کی منصوبہ بندی کریں اور اس پر عمل کریں  •

 لیں یہ کریں اور اس کا جائزہ  •
پیٹر کچھ عرصے سے بےچینی کا شکار تھا، اُس نے آہستہ آہستہ باہر جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنا 

 زیادہ تر وقت گھر میں گزارتا تھا۔
 نیچے دیکھیں کہ کس طرح پیٹر نے اپنی سرگرمی کی سطحوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔

 
 : آپ نے کیا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ 1مرحلہ 

 لیے جانا چھوڑ دیا ہے۔میں نے سیر کے 
 میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا چھوڑ دیا ہے۔  

 میں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے۔ 
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 رکیں اور سوچیں 

 اپنے دن کی منصوبہ بندی کرنا:

کر اور ان کو جوڑ کر چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مخصوص قابل حصول منصوبے بنا 

 پیٹر باہر جانے کے لیے ابتدائی اقدامات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

 آپ شاید اس ہفتے میں ایک دن کے لیے معموالت کو ترتیب دینے کی کوشش کرنا چاہیں۔ 

جب ا پ یہ کرتے ہیں تو ’سرگرمی کی سطحیں‘ کے سیکشن میں دی گئی تجاویز کے 

ہ بننا یاد رکھیں اور وقفے شامل کریں۔ اگر آپ کر  بارے میں سوچیں۔ حقیقت پسندان

سکتے ہوں تو کسی قریبی دوست یا رشتے دار کے ساتھ معمول کے بارے میں بات  

 چیت کریں تا کہ یہ معلوم کر سکیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ 

 یہاں ایک مثال ہے )مالحظہ کریں(:

 : سب سے پہلے کس سے نمٹنا آسان ترین ہے؟ 2مرحلہ 

 دوستوں کے ساتھ باہر جانا. 

 : بیان کریں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں 3مرحلہ 

 دوست سے ملنے کا انتظام کروں گا۔ میں اس ہفتے اپنے ایک 

 : مراحل کی منصوبہ بندی کریں اور اس پر عمل کریں 4مرحلہ 

 کو فون کریں۔(Joe)بجے کے قریب جو   6سوموار کی شام کو تقریباً 

 یہ کہنے کا منصوبہ بنائیں کہ میں مقامی ریسٹورینٹ پر پینے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔  

 تجویز کریں کہ ہم جمعہ کو ملیں۔

 : یہ کریں اور اس کا جائزہ لیں 5مرحلہ 

یا، اور باہر جانے کی تجویز دی اور ہم نے جمعہ کو ملنے  یہ اچھا رہا ۔ میں نے اپنے دوست کو فون ک
لیکن مجھے یاد آیا    -کا انتظام کیا۔ مجھے باہر جانے کے بارے میں تھوڑی سی بےچینی محسوس ہوئی  

 ۔ کہ ماضی میں اپنے دوست سے بات کرنے میں مجھے کتنا مزا آیا

 

 ہفتہ 
 صبح

 
 سہ پہر 

 
 شام 
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کے   پرسکون کرنے واال غسل کرنا خانے  باورچی  اور  برتن 
 ورک ٹاپس کو دھونا 

 دوست کو ٹیلیفون کرنا

 رات کا کھانا پکانا کچھ دوپہر کا کھانا بنانا  ناشتہ کرنا

لے   لیے  کے  ٹہالنے  کو  کتے 
 جانا

 اپنے دوست سے ملنے جانا 

پہلے     سے  جانے  پر  بستر 
 پرسکون ہونا

 

 خالصہ 

بنا سکتی  بےچینی ہمیں گریز کرنے واال، ضرورت سے   • زیادہ فعال یا ضرورت سے کم فعال 
 ہے

 آپ جس چیز سے گریز کررہے ہیں اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں  •

چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے ہوئے، ٹھیک ٹھیک    –آہستہ آہستہ اپنے گریز کرنے سے نمٹیں   •
 یہ لکھتے ہوئے کہ ا پ کیا کریں گے 

ہ بندی کر کے ضرورت سے زیادہ فعال ہونے  کافی زیادہ وقفوں کے ساتھ اپنے دن کی منصوب  •
 سے نمٹیں۔

ہر دن کے لیے    -اپنے دن کی منصوبہ بندی کر کے ضرورت سے کم فعال ہونے سے نمٹیں   •
 سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنا

 جائزہ لیں کہ آپ کی پیش رفت کیسی رہی  •
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 :4سیکشن   

 بےچینی اور  سوچ 

بہت سے لوگوں کو وقتاً فوقتاً پریشان کن خیاالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ عام طور پر بیمار  
نمٹ   ان سے  بغیر  دیے  ا نے  میں  اپنی زندگی کی خوشی کے راستے  انھیں  اور  بغیر  محسوس کیے 

 سکتے ہیں۔   

بہت زیادہ اکثر  اُنھیں  ہے  ہوتا  تجربہ  کا  لوگ جنہیں بےچینی  وہ  یا   دوسری طرف،  پریشان کن  دفعہ 
لیکن  ہے،  ہوتی  مختلف  حال  کی صورت  ہر شخص  اگرچہ  ہے۔   ہوتا  تجربہ  کا  خیاالت  غیرمددگار 
بےچینی کا شکار بہت سے لوگ اکثر ایک ہی بنیادی خوف کا اظہار کرتے ہیں مثالً  نمٹنے کے قابل  

 نہ ہونے یا ناکامی کے متعلق خدشات۔ 

کو بےچینی  خیاالت  یا  خوف  ایسا  ہیں۔    ہمارا  کرسکتے  ادا  کردار  اہم  میں  کرنے  کم  یا  بڑھانے 
بیمار محسوس   دھڑکن،  تیز  کی  )دل  بےچینی  پر  ہم جسمانی طور  وجہ سے  خیاالت کی  غیرمددگار 
پریشانی محسوس کر   ہم مزید  پھر  ہیں جس کی وجہ سے  پیٹ میں گرہ(  محسوس کر سکتے  کرنا، 

 سکتے ہیں۔

 غیرمددگار خیاالت کیا ہیں؟ 

 پریشان کن خیاالت کی کچھ خصوصیات ہیں: 

 اور اچانک نمودار ہوتے دکھائی دیتے ہیں –وہ خودکار ہیں  •

 وہ اس وقت معقول معلوم ہوتے ہیں، اور اکثر آپ ان کو بغیر کسی سوال کے قبول کر لیتے ہیں •

 انہیں روکنا مشکل ہے  •

اُن کی وجہ سے بےچینی  وہ اس قسم کے خیاالت ہیں کہ اگر وہ سچے ہوتے تو زیادہ تر لوگ   •
 محسوس کرتے 

 غیرمددگار خیاالت کی اقسام 

 ان کی بہت سی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ 

اگر مجھے دکان پر کسی بڑی قطار میں انتظار کرنا پڑے تو    آپ  اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں: 
 میں گر جاؤں گا۔

 ا۔ اپنے آپ کو دکان کے فرش پر لیٹا ہو دیکھن  آپ کے ذہن میں تصاویر: 

 کسی ایسے شخص کی تصویر یاد آنا جو ایک دکان میں گر گیا تھا۔ یادیں: 



32  

 عام پریشان کن خیاالت 

…" یہ ہمیشہ اس بارے میں سوچنے کے متعلق ہوتے ہیں کہ کیا غلط ہوسکتا ہے:  "کیا ہوگا اگر
کام کو بگاڑ دوں تو کیا  اگر پارٹی میں کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اگر میں اس  

 ہوگا؟ اگر میں اس اصول پر نہیں چل سکتا تو کیا ہو گا؟ 

ان سے بےچینی کی جسمانی عالمات اور وہ حالتیں جن میں    "میں اس سے نہیں نمٹ سکتا ..."
بھی  یا "میں کبھی  نمٹ سکتا"،  نہیں  ہیں: "میں اس سے  مراد  ہی  ہوتی ہے دونوں  بےچینی واقع 

" یہ خیاالت ہماری خود اعتمادی کو اور بھی کم کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ   نہیں نمٹ سکوں گا۔
 ان کی وجہ سے ہم کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیں۔ 

یہ خیاالت بےچینی کے جسمانی احساسات    بےچینی کی جسمانی عالمات کے بارے میں خیاالت:
شامل ہیں "میں بیہوش ہونے واال  کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے ا تے ہیں۔ مثالوں میں یہ  

ہوں"، "کیا مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے؟"۔ یہ خیاالت اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ یہ تصور  
کرتے ہیں کہ اُنھیں جو جسمانی احساسات محسوس ہو رہے ہیں اُنہیں پیدا کرنے کے لیے الزمی  

 طور پر کوئی تشویشناک چیز ہو رہی ہے۔

س قسم کے خیاالت ہیں جن کی وجہ سے  آپ کسی صورت حال سے جلدی  یہ اُ   فرار کے خیاالت:
سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے مستقبل میں آپ اس صورت حال سے 
یا اس جیسی حالتوں سے گریز کریں۔  " اگر میں بس یہاں سے نکل جاؤں تو میں ٹھیک ہو جاؤں  

 گا ۔"

 رنا پریشان کن خیاالت کی نشاندہی ک

اور  کرنے  صاف  اُس  ہے  رہا  چل  کچھ  جو  میں  ذہن  کے  ا پ  تو  ہیں  کرتے  محسوس  بےچینی  آپ  جب 
جانچنے کے لیے وقت نکالیں۔ اکثر ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت ا پ کے ذہن میں اتنے زیادہ 

ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ خیاالت چل رہے ہوتے ہیں  اور وہ گڈمڈ ہو سکتے ہیں۔ تاہم، آپ اپنے ا پ کو  
 ان کو محسوس کر سکیں۔  ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک سوچ کی ڈائری استعمال کی جائے۔ 

 سوچ کی ڈائری 

سوچ کی ڈائری آپ کے خیاالت کو ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے، کسی 
و بےچینی محسوس ہوئی؛ اس بارے میں حالیہ وقت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں جب آپ ک

سوچیں کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کیا محسوس کر رہے تھے اور آپ کیا سوچ رہے تھے۔ اس مرحلے 
پر ہو سکتا ہے کہ آپ صرف حاالت اور احساسات سے ا گاہ ہوں لیکن خیاالت سے نہیں، وقت کے ساتھ 

 یں گے۔ آپ اپنے پریشان کن خیاالت کو ریکارڈ کرنا بھی سیکھ ل
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نیچے دیے گئے جدول میں سوچ کی ڈائری اور اسے کیسے مکمل کیا جائے کی ایک مثال دی گئی  
 ہے۔

 

 رکیں اور سوچیں 

 سوچ کی ڈائری: 

 جب آپ کو سوچ ا ئی۔  تاریخ/ وقت:

یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو سوچ ا ئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی نوٹ کرنا    صورت حال: 
چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کون تھا، اور جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا تھا، اور کیا کہا گیا  

 تھا۔ 

بےچینی،    مزاج:   نے  آپ  کیا  پر  طور  کے  مثال  کیا،  محسوس  کیسا  نے  ا پ  وقت  اُس 
 سکون، یا غصہ محسوس کیا؟ 

 سوچ کو لکھیں۔ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟  سوچ: 

 سوچ  مزاج   صورت حال  تاریخ/ وقت: 

آؤٹ   بجے  5اگست شام  22 چیک  میں،  ایسڈا 
 پر قطار میں

بےچین  
 گھبراہٹ میں 

سے   تیزی  دل  میرا 
اگر   ہے،  رہا  دھڑک 
 میں گر گیا تو کیا ہوگا 

    

جب ا پ اپنا روزمرہ کا کام کر رہے ہوں تو آپ کو جو   اگلے ہفتے یا تقریباً اتنے عرصے کے لیے،  
ڈالنے کی کوشش   اُنھیں لکھیں۔ ان کو محسوس کرنے کی عادت  ہیں  ا تے  پریشان کن خیاالت  بھی 

 کریں۔ 

جائیں یہ کافی مشکل ہوسکتا ہے۔ تمام مہارتوں کی طرح، آپ مشق کے ساتھ اس میں بھی بہتر ہو
گے۔ چنانچہ اگلے سیکشن میں جانے سے پہلے اس پر زیادہ وقت لگانے کے متعلق فکرمند نہ ہوں۔  

ہو سکتا ہے کہ     –کسی دوست یا خاندان کے فرد سے کہنا کہ وہ  آپ کی مدد کرے مفید ہوسکتا ہے  
 ا۔ وہ آپ کو یہ یاد دالنے کے قابل ہوں کہ آپ کو کون سے غیرمددگار خیاالت کا تجربہ ہو
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سوچیں   حیثیت سے  کی  رساں  سراغ  ایک  میں  بارے  کے  آپ  کو    –اپنے  اشاروں  میں  بارے  اس  جو 
جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا چیز آپ کی بےچینی کا باعث بنتی ہے اور اسے بدتر بناتی ہے۔  

 بعد ہی اُنھیں لکھ سکیں۔ اپنے ساتھ کاغذ اور ایک قلم رکھیں تا کہ آپ چیزوں کے واقع ہونے کے فوراً 

اگر آپ اُس وقت یہ نہیں کرسکتے تو پھر واقعہ کے بعد جتنی جلد ممکن ہو ان خیاالت کو یاد کرنے اور  
 لکھنے کی کوشش کریں۔ 

 غیرمددگار خیاالت سے نمٹنا 

جب ہم بےچین ہوتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک اُٹھنے والے طوفان میں ہوں۔ ہم اکثر پوری  
ویر نہیں دیکھ سکتے۔ ہم بری چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے پر مائل ہوتے ہیں، اور زندگی میں ان تص 

 چیزوں کے بارے میں معلومات کو نظرانداز کرسکتے ہیں جو اچھی جا رہی ہیں۔ 

غیرمددگار خیاالت کی نشاندہی کرنے کے بعد اگال مرحلہ ان کو صاف کرنا اور زیادہ متوازن نقطہ نظر  
دینا سیکھنا ہے۔ غیرمددگار خیاالت سے نمٹنے کا ایک ا سان طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق میں کو فروغ  

 اور ان کے خالف ثبوت کا موازنہ کریں اور زیادہ حقیقت پسندانہ یا متوازن سوچ کی طرف آئیں۔

 نیچے دیے گئے جدول میں مثال مالحظہ کریں: 

خالف  اس کے حق میں ثبوت  سوچ  کے  اس 
 ثبوت 

 نمٹنے والے خیاالت مثبت 

بےہوش   میں 
 ہونے واال ہوں 

اور  غیرمستحکم  میں 
کر  محسوس  ہوا  چکرایا 

 رہا ہوں۔ 
تقریبا   میں  دفعہ  پچھلی 

 بےہوش ہو گیا تھا  

بھی  کبھی  میں  پہلے 
بےہوش نہیں ہوا ہوں۔ یہ  

 محض بےچینی ہے

میں پہلے بےہوش نہیں ہوا ہوں  
 میں اس سے نمٹ سکتا ہوں  -

کسی   میں 
کی   بیوقوف 
آؤں  نظر  طرح 

 گا

میں  ماضی  میں  جب 
میں   تو  ہوں  ہوا  بےچین 
ہوں   کردیتا  لرزنا شروع 
اور میرے الفاظ گڈمڈ ہو 

 جاتے ہیں۔  

کسی  بھی  کبھی  پہلے 
نے بھی نہیں کہا ہے کہ 
کی  بیوقوف  کسی  میں 
ہوں۔   دیتا  دکھائی  طرح 
میری  لوگ  سے  بہت 
رہے   دیکھ  نہیں  طرف 

 ہیں 

ہے بےچینی  میری  صرف    یہ 
سوچنے  طرح  اس  مجھے  جو 

ہے   رہی  کر  مائل  لوگ    -پر 
دے  نہیں  توجہ  طرف  میری 

 رہے ہیں 
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 رکیں اور سوچیں 

اپنے خیاالت کو آپس میں جوڑنا اور آپ اگلے صفحے پر دیے گئے جدول کو پُر کر کے 

 اُن سے نمٹنا شروع کرسکتے ہیں۔

 اس کا کیا ثبوت ہے؟ 

 آپ عدالتی مقدمے میں ایک جیوری کی طرح اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔  

حقیقت میں جو    -حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں معلومات کو ایک ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے  
ہوا اس کے بارے میں ٹھوس حقائق )جو کچھ ہوا اُس کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں صرف وہی  

 نہیں(۔ 

مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص جسے سپرمارکیٹ میں بےچینی ہو رہی ہے یہ سوچتا ہے کہ  
سکتے  ’میں بےہوش ہونے واال ہوں‘، تو ہم اس سوچ کے حق میں اور اس کے خالف ثبوت دیکھ  

 ہیں۔ کیا یہ سوچ حقیقت میں سچ ہے؟ 

اس سے وہ معلومات مراد ہیں جن کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ    اس کے حق میں ثبوت 
وہ آپ کی سوچ کی تائید کرتی ہیں۔ یہ اس بارے میں ہوسکتی ہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، 

 یا پچھلے تجربات۔ 

یہ یاد    –یہ وہ تمام معلومات ہیں جو اس سوچ کی تائید نہیں کرتی ہیں جیسے    اس کے خالف ثبوت 
 کرنا کہ بدترین صورت حال واقع نہیں ہوئی ہے اور پہلے آپ  کیسےنمٹے تھے۔ 

 یہ اگرچہ حوصلہ افزا ہیں مثبت نمٹنے والے خیاالت:
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 رکیں اور سوچیں 
 اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے سواالت: 

 یہ سوچ واقعی صحیح ہے؟ کیا ثبوت ہے، کیا  •
 متبادل خیاالت کیا ہیں؟ •
 دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟  •
 کیا سوچنے کا یہ انداز میری مدد کرتا ہے، یا مجھے پیچھے رکھتا ہے؟ کیسے؟  •
 صورت حال کو بدلنے کے لیے میں کیا کرسکتا ہوں؟  •

خالف  اس کے حق میں ثبوت  سوچ  کے  اس 
 ثبوت 

والے   نمٹنے  مثبت 
 خیاالت 

    

    

مشکل   سوچنا  پر  تفصیلی طور  میں  بارے  کے  ثبوت  ان کے خالف  اور  میں  خیاالت کے حق  اپنے 
اوقات اپنے پارٹنر )شریک حیات( یا دوست سے کہنا کہ وہ اس کام میں ا پ کی مدد  ہوسکتا ہے۔ بعض  

 کرے مفید ہو سکتا ہے۔ 

آپ کو ا پ کی سوچ سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے اور بھی سواالت ہیں، جو ذیل میں دیے گئے  
 ہیں۔ 

 

 غیرمددگار خیاالت سے نمٹنا 
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 خالصہ
 پر غور کریںجب آپ بےچینی محسوس کرتے ہیں تو اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں اس  •

آپ غیرمددگار خیاالت کو زیادہ مددگار/ مثبت نمٹنے والے خیاالت میں تبدیل کرنا  •

 سیکھ سکتے ہیں 

ا پ جس انداز سے سوچتے ہیں اُسے تبدیل کرنے میں مدد کے لیے بہت سے ایسے  •

 سواالت ہیں جو آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔  

 اس نئی مہارت کو سیکھنے میں وقت لگے گا •

ھیں واضح کرنا اور ان سے نمٹنا سکھانا ہے جو  اس کام کا مقصد آپ کو ان خیاالت کو پہچاننا، اُن 
آپ کو بےچین کر سکتے ہیں۔ مثالی طور پر، آخر میں آپ نے یہ مہارت سیکھ لی ہوگی اور جب  
بھی آپ کو ضرورت ہو گی ا پ اس کا اطالق کرنے کے قابل ہوں گے۔ شروع میں ان خیاالت کو  

خیاالت کو ایک منظم انداز میں شناخت  ایک جدول میں لکھنا مددگار ہوگا کیونکہ اس سے آپ کو  
 کرنے اور ان سے نمٹنے دونوں میں مدد ملے گی۔ 

جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو صرف غیرمددگار  
سوچ اور مثبت نمٹنے والی سوچ کو لکھنے کی ضرورت ہے، یا آخرکار آپ اپنے ذہن میں یہ کرنا  

 سیکھ سکتے ہیں۔

 اگرچہ یہ راتوں رات ہونے کا امکان نہیں ہے۔

خیاالت کو چیلنج کرنا )یعنی ان کی مخالفت کرنا( ایک نئی مہارت ہے۔ کسی بھی نئی مہارت کو  
 سیکھنے کی طرح اس میں وقت لگے گا، اور غالباً پہلی دفعہ آپ اسے ٹھیک طرح نہیں کر پائیں 

)ٹریٹ( کے ذریعے اپنے آپ کو انعام دینا یاد گے۔  اپنی کوششوں کے لیے تعریف اور/ یا تفریح  
 رکھیں۔ 

معلومات   مزید  میں  بارے  نمٹنے کے  ان سے  اور  کرنے  نشاندہی  خیاالت کی  آپ غیرمددگار  اگر 
حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت سی ورک بکس ایسی ہیں جو ان لوگوں کی مثالوں کے ذریعے آپ  

خیاالت   غیرمددگار  اپنے  جو  ہیں  کرتی  رہنمائی  ہیں۔کی  ہوتے  رہے  سیکھ  نمٹنا    “     سے 
“Manage your mind    اپنے ذہن کو منظم کریں(" ایک بہترین ورک بک ہے جو ہو سکتا ہے(

کہ آپ کی مقامی الئبریری سے ادھار لینے کے لیے دستیاب ہو اور ساتھ  ہی کتابوں کی دکانوں  
 سے خریداری کے لیے بھی دستیاب ہوسکتی ہے۔ 
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 جائزہ 

جب آپ اپنی بےچینی سے نمٹنے کے لیے کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں تو رکنا اور یہ دیکھنا 
کہ ا پ کیسے جار رہے ہیں یاد رکھیں۔  آپ بہت سی نئی مہارتیں استعمال کررہے ہوں گے، اور ان  

ہ پوچھنا کہ "یہ حقیقت میں کیسا جا  کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات پیچھے ہٹنا اور ی 
 رہا ہے؟" ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ 

وہ اوقات جب آپ نے اچھی    –اسے کرنے کا ایک طریقہ ماضی کے تجربات پر نظر رکھنا ہے  
کیا   نے  آپ  کیا،  مظاہرہ  کا  کارکردگی  اچھی  کم  نے  آپ  اوقات جب  وہ  کیا،  مظاہرہ  کا  کارکردگی 

 کارکردگی کیسی رہی ہے۔ کوشش کی ہے اور آپ کی 

اپنی پیش رفت کے بارے میں حقیقت پسندانہ ہونا ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ اور بےچینی پر قابو پانے  
اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرنے میں وقت لگے گا۔ ہر وقت چیزیں ہموار طور  

پائیں اور کچھ رکاوٹیں  پر نہیں چلیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خراب صورت حال میں  
پیش ا ئیں: اس کی توقع کی جانی چاہیے، اور اس سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ کیا  

 چیز مختلف طریقے سے کرسکتے ہیں۔

 جب مسائل دور نہیں ہوں گے 

بعض اوقات، ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں درپیش مسئلے کو حل نہیں کیا جا  
اس کی مثالیں ہیں عمر رسیدہ ہونا، بیمار ہونا یا کسی قریبی شخص کا فوت ہو جانا۔ یہ ایسی    سکتا۔

 چیزیں ہیں جن کو ہم واقعی کنٹرول نہیں کر سکتے یا روک نہیں سکتے ہیں۔

یہ افسردگی )ڈپریشن(   ہیں۔  پیش رفت کو روک رہے  ہیں جو آپ کی  پیچیدہ مسائل ہوسکتے  مزید 
وجہ سے ہوسکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ  آپ ابھی بھی اپنے ماضی کے  جیسے جذباتی مسائل کی  

 اہم واقعات کو سیدھا کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں۔ 

اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مدد کے بہت سے مزید وسائل موجود  
ہے۔ کچھ دیگر تنظیمیں بھی ہیں جن سے آپ ذاتی  ہیں۔ آپ کا جی پی بھی مشورہ فراہم کر سکتا  

مدد حاصل   ذریعے  کے  الئن رسائی  آن  ہوئے  کرتے  استعمال  کمپیوٹر  کوئی  یا  پر  فون  پر،  طور 
 کرسکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اس کتابچے کے آخر میں درج ہیں۔
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 جب آپ بےچینی محسوس کرتے ہیں: 

 صورت حال میں رہنے کی کوشش کریں  •

 آہستہ ا ہستہ سانس لینے کی کوشش کریں •

 ریلیکسیشن کی مشق کریں •

 اپنی توجہ پھیریں •

 اپنے پریشان کن خیاالت سے نمٹیں  •

پر   ایک طویل مدتی مقصد کے طور  نمٹنے کو  یہ وقت کے ساتھ   بےچینی سے  دیکھا جانا چاہیے۔ 
مشق اور کوشش سے ہو گا۔  آپ کو مشکالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بُرے دن ہو سکتے ہیں،  
بڑھنا جاری   ہیں، اور آگے  قبول کرنے کی کوشش کر سکتے  پر  لیکن آپ ان کو معمول کے طور 

 رکھنے کے لیے ان سے سبق حاصل کرسکتے ہیں۔ 

 خالصہ
ہے۔ اگر یہ  بےچینی روزمرہ کے انسانی تجربے کا معمول کا ایک حصہ •

شدید اوردیرپا ہو یا غلط وقت پر آئے تو مسائل پیدا کرسکتی ہے۔ یہ کتابچہ 
استعمال کرکے آپ نےاپنی بےچینی کو تسلیم کرکے اور اس کے بارے میں  

 کچھ کر کے ایک بہت بڑا قدم اُٹھایا ہے۔
بےچینی آپ کے جسم، آپ جس طرح محسوس کرتے ہیں، آپ جس طرح  •

 ح کا طرزعمل اختیار کرتے ہیں کو متاثر کرتی ہے۔ جس طرسوچتے ہیں اور 
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 مزید مدد اور  معلومات 

اگر آپ نے اس کتابچے میں دی گئی کچھ تجاویز کو ا زمایا ہے اور آپ کچھ بھی بہتر محسوس  
نہیں کر رہے ہیں تو مدد کے دیگر بہت سے ذرائع دستیاب ہیں۔ آپ اس سیکشن میں دی گئی دیگر  

 کرسکتے ہیں۔ تنظیموں سے مدد اور معلومات حاصل 

 آپ کا جی پی مشورہ فراہم کر سکتا ہے۔

 مفید ویب سائٹسں 

 ( Samaritans)   سمیریٹنز 

 123 116مفت فون: 

   jo@samaritans.org   ای میل:    

https://www.samaritans.org/scotland/how-we-can-help/ contact-
samaritan/ 

  https://selfhelp.samaritans.org/    (  )اپنی مدد ا پ کا ایپ 

 ( Breathing Space) بریدنگ سپیس 

 معلومات اور مشورہ  دباؤ محسوس کر رہے ہیں تواگر آپ افسردہ، بےچین یا ذہنی 

  87 85 83 0800مفت فون:  
https://breathingspace.scot/ 

 ( NHS Inform) این ایچ ایس انفارم 

 سکاٹ لینڈ کی صحت سے متعلقہ معلومات کی قومی سروس۔ 

https://www.nhsinform.scot/ 

ا پ کی دماغی اور جسمانی بہبود کی دیکھ بھال کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے اس  
 کے پاس بہت سی معلومات ہیں۔

آپ  اپنے مقامی عالقے میں دیگر معاونتی سروسز  تالش کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال  
 یں۔کرسکتے ہ 

mailto:jo@samaritans.org
mailto:jo@samaritans.org
http://www.samaritans.org/scotland/how-we-can-help/
http://www.nhsinform.scot/
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 گیا کیا تیار دوبارہ سے  اجازت مشفقانہ کی

https://www.wellbeing-glasgow.org.uk 
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 کی مشفقانہ اجازت سے دوبارہ تیار کیا گیا

 

http://www.wellbeing-glasgow.org.uk/

