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خود مدد کرنے کے
گائیڈ
یہ خود مدد کرنے کے گائیڈ ان لوگوں کے لئے ہے جو بچ گئے
ہے عصمت دری اور جنسی غلط استحصال سے اور جو سمجھنے اور
عمل کرنے چاہتے ہے خود کی تجربے .جب آپ سامنا کر تے ہے
عصمت دری یا جنسی غلط استحصال سے یہ اثر انسانی کے لئے
بہت زیادہ ہو سکتا ہے ,کیسے آپ سوچتے ہیں ,کیسے آپ محسوس
کر تے ہے ,کیسے آپ کے برتاؤ تبدیل کرنا اور کیسے دنیا نظر
آتے ہے.
اس قدرانسان کے زنا بالجبر تجربے مختلف ہو سکتا ہے بچپن بچپن
میں غلط استعمال سے  ,اور دوبارہ مختلف ہو سکتا ہے دوسرا کوئی
جنسی طور پر غلط استعمال .یہ خود مدد کرنے کے گائیڈ ان لوگوں
کے لئے ہے جو تجربہ کار کوئی جنسی طور پر غلط استعمال ہو ,
چونکہ جو ردعمل اور سوال آئ ہے ایک جیسا ہو سکت ہے .الجھانا
محسوس کرنا اور غصے اور پریشان اور بے چین محسوس کرنا یہ عام
بات ہے .لیکن یہ بہتر ہو جائے گا .آپ کو آپ کے ساتھ نرم مزاج
سے اور وقت لو  ,جیسے آپ کے خود کی احساس ذریعے جانا اور خود کی
ردعمل دیکھنا یہ سب  ,جب تک طریقے تالش کرنا اپنے آپ کے لئے
محفوظ محسوس کرنا .اس میں وقت لگتا ہے.
ہر کوئی کا تجربہ مختلف ہے  .دیکھنا کونسا
حصه یہ گائیڈ آپ کے لئے کامکرتاہےایک
قدم کی طرف ہے جہاں آپ اپنے آپ کو سمجھ
ہر ایک
اور آپ کا رد عمل کرنا.
ہر سیکشن میں ,کچھ عام رد عمل سمجھ
گیا ہیں اور اپنی مدد آپ کی مشورہ .ہو
سکتا ہےآپ کے لئے مدد کرے گا اگر آپ اپنے
طور پر لکھنا آپ کے اپنے خیاالت .جب آپ
پڑھ یہ گائیڈ اصلی حاالت کے بارے میں
سوچو اور یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں
شامل ہے ٹروما سے رد
کس .اضافی معلومات
عمل کے بارے میں“اپنے بارے میں” سیکشن
کے بعد شامل کیا جاتا ہے.
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تعارف
زخم بھرنا ممکن ہے غلط استعمال کے بعد .یہ ہو سکتا ہے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ نرم
مزاج اپنے آپ کے لئے کیا کرنا اور متو بہت زیادہ اپنے آپ سھے.
بہت سے رد عمل عصمت دری اورجنسی استحصال قدرتی ہیں حفاظت طریقوں کے لئے
تمہارا جسم اور دماغ ایک خطرناک حالت کا جواب دینے ہیں:
• خوف اورغصہ حفاظتی احساس ہیں
• بداعتمادی اور بلککڑ حفاظتی کے خیاالت ہیں
• تنہائی اور اپنے آپ کو کسی اور بنانے حفاظتی برتاؤ ہیں
ان طریقوں شاید استعمال کیا جاتا ہے خطرہ جانے کے بعد .یہ گائیڈ آپ کے لئے حوصلہ بڑھانا
کے لئے ہے.
یاد رکھیں :کیا آپ کو محسوس کر رہے ہیں ایک عام احساس ہے ایک برا حال کے.
چننا بہتری کی طرف کام کرنا بہت بہادری ہے
نه شروع کر دیا ہے .آہستہ آہستہ اس کو پڑھنے.
تم اکیلے نہی ہو

یہ خود مدد کرنے کے گائیڈ کھولنے ک آپ

لوگوں کی مدد کے لئے یہاں ہیں

یاد دالنا :
•
•
•

•
•

اپ یک غلیط نہی ہ
کس طرح آپ کو لگتا ہ عام ہ
بہت ےس لوگ نہ کیس ےس بتا ی
کرت ی
کئ سالوں ےک یلئ
غلط استعمال کرنه واله عام طور پر آپ کو معلوم ہ
تم اکیےل نیہ ہو لوگوں یک مدد ےک یلئ یہاں ہی

Offi ce: 01273 203380

www.survivorsnetwork.org.uk

لوگ ٹروما سے رد عمل کا کس طرح
کرتے ہیں
جب ایک انسان نه تجربہ کیا ہے ایک بہت بر ٹرامیٹک ,حیران یا خوفناک واقعہ وہ اندر سے بہت جذ
با .تی محسوس اور جسمانی جھٹکا۔ یا .بے چین معمول ہےاورکیا آپ کو لگتا ہےمنفرداوراپنی ہوگا .
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یہاں ہیں کچ ردعمل جه لوگ محسوس کرٹه ہے :

جسمانی
•
•
•
•
•
•

سردرد
چکر آنا
گہری سانسیں
سینے کا درد
تیزی سے دل کی دھڑکن
دوسرا جسمانی درد

•
•
•
•
•
•
•

پٹھوں تکلیف
تھکا ہوا
ڈائریا
خواہش کوئی
زائد پھرتیال
خشک منہ
پسینہ

جذبا تی
پریشانی
ڈراؤنا خواب
یاداشت مسلہ
کھو دیا بھروسا یا کھو دیا حراستی

•
•
•
•
•

مایوس کن احساس
احساس جرم
افسردگی
عدم تحفظ
برا غصہ

•

بیچینی

•

کافی سارا
سگریٹ پینے
بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یا کام نہیں کررہا
نظرانداز کرنا
خود ایذا رسائی

جذبا تی
•
•
•
•
•

برتاؤ
•
•
•
•
•

ناخن کاٹتے
تسلسل
ٹیپ کی انگلی
بہت زیادہ بات کرنه
نہیں کھا یا بہت زیادہ کھانے

•
•
•

شراب پینے یا بہت زیادہ

‘یہ گائیڈ ”بچا ہوا” لفظ استعمال کروں گا’
آپ محسوس نہیں کرے گا ,لیکن آپ بچ گئے ہیں .آپ کوشش کر
رہےہیں ,مشکل ہے ,لیکن آپ بچ گئے ہیں ,اور تم زندہ بچ کر
رہےہیں.

صرف میں ہی
نہیں کیا تھا

میں نمٹنے نہیں
کر رہا ہوں

کوئی نہیں
سمجھتا

میں اس بارے میں
بات نہیں کر
سکتے

انہوں نے مجھ سے محفوظ
کیا جانا چاہیے تھا

مجھے کوئی
کنٹرول نہیں ہے
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کیوں لوگوں کو
رد عمل ہے?
دماغ عقلمند ہے اور سمجھ ہے دماغ کو .جب آپ خطرے میں ہیں دماغ سے زیادہ لیتا ہے .یہ اس
کے زندہ رہنے کے لئے کی ضرورت ہے کرتا ہے.
اڑان ,اڑان ,جمانا ,دوستی کرنه اور گرنا
آپ کے دماغ رد عمل کی بقا کے لئے قیادت کرنے کے لئے سب سے زیادہ امکان ہے اور کم از کم
نقصان کا انتخاب کریں گے .یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ کس طرح کے بارے میں سوچنا نہیں ہے.
عصمت دری یا بدسلوکی کے دوران ،پہلے دو آپشنز اکثر ممکن نہیں ہیں وہ مزید جسمانی یا ذہنی
نقصان کی صورت میں نکل سکتا ہے .وہ کم از کم فوری خطرے کرنے لواحقین کو بے نقاب کے
طور پر گزشتہ تین اختیارات بہت عام ہیں.

ان کے جوابات ہزاروں سال کے دوران تیار ہے .جانوروں کا ڈرامہ کس طرح وہ شکاریوں (فالپ) یا
کس طرح آپ اب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ کو ایک گاڑی کو آپ کی طرف ہی آرہا آپ کو جس
طرح (جھروکے) سے باہر حاصل کرنے کے لئے لگتا پہلے دیکھتے سے بچنے کے لئے مر چکے
ہیں کے بارے میں سوچو.
یہ سب ایک تقسیم دوسری میں ہوتا ہے .ایک دوسری تقسیم کے بعد ،آپ کے دماغ (پرانتستا یا ہپپوکیمپس)
کی عقلی حصہ کو خطرہ سگنل بھیجنے کے سست عمل شروع ہوتا ہے .یہ بعد چند سیکنڈ ہم انتظام
ہے کہ خطرے کے بارے میں عقل سوچنا ہے.
فوری طور پر بقا کے لئے سنتیں طویل مدتی منطقی سوچ کی جگہ لے لیتا ہے کے طور پر ،خوف
صدمے کے دوران سمجھداری مغلوب کر سکتے ہیں.
ایک محفوظ نتائج (بقا) نہ ہو ،دماغ پھر سے رد عمل کو استعمال کرنے کے لئے سیکھتا .کبھی کبھی،
یہ جواب کم سے کم پرخطر حاالت میں بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے .اس خطرے کے بارے میں
شعور کی ایک سخت ریاست سے ،یا بے حسی کا احساس پیدا ہو سکتے ہیں.

Office: 01273 203380
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خیاالت
آپ کے دماغ کی رد
عمل

اس ےس عصمت دری یا زی ی
ے
ادت ےک بارے می سوچنا بند کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہ.
سمجھن یک
ے
کوشش کر رہا ہ جو الجھا ہو سکتا ہ اور ے
سوچن ےک
اپن بارے می وہ چ ےییں ہی جو درست نہی ہی
یلئ آپ یک قیادت کر ی
سکئ ہی.

شخص آپ کے لئے کہ کیا جو انتخاب بنا دیا .اپنے آپ پر الزام لگا
تمہیں دوش نہیں ہیں .آپ کا رد عمل ایک غیر • میں ہونا چاہئے ...
معمولی صورت حال میں عام رد عمل تھے ،اور • میں نہیں ہونا چاہئے ...
• میں نے اس کی وجہ سے مستحق ...
آپ بچ گئے.
الچاری
• میں پر نہیں جا سکتے ...
• • میں نمٹنے نہیں ہوں ...
آج یہاں ہونے سے آپ کو نمٹنے کر رہے ہیں.

ارتکاز مشکالت کی وجہ سے:
یہ آپ کے دماغ صدمے پروسیسنگ ہے جب
معمول کے ردعمل ہیں .چیزوں کو آسان اور
زیادہ انتظام ملے گا.

•
•
•
•

اندرا
خوابوں
ویوجن
الجھن

اس ےس عصمت دری یا زی ی
ادت ڈراونا بارے می
بات کر تالش ے
کرن ےک یلئ عام ہ .آپ اپنا وقت
اپن الفاظ می یہ کہہ دو ،آپ ےک ے
لی .آپ ےک ے
اپن
می

•
•
•
•
•
•
•

مشکل کیا ہوا یہ کہہ
میں اس لفظ نہیں کہہ سکتا ...
کوئی بھی مجھے یقین نہیں کرے...
لوگ کیا کہیں گے کا خوف
بدسلوکی کرنے والے کے ارد گرد
اب بھی ہے تو اس سے ڈرتے رہو
نہیں کے خوف میں خیال کیا جا رہا
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مختلف احساس
•کوئی نہیں سمجھتا
•چیزیں کبھی نہیں ایک ہی ہو جائے گا

فلیش بیکس
غصہ کسی کو اپنے اعتماد یا حفاظتی کا احساس
انشورنس کے بعد متوقع ہے .یہ صحت مند ہے،
لیکن کوشش اور واقعی ہے جو الزام عائد کرنے
پر غور.

.

عادی افراد انہوں نے بات کرنے کا ایک خوف
پیدا کیونکہ بیجا استعمال کرنے کے قابل ہیں .تم
اب محفوظ ہیں اور لوگ یقین کریں گے جو وہاں
ہیں اور آپ کی حمایت آپ کو یہ فیصلہ تو آپ کو
بات کرنی ہے.

• ناراض خیاالت
آپ اگر کوئی آپ کے ساتھ کیا کیا سے کہیں زیادہ
ہیں .تم تکلیف دہ چیز کے ساتھ نمٹنے کے لئے
تھا ،اور آپ اب بھی تم ہو.

ہر کوئی مختلف ہے .ہم پر ہوتا ہے کہ سب کچھ
ہمیں مضبوط بنانے کی صالحیت رکھتا ہے.

•

وہ میری حفاظت کرنا چاہیے تھا

•

کوئی آدمی اعتماد کیا جا سکتا

• خود سے نفرت
•
•

میں گندی اور نفرت ہوں
کوئی بھی کبھی مجھے سمجھ جائے گ

انسانی روح اس پر ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے زیادہ طاقتور ہے

میموری .پسماندگان اکثر کیا ہوا کی یاد کی طرف سے نہ صرف پریشان ہیں ،بلکہ وہ اس کو کس طرح
یاد .صدمے (صفحہ  7دیکھیں) کو آسان ردعمل کے دوران جاری ہارمونز بھی اس میموری کے لئے ذمہ
دار ہے کہ آپ کے دماغ کا حصہ متاثر کر سکتا ہے .یہ فیوز اڑانے 'اور آپ کی یادیں تک رسائی یا ایک
وقت یا ایک جگہ کے ساتھ ان کو منسلک کرنے کے قابل ہونے سے روک سکتا ہے .ایک تجربے کے
دوران سب سے زیادہ فعال ہیں جو دماغ کے حصوں کے لئے کس طرح اس واقعے کو ایک میموری کے
طور پر محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں کس طرح حاصل کیا جاتا ہے کا فیصلہ کرے گی .یادوں
ہو سکتا ہے:

•

مداخلت (میموری یہ نامکمل کاروبار ہے کیونکہ دکھائے جانے رکھتا ہے ،اور آپ واقعی میں آپ
کسی نہ کسی طرح کے تجربے کو ختم پاتی)

•

بکھری (بٹس اور ٹکڑے ٹکڑے یاد کر رہے ہیں)

•

حسی (تصاویر ،آواز ،مہک اور ایک فلیش بیک کے دوران جذبات کو اتنی واضح ایونٹ کے تمام
کی طرف سے یاد کیا جاتا ہے کہ ،یا کچھ حواس کا ایک مجموعہ ہیں)

•

غیر تخکرمک (آپ کو پہلے بھی ہوا جس واقعہ کو یاد نہیں کر سکتے ہیں)

•

غیر زبانی (یہ الفاظ میں ڈال کرنے کے لئے مشکل ہے)

•

غیر متعلقہ (مرکزی پہلوؤں یاد کر رہے ہیں ،لیکن یہ کہاں  /جب وغیرہ یاد کرنے کے لئے مشکل
ہے)
دفن (یہ بعد کے سالوں تک یاد رکھا جائے نہیں کر سکتے ہیں ،یہ ،معیار کی طرح خواب میں
نازل کیا جا سکتا سنیپشاٹ میں ،یا فلیش بیکس طور پر انتہائی وشد طرح.

•
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آپ اپنے خیاالت کے ساتھ نمٹنے کر سکتے ہیں کہ کچھ طریقوں
باہر اپنے خیاالت الو .خیاالت لکھنا باہر اندر سے ان شفٹوں .اب آپ ان کی تالش اور کے بارے
میں خیال ہے کہ وہ مددگار ہوتے ہیں چاہے وہ کر سکتے ہیں.
حرکات پر نظر ڈالیں .آپ کو پتہ ہے کیا ،کب ،کہاں اور وہ لوگ جو بند ایک فلیش بیک یا
پریشان سوچ مقرر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں؟ ایک ٹرگر ریکارڈ آپ کو منظم یا گھوڑا
حاالت سے بچنے کے لئے مدد ملے گی .یہ بھی آپ ان کے لئے تیار کرنے میں مدد ملے گی.
•

آپ کے لئے اہم ہیں کے بارے میں سوچو .کہ آپ کو زندگی کے سفر پر جا رکھنے قیمتی
اشیاء کی ایک فہرست بنائیں .اس میں شامل ہو سکتا ہے:

• اندرونی وسائل (جیسے اچھی یادیں اور تجربات ،سابقہ کامیابیوں ،مثبت خصوصیات اور
خوبیوں ،روحانی  /مذہبی عقائد)
•

بیرونی وسائل ((د) سے محبت اور (د) تم پر یقین رکھتے ہیں جو ،فطرت ،جانوروں ،اشیاء،
کسی محفوظ جگہ پر ،کی سرگرمیوں ،آکانکنوں جیسے افراد).

ایک تصویر ڈرا یا آپ کو اداس یا دکھ ہوتا ہے جب آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ ایک کالج بنانے.
یہ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں جہاں پوسٹر اوپر کرو.
میرے نام کے حروف .بڑے بڑے حروف میں اپنا نام لکھیں .آپ کے نام کے حروف کا
استعمال کرتے ہوئے کی طرف سے اپنے آپ کو بیان .ہر خط آپ (صالحیتوں ،پسند کرتا ہے،
وغیرہ) کے بارے میں کچھ مثبت نمائندگی ضروری .مثال کے طور پر ،سیم ہو سکتا ہے :ہمدرد ،پیار اور
محبت ،پیار کی .ایک نام پوسٹر بنائیں یا ایک نام کارڈ ڈیزائن.
مثبت چیزیں ڈائری .آپ کو بستر پر جانے سے پہلے ہر روز ہوا ہے کہ تین مثبت چیزیں لکھ
لو ،مثال کے طور پر .میں نے آخر واشنگ اپ کے اس ڈھیر کیا ،میری پسندیدہ جگہ کا دورہ
کیا ،میں نے ایک فلیش بیک کے بغیر ایک دن کے ذریعے حاصل کی .اس ڈائری تم اداس محسوس کر

رہے ہیں یا سو نہیں سکتا ہے جب کے ذریعے واپس دیکھو.

'الفاظ آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے؟ تم کہنا کیا ضرورت
ہے؟ وہاں بہت سے خاموشی توڑ کرنے کی کر رہے ہیں'
)صدی امریکی مصنف Audre Lorde (20th
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تالش کریں یا آپ کے منتر بنانے.
ایک منتر امید اور امکان کی ذاتی
طاقت بیان ہے .روزانہ اپنے آپ پر یہ
بتانے؛ حوصلہ افزائی یا اپنے آپ کو
حوصلہ افزائی یا منفی خیاالت خاموش

کرنے کے لئے استعمال .یہاں کچھ ہیں مثالیں:
•

میٹا دعا" :تمام مخلوق پر امن ہو سکتا ہے .تمام مخلوق خوش رہو .تمام مخلوق کے محفوظ ہو
سکتا .تمام مخلوق ان کی حقیقی فطرت کی روشنی میں بیدار فرمائے .تمام مخلوق کے آزاد ہو
سکتا ہے" .

•

"میں یہ کر سکتا ہوں".

•

"میں نے اپنے آپ پر مہربان ہوں".

•

"(خدا) فرق جاننا چیزوں میں کر سکتا ہوں کو تبدیل کرنے کی ہمت اور حکمت استحکام
مجھے عطا چیزیں میں تبدیل نہیں کر سکتے قبول کرنے کے لئے"،

میری سب سے بہتر شخص .ایک شخص آپ کو معلوم ہے (یا سمجھتا تھا) ہمیشہ حمایت کی جو
اور آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تصویر یا ہمیشہ آپ کے ساتھ اس شخص کی کسی بھی
عالمت رکھیں .اس کا حوالہ کے ساتھ (ٹچ ،پر نظر) تم ان کی ضرورت ہے جب .
میری سب سے بہتر شخص جواب .اگر آپ ایک غیر مفید خیال یا تجربہ تھا تو تمہارا سب سے
اچھا شخص آپ سے کہے گا اس کے بارے میں سوچو.
مجھے کیا کہنا چاہئیے؟ آپ کے قریب کسی کے طور پر آپ سوچ رہے تھے یہی کہا ،تو کیا
آپ ان کی حمایت کرنا کہیں گے؟

•

خلفشار .خلفشار کی ایک فہرست بنائیں.
ایک دوست سے رابطہ کریں

•

ایک پسندیدہ فلم یا ٹی وی پروگرام دیکھ

•

تخلیقی کچھ کرو

•

رقص

•

اپنے کمبل کے ساتھ اپنے آپ کو بستر میں ایک محفوظ کوکون بنائیں

اپنے آپ کو ایک پرسکون نیند کے معمول دے .تنہائی یا سوچ سے زیادہ ہے جب آپ
کو 'غیر فعال' ہیں ایک حقیقی چیلنج بن سکتے ہیں .ایک رات کی روشنی رکھتے ہوئے
اور ریڈیو یا پرسکون موسیقی کی مدد کر سکتے کرنے کے لئے سن .الیکٹرانک نرمی کے ساتھ کی
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مدد نہیں کرتے .شراب کی وجہ سے اس میں شکر کی سطح کے لئے آپ کو آرام کرنے کے بجائے
آپ کو تحریک ملے گی .آپ کے سانس لینے سست  4 -کے لئے اور  7کے لئے باہر میں شمار.
اپنے آپ کو دوش مت کرو .آپ اپنے آپ میں سوچ پائیں ،تو کیوں میں نے  ...نہیں کیا ''،،
میں ہونا چاہئے  '' ...یہ میری غلطی تھی 'خود سے پوچھیں: :
•

کیا دلیل ہے؟

•

کسی نے مجھے ایک ہی کہانی سنائی تو ،جو میں دوش دیں گے؟

•

کیا ہوا کے بارے میں سوچنے کے لئے دوسرے طریقے ہیں؟

•

سوچ کے اس راستے سے مثبت اور منفی کیا ہیں؟

•

میں کیا منطقی غلطیاں کر رہا ہوں؟

•

اگر میرا 'بہترین شخص مجھے بتانے کے لئے کہ یہ میری غلطی نہیں تھی کہ کہیں گے؟

کسی دوست یا خاندان کے ایک رکن آپ کو بتایا تو ہے کہ یہ ان کے لئے ہوا
تھا کہ تم انہیں دوش دیں گے؟ آپ کے خیال میں وہ مختلف ردعمل ظاہر کرنا
چاہیے تھا؟ آپ مختلف ان سے کسی کے سوچیں گے?
یعنی کے فوائد آپ کو ظالمانہ اپنے آپ کا عالج کرنے کی اجازت دے دو کرنے
کے لئے نہیں کی کوشش کریں .آپ بچ گئے ہیں اور آپ کو شفا یابی کی ہیں.

'تمہارے اندر پیدا ہونے والے ہے کے توجہ ہو ،اور ہر چیز سے زیادہ اس جگہ  ....کیا آپ
کی سب سے اندرونی خود میں ہو رہا ہے آپ کی پوری محبت کے قابل ہے :کسی نہ کسی
طرح تم اس میں کام کرنے کے لئے ایک راستہ تالش کرنا ہوگا '.
 th20(Rainer Maria Rilkeصدی جرمن شاعر)

احساسات
آپ کا جذباتی رد عمل
•

صدمے کے ساتھ نمٹنے جب ،آپ کو محسوس کر
سکتے ہیں:

•

الگ کرنا مشکل ہے کہ جذبات کی ایک بڑی وسیع
پیمانے پر ،یا

ایک عدم
پسماندگان کو کبھی کبھی بہت سے مختلف احساسات کی طرف
سے ابیبھوت محسوس .انہوں نے ان کے حلق ،یا ان کے پیٹ
میں انہیں محسوس ہو سکتا ہے ،یا کہیں اور .وہ بیان کرنا
مشکل ہے کہ جذبات کے ایک بڑے پیمانے پر تجربہ کیا جا
سکتا ہے.
آپ کے احساسات کی اس بڑی بالک میں نظر آتے ہیں تو ،آپ
کو کچھ انفرادی اشخاص محسوس کریں گے .اکثر یہ ،ان کے
احساسات کو دریافت سے ہر ایک کی شناخت ،اور تحقیقات کے اس کے پیچھے خیال ہے کیا کے لئے
مددگار ہے.
انفرادی طور پر آپ کے احساسات کو دیکھو اور ان کو دریافت کرنے کے لئے شروع:
غصہ دشمن نہیں ہے .غصہ کیا آپ کے لئے اہم ہے خطرے کے تحت ہے کہ آپ کو دکھا سکتے ہیں.
غصہ کے مستقبل دھوکہ سے آپ کی حفاظت .یہ آپ کو اس کی وجہ کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا آپ
کو خبردار کیا .جس طرح ایک شخص غصے سے نمٹنے کے لئے انتخاب کرتے ہیں کبھی کبھی ایک
مسئلہ ہے ،لیکن نہیں احساس خود ہو سکتا ہے.
شرم کی بات سب سے زیادہ تباہ کن جذبات میں سے ایک ہے .وہ کافی اچھے نہیں ہیں یا کچھ ان کے
ساتھ غلط ہے کہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ لوگ عام طور پر شرم .افسوس کی بات ہے ،شرم کی بات
ہے لوگوں معاون ہو سکتا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے لواحقین خوف بنا سکتے ہیں ،اور وہ لوگ جو ان
کے وہ شرم محسوس کوئی حق نہیں ہے کہ دیکھ میں مدد کر سکتے.
گویا وہ محسوس کرتے ہیں کوئی ایک وہ کس طرح محسوس کرتے ہیں یا جو کچھ وہ کے ذریعے گئے
تھے سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے.
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جذباتی رد عمل سے نمٹنے کے کچھ طریقوں
•

اپنے آپ کو چھوٹے اور انتظام کے اہداف مقرر کریں:

•

کسی چیز کے ساتھ ان گراؤنڈنگ طرف سے آپ کے جذبات کی سطح کو منظم (صفحہ 18
دیکھیں)

•

ایک محفوظ ماحول میں اپنے جذبات کا اظہار

•

شناخت اور آپ کے جذبات میں سے ہر ایک کے نام

•

ان کے بارے میں بات کرتے ہیں لکھ ،کھلے میں انہیں باہر جانے کی کوشش کرو یا

•

کہ آپ کے جذبات کو اجازت دی جاتی ہے ،اور عام ہیں قبول کریں .ان میں سے ہر ایک

اندر اور باہر سے سنیں .اپنی آنکھیں بند اور آپ کو سن سکیں بھاگنے آواز کی شناخت 30 .سیکنڈ
کے بعد میں اپنے سننے النے اور نغمے ،آپ سن سکتے ہیں ،قریب ترین آواز کی شناخت .یہ آپ کے
سانس لینے یا آپ کے دل کی دھڑکن کی طرح آپ کے اپنے جسم سے آواز شامل ہو سکتے ہیں.
دہرائیں.
اپنے آپ کو باہر اپنے احساسات کو لے لو .آپ ہر احساس کی نمائندگی ایک رنگ کے ساتھ آپ کے
احساسات کا ایک نقشہ اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں .اپنے جذبات کے سائز کے بارے میں
سوچو ،اور یہ کاغذ پر کمرے کے ایک اسی طرح رقم دے .سب سے بڑے جذبات اور وہ کہاں سے
آیا ہوں کے پیچھے خیاالت کے بارے میں سوچو.
سیکھنے یا ایک مہارت یا شوق کی مشق کرنے اکیلے وقت استعمال کریں .آپ تیار محسوس کرتے
ہیں یا حق کے موڈ میں ہمیشہ نہیں ہیں نہیں ہے تو شوق کے ساتھ اپنے وقت بھرنے تنہائی کے
احساسات کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ،دوسروں کے ارد گرد ہونے کا .مثال کے طور پر،
ایک زبان ،ایک کرافٹ یا ایک موسیقی مہارت سیکھنے اکیلے عمل کیا جا سکتا ہے کہ درجہ حاصل
ہے Youtube .ویڈیوز اس لئے اچھا ہو سکتا ہے.
بجلی کی قیمت درج کرنے کا استعمال کریں .بجلی کی کوٹیشن جمع .ان کے ظاہر .ایک پوسٹر بنائیں.
انہیں بلند آواز سے پڑھیں .ان کے بارے میں سوچو .ان پر یقین.
مشاورت یا چہرے سے چہرہ حمایت کوشش کریں .اس کا اظہار اور اس طرح کے بے چینی ،خوف،
غصہ ،ڈپریشن ،احساس جرم ،شرمندگی اور کم خود قابل احساسات پر عملدرآمد کرنے میں مدد کرنے

کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے.

Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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گراؤنڈنگ
ہدایات
.1
.2

.3
.4
.5
.6

گراؤنڈنگ ،کہیں بھی کسی بھی جگہ یا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی آپ کو یہ کر
رہے ہیں پتہ کرنے کی ضرورت ہے.
بنیاد کا استعمال کریں اگر آپ کو ایک محرک کا سامنا کر رہے ہیں جب ،آپ کو مضبوط جذبات
محسوس کرتے ہیں ،اپنے آپ کو نقصان پہنچانے یا علیحدگی کا اعالن اپنے آپ کو محسوس ،مادہ
استعمال کرتے ہوئے کی طرح محسوس.
آپ کو ایک  10-0پیمانے پر ،سے پہلے اور اس کے بعد آپ کا موڈ کی درجہ بندی کر سکتے ہیں.
آپ کی آنکھوں موجود کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کھلی رکھیں.
اس مرحلے پر منفی احساسات کے بارے میں بات کرنے سے اپنے آپ کو روک  ،.5آپ کو اس
سے دور مشغول کرنا چاہتے ہیں.
یہاں اور اب پر توجہ مرکوز ،نہ ماضی یا مستقبل.

 .7گراؤنڈنگ ،جو مشغول اور شدید منفی احساسات کی مدد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے صرف ایک
نرمی کی حکمت عملی سے زیادہ ہے .یہ خیال کیا جاتا اکیلے نرمی کے مقابلے میں صدمے کے
لئے زیادہ موثر ہونے کے لئے.

یہ کس طرح کرنا
کے ارد گرد ایک اچھی نظر ہے اور تفصیل سے اپنے ماحول کو بیان،
.1
جیسے 'میں نے ریل میں ہوں ،میں درخت اور ایک دریا  ...کو دیکھ سکتے ہیں
'.دماغی گیمز ،جیسے جیسے کتوں ،شہروں کی اقسام مختلف چیزوں کی 'الف سوچ کے
.2
ذریعے جاؤ ،میں درخت اور ایک دریا  ...کو دیکھ سکتے ہیں'.
عمر بڑھنے ،آپ پیچھے کیا ہے ،اگر آپ کو آہستہ آہستہ واپس جا سکتے ہیں مثال کے طور
.3
پر :اب میں  10 ،9وغیرہ ہوں تم واپس اپنے موجودہ عمر تک ہیں جب تک.
اس طرح ایک ہدایت کو کس طرح کے طور پر ،کی تفصیالت سے ایک روز مرہ کی
.4
سرگرمی کی وضاحت.

منظر کشی ،مثال ،آپ کے سر میں ایک سٹاپ سائن تصور درد سے منہ سکیٹ پر
.5
گالئڈنگ' ،ٹی وی چینل' اپنے سر میں یا ایک بہتر 'شو' کے لئے تبدیل کرنے سے آپ اور درد
کے درمیان ایک بفر کے طور پر ایک دیوار تصور کے لئے.
سیفٹی بیانات ،سوچ 'اب میں محفوظ ہوں ،میں نے ماضی نہیں موجود میں ہوں ،میں اس مقام
.6
میں ہوں اور تاریخ ہے ......
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.7

ہنسی مذاق کا استعمال ،مضحکہ خیز کچھ سوچنا.

.8

استعمال حراستی ،حروف تہجی پیچھے کی طرف کا کہنا ہے یا کچھ مشکل رقوم کی مشق.

جسمانی گراؤنڈنگ
اپنے ہاتھوں پر چالئیں گرم یا ٹھنڈے پانی.
.1
آپ کے سانس لینے پر توجہ مرکوز ،،ہر ایک سانس نوٹس اور سانس چھوڑتے اس کو
.2
سست اور لفظ محفوظ سے ہر سانس پر دہرائیں.
طور پر مشکل آپ کر سکتے ہیں کے طور پر آپ کرسی پر مضبوطی سے پکڑو.
.3
ٹچ مختلف اشیاء ،آپ کے قلم ،آپ کی چابیاں وغیرہ
.4
منزل میں اپنے ہیلس کھودو .کہ آپ کو زمین سے جڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو یاد دالتے
.5
ہیں.
آپ کو متحرک محسوس جب بھی آپ کو چھو کر سکتے ہیں کہ آپ کی جیب میں ایک بنیاد
.6
اعتراض ،ایک چھوٹا سا پتھر وغیرہ کیری.
کھینچنا ،جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کے طور پر آپ کی باہوں انگلیاں یا ٹانگوں میں
.7
توسیع.
.8

بینچنا اور آپ کی مٹھی رہائی.

سھدایک گراؤنڈنگ
.1
.2
.3
.4
.5

اپنے آپ سے کہہ دو  .1قسم کے بیانات ،مثال آپ کو اس کے ذریعے حاصل کریں گے
تصویر اپنے عزیزوں کے ،ان کی تصاویر کو دیکھو.
ایک محفوظ جگہ کے بارے میں سوچو ،یہ حقیقی یا غیر حقیقی ،مثال کے طور پر ساحل سمندر پر
ہو سکتا ،پہاڑوں وغیرہ
ایک نمٹنے کے بیان میں اس کو سنبھال سکتے ہیں اس طرح کے طور پر ،میں وغیرہ سے پہلے
یہ کیا ہے کا کہنا ہے
اس طرح ایک اچھا رات کے کھانے ،بلبال غسل وغیرہ ایک محفوظ دعوت کا منصوبہ بنائیں

 .6چیزوں میں سوچیں جب آپ ،کے منتظر ہیں ایک قریبی دوست کو دیکھ کر طرح.
گراؤنڈنگ استعمال کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے لیکن یہ ممکن طور پر مؤثر بنانے
کے لئے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے .زیادہ آپ کو اس سے بہتر یہ کام کریں گے پر عمل ،تو ہر
روز کچھ کرنے کی کوشش کروں.
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عبارت
آپ کے جسم کی رد عمل
ہمارے جسم عصمت دری یا جنسی استحصال سے صدمے پکڑ سکتا .ہر لواحقین مختلف ان
کے ساتھ کیا ہوا ہے کا جواب ہے.
 .1آپ کے جسم کی منفرد کے جوابات پر نظر ،اور یہ کہ دوسروں کو بھی پڑا ہے کسی بھی ردعمل

 .2پہچانو جس جسمانی رد عمل میں غلط استعمال کی سے متعلق ہیں ،اور اس راہ میں رد عمل کا
اظہار کرنے کے لئے آپ کے جسم کا فیصلہ کیوں
 .3ان کے رد عمل کو ابھی مددگار ہیں یا نہیں ہیں کے بارے میں سوچ رہے ہیں  / .3گفتگو  .4آپ
جسمانی رد عمل (ے) کے ساتھ نمٹنے کے لئے جا رہے ہیں فیصلہ.

عصمت دری یا زیادتی کا کچھ عام جسمانی رد عمل ہیں:
•

چڑچڑاپن آنتوں سنڈروم

•

درد

•

کشیدگی

•

سردرد

•

جسم کی زبان میں تبدیلی

کسی بھی جسمانی رد عمل میں ہونے والی تبدیلیوں اور پیٹرن سے آگاہ ہو ان کو کنٹرول کرنے کی
طرف ایک اچھا پہال قدم ہیں.
ایک بار میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کی توقع نہیں ہے .مشقوں کو مضبوط کرنے کے مساج کے لئے
یوگا سے کچھ بھی  -بہت سے مختلف آپ کے جسم پر کام کرنے کے طریقے ہیں .تم سے کچھ آپ کے
لئے کام نہیں کر رہا محسوس کرتے ہیں تو ،اس کا جائزہ لیں اور ایک مختلف نقطہ نظر کی کوشش.
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کچھ طریقوں سے آپ کے جسم کی دیکھ بھال کرنا
ایک مضبوط جسم آپ کو آپ کے سسٹم کے فعال زیادہ ہونے کے ساتھ نمٹنے میں مدد کر سکتے.
جہاں آپ کے جسم میں آپ کو سب سے زیادہ درد محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو یہ درد کم کرنا کچھ
کر سکتا ہے ،ایک صحت کی دیکھ بھال پیشہ ورانہ سے ادویات کی مدد ،مشورہ کے ساتھ یا تو( مثال
کے اپنے جی پی NHS ،ڈائریکٹ ،ایک واک ان کلینک) ،یا چیزیں جو آپ گھر پر کیا کر سکتے
ہیں.
آپ مرد ڈاکٹر کے پاس آرام دہ نہیں ہیں ،تو آپ ایک
خاتون ڈاکٹر کی درخواست کرنے
کا حق حاصل ہے .اس کے عالوہ
آپ کو آپ کے ساتھ غیر آرام دہ ہو
کسی بھی امتحانات انکار کر
سکتے ہیں .تمام پیشہ ور افراد آپ
کا معائنہ یا آپ کو چھو کرنے کے
لئے آپ کی اجازت سے پوچھنا
چاہئے.

HAPPINESS

EXERCISE

کچھ طریقوں ےس آپ کو آپ ےک
ے
سکت ہی :ورزش
جسم درد کم کر
ی
ےک ذریےع مثبت کیمیکلز یک رہات .بار
ے
جسمات ورزش،
بار اور باقاعدیک ےس
ے
ی
مدافعئ نظام بڑھاتا دماغ صحت
کو ی
بہی بناتا ہ ،ڈپریشن کو ے
روکن می مدد ی
ملئ ہ ،اور
مثبت خود اعتمادی یک حوصلہ افز یات ی
کرت .ورزش بیھ
نیند ےک یلئ اچھا ہ.
طاقت کی تربیت .مضبوط ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے جسم اور ماحول کے کنٹرول میں زیادہ
محسوس کی مدد کرتا ہے.
اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے وقت دیں :نیند .نیند سے پہلے  45منٹ سے دور آپ کے کمپیوٹر،
ٹی وی یا گولی ٹرننگ دماغ کو آرام اور نیند کے لئے تیار کرنے میں مدد ملتی ہے
ہنسی .ایک پسندیدہ مزاحیہ پسندیدہ .ہنسی اچھی کیمیکلز ،ہمارے جسم کی قدرتی پینکلرس ہیں جس کا
اجرا .ہنستے جب اپنے پورے جسم کو آرام.
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برتاؤ
آپ کے اعمال
اگر کوئی زنا بالجبر کے کسی بھی قسم کا سامنا کرنا پڑا یا بدسلوکی کی ہے جب یہ آپ کے رویے پر
اثر انداز کر سکتے ہیں .بعض طریقوں سے برتاؤ کرنا ایک زندہ بچنے کے لئے بہت اچھی وجوہات
ہیں .ہمیشہ کچھ خیاالت یا احساسات ہمارے رویے کے پیچھے ہو جائے گا:
خود حفاظتی خیاالت یا احساسات آپ کے رویے کے پیچھے:
•

خوف اس راز کو ،آپ کے ذہن میں اکثر یا ہمیشہ ہے جو ،باہر نکل سکتا ہے کہ

•

خیاالت دوسروں کو آپ کو مسترد کر سکتے ہیں کہ

•

سوال اٹھایا جا رہا ہے کے خوف

•

ایک احساس آپ کسی کو بھی یقین کر سکتے ہیں ک

•

محرکات کرنے کی پریشانی یا نمائش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے

•

یادوں کو بالک کرنے کی کوشش کر رہے

•

اپنے آپ کو پریشان کر 'باکس بند رکھو' کرنے کی کوشش کر رہے

•

کہیں بدسلوکی کرنے والے کو دیکھنے کا خوف

•

دوسروں کے سامنے ایک بے چینی حملے کے خوف

•

آپ کے طرز عمل کو تبدیل کرنے کے لئے ،آپ کو یہ ہے کہ تبدیلی بنانے کے لئے کافی اہم
ہے ،اور تبدیلی کرنے کے لئے آپ کی صالحیت پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہوگی .خیاالت
اور احساسات رویے کے پیچھے کی نشاندہی آپ کو سمجھ اور مجموعی طور پر اپنے رد عمل
پر کام کرنے میں مدد ملے گی .ان خیاالت اور جذبات میں سے کچھ بچ جانے والوں نمٹنے
کے لئے ہے اور کیا بحفاظت ہوا ہے پر عملدرآمد کرنے میں مدد کر سکتے ہیں .دیگر لواحقین
کو مزید تکلیف کی وجہ سے یا نقصان دہ ہو سکتا.

•

طرز عمل تم کر اپنے آپ کو تالش ہے کہ میں سے کچھ لکھیں .

•

ان لوگوں کے طرز عمل کی وجوہات کیا ہیں اپنے آپ سے پوچھو

•

وہ ،اور وہ باعث بن رہے ہیں رویوں ،آپ کو مختصر اور طویل مدت میں محسوس کر رہے
ہیں کہ کس طرح کے بارے میں سوچو.
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دور لوگوں کو دھکا
…میں نے لوگوں کو دور دھکا جب میں اکیلی زیادہ کنٹرول میں زیادہ ہیں لیکن محسوس.
دور لوگوں کو دھکا کو مزید نقصان سے اپنے آپ کی حفاظت کے لئے ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے.
مجرم خطرات بنانے یا تم سے کہہ یہ عام ہے یا یہ کہ کوئی تمہیں یقین کرے گا کی طرف سے یہ ایک
خفیہ رکھنے کے لئے آپ کو مجبور کر دیا ہے ہو سکتا ہے .یہ پھر لوگوں پر اعتماد کرنا محتاط ہونا
عام ہے ،لیکن دوسروں کو آپ بتا سکتے ہیں آپ کے خیاالت غیر مفید یا خود کو تباہ کر رہے ہیں جب،
اور آپ کو دیکھنے کے لئے کہ کیا ہوا تمہاری غلطی نہیں تھی میں مدد کر سکتے.
مباشرت کرنے کی خواہش نہیں
…کس طرح میں نے کبھی پھر کسی پر اعتبار کریں گے؟ میرے جسم میری اپنی نہیں ہے مجھے لگتا
ہے جیسے.
بہت سے لوگ عصمت دری یا زیادتی کے بعد انترنگتا سے ڈرو .آپ کے لئے تیار ہیں کے طور پر آپ
کا وقت لے لو ،باتیں کرتے ہیں .تمہیں کیا ہو گیا جنس نہیں تھا .آپ کو کنٹرول میں ہیں کیونکہ جنسی
طور پر مختلف ہے .یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھی
سمجھتا ہے اور آپ کو آپ کی اپنی رفتار سے اسے لینے کے
لئے کی اجازت دیتا ہے.
ہائپر جنسیت
… میں نے اپنے جسم پر کنٹرول واپس حاصل کرنا چاہتے
ہیں .کبھی کبھی ،میں نے کرنے کے بعد توقع ہے کہ کس
طرح محسوس نہیں کرتے.
کچھ لوگ بعض اوقات مختلف لوگوں کے بہت سے ،وہ جنسی
کے بہت سے کرنا چاہتے ہیں کہ مل .یہ ایک طرح سے ہو
سکتا ہے
آپ کے جسم کے کنٹرول واپس لے .جنسی ایک صحت مند
اور قدرتی بات ہے ،لیکن آپ کو کچھ میں اپنے آپ کو ڈال
رہے ہیں کے بارے میں معلوم پرخطر حاالت .یقین ہے کہ
آپ محفوظ ہیں اور آپ کے بارے میں سوچنے پرخطر
حاالت .یقین ہے کہ آپ محفوظ ہیں اور یہ کس طرح آپ کو
محسوس ہوتا ہے کے بارے میں سوچنا.
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بہت چوکس ہونے کے ناطے
 ...میں نے کنارے پر مسلسل ہوں.
اس طرح میں آپ کو خطرے کے خالف اپنے آپ کو تحفظ
فراہم کیونکہ زیادہ توجہ اور ہر آواز اور تحریک پر الرٹ
محسوس صدمے کے بعد معمول کی بات ہے .آپ کو اس
نگرانی کے پیچھے جذبات اور خیاالت کے ذریعے کام کے
طور پر ،یہ آسان ہو جائے گا.
مختصر مدت میں ،آپ کو درد کم کرنا اور ایک دن میں ایک
بار وہاں جانے کے قابل ہے کہ ایک محفوظ جگہ تالش
کرنے کی کوشش.

باہر جانے کے لئے چاہتے ہیں نہیں
...میں نے اس سے ،یا کسی اور کو دیکھنے کے لئے نہیں کرنا چاہتا .میں ویسے بھی باہر
جانے کے لئے توانائی کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کا گھر آپ کو آپ کے سب سے محفوظ محسوس کر سکتے ہیں ،جہاں ایک عالج جگہ ہو سکتا ہے.
مختصر مدت میں ،یہ دن کے ذریعے حاصل کرنے کے لئے چالو کر سکتے ہیں .آپ کو طویل مدت
میں کوئی سمجھوتا کر رہے ہیں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں ، .چھوٹے سے انتظام اور
محفوظ طریقے میں ان چیزوں کے حصول کے کسی بھی دوسرے طریقے ہیں؟ اس ای ،یا کسی اور
کو .میں ویسے بھی باہر جانے کے لئے توانائی کی ضرورت نہیں ہے.

پینے  /زیادہ تمباکو نوشی
...یہ میرے باآلخر پرسکون ہوتا ہے ،مجھے ملنسار ہو کرنے میں مدد ملتی.
یہ کسی بھی دباؤ کی صورت حال میں عام نمٹنے میکانزم ہیں .کن حاالت آپ یا تمباکو نوشی پی رہے
ہو؟ تم سے پہلے اور اس کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ کسی بھی خطرے سے یا مشکل حاالت
کے نتیجے میں ہے؟

زیادہ چڑچڑا ہونے کے ناطے
...میں نے لوگوں کو خرید رکھنے .یہ ان کی غلطی نہیں ہے اور میں ان سے دور دھکیل
رہے ہوں
ہر کوئی کبھی کبھی چڑچڑا ہے .انتہائی چڑچڑاپن نیند کی کمی ،تنہائی یا دوسری چیزوں کے درمیان
کنٹرول کی کمی کے جذبات کے نتیجہ میں آ سکتے ہیں .کیا میں دن کے اوقات آپ چڑچڑا ہو؟

Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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دوسروں کو باہر تک پہنچنے ،تاہم مشکل ،بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے
تنہائی اور رازداری اکثر ایک لواحقین کے دوران یا عصمت دری یا زیادتی کے بعد کام کیا ہے کہ کس
طرح ظاہر کرتے ہیں آپ کو شاید یہ کبھی نہیں کہ وہ کیا سوچتے ہو سکتا ہے یا یہ کہنا یا خیال کیا جا
رہا ہے نہیں ہے کے خوف کے ڈر سے کسی کو بتا دیا ہے .دوسروں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ
کو مشغول اور آپ کو آرام کر سکتے ہیں.
سکئ ہی ےس بات ے
سوچن ےک یلئ مدد کر ی
ے
آپ کو آپ ےک ے
کرن ےک یلئ
اپن خیاالت اور رد عمل ےک بارے می
ی
دورسے لوگوں کو تالش کرنا .آپ ےک خیاالت غی مفید یا خود تباہ کن ہون ہی تو دورسے لوگ آپ کو
سکئ ہی ،اور آپ کو دیکھ کر یہ کہ کیا ہوا تمہاری غلیط نہی تیھ می مدد کر ی
بتا ی
سکئ..

اس کے ساتھ ساتھ وصولی کے ساتھ منسلک رہے ہیں کہ طرز عمل کی شناخت ،اور خیاالت
اور احساسات ان کے پیچھے ،نئے مثبت اور عالج رویوں کرنے مددگار ثابت ہو سکتا ہے.
یہاں کچھ خیاالت ہیں:
•

کال کریں ،ای میل لکھ یا خاندان کے ایک دوست یا رکن کا دورہ

•

ایک حقیقی تعریف کرو

•

اپنے دوستوں اور خاندان دے یا تم پر مطلب ہے کے بارے میں سوچو  -اور ان سے
کہو

•

ایک گروپ میں شامل ہوں (گائیکی ،کرافٹ ،فائدے)

•

ایک اجنبی کے لئے کچھ اچھا

•

ایک قابل صدقہ کرنے کے لئے عطیہ

•

ایک دوست کے لئے ایک مرکب ، CDآرٹ ورک یا فوٹو البم بنائیں

•

ایک متاثر کن نظم پرنٹ اور شہر میں اس کا پوسٹ

•

ایک عضو عطیہ کرنے کے لئے سائن اپ کریں

‘ہم کے اندر اندر تبدیل کرتے ہیں تو ،ہمارے بیرونی زندگی بھی بدل جائے گا ’

Jean Shinoda Bolen

Office: 01273 203380

www.survivorsnetwork.org.uk

‘اس سے بات کرنا کبھی بھی دیر نہیں
ہے
غی معمویل صورت حال آپ می کیا گیا ہ آپ ےک رد عمل یک تفہیم ر
کنیول واپس لی ےن ےک یلئ ررسوع کر
کرن ےک یلئ کیس کو تالش ے
رہا ہ اور ےک یلئ بات ے
کرن یک طرف پہال قدم ہ .بہت یس خوات ے
ی کو
محسوس نہی وہ کیا ہوا یا یہ کس طرح ان ےک خیاالت کو متاثر کیا ہ ےک بارے می ان ےک خاندان یا
دوستوں ےس بات کر ی
سکئ ہی ،لیکن یہ آپ اکیےل ہی مطلب یہ نہی ہ.
آپ کے ارد گرد ایک مددگار نیٹ ورک اندوز ،تالش کرنے پر آپ کو بھروسہ کس سے بات کرنے
کے لئے کسی اور سننے گا  -شفا یابی میں مدد ملے گی.
ی
چاہن تھے تو آپ یک مدد ےک یلئ کہا
دیگر حمایت ےک نیٹ ورک .آپ کرنا

•

آن الئن کی زندہ بچ جانے والوں کے گروپوں اور فورم

•

جنسی تشدد سے بچ جانے والوں 'کے اجالسوں  /گروہوں
ایک نئے ماحول میں ایک نئے مہارت کو جاننے کے

• مشورے ،اپنے جی پی کے ذریعے  NHSکے ذریعے ،یا ایک ماہر کے ذریعے
•

سے مشور  GPجیسے اینٹی ڈپریشن ادویات  -آپ کے

تم کس سے بات کر سکتا ہوں؟
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لیدی رد عمل:
فلیش بیکس
فلیش بیکس کیا ہیں؟
ایک زندہ بچنے والے گویا واقعہ پھر سے ہو رہا ہے آپ کو محسوس کر کے ،عصمت دری یا جنسی
استحصال کے وشد تصاویر کا تجربہ کرنے کے لئے یہ عام ہے .یہ وشد تصاویر فلیش بیکس کے
طور پر جانا اور ایک ماضی دردناک واقعہ کی فعال یادیں ہیں .فلیش بیکس کسی بھی وقت ہو سکتا
ہے ،ایک شخص کے کنٹرول سے باہر ہیں اور کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مشکل.
فلیش بیکس خوفناک اور خوفناک ہیں اگرچہ ،وہ ہے کہ ایک شخص دردناک واقعہ سے نمٹنے کے
لئے تیار ہے دکھا سکتے ہیں
فلیش بیکس سے نمٹنے کے لئے آپ کو اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کچھ طریقے:
.1

اپنے آپ سے کہہ دو کہ تم ایک فلیش بیک اندوز ہو رہے ہیں :آپ ایک فلیش بیک کر رہے ہیں
جب آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا تسلیم کرنے کے لئے معلومات حاصل کریں .سراگ آپ کے
جسم آپ سے ذرا پہلے ایک فلیش بیک ہوتا دیتا پہچانو.

.2

اپنے آپ کو یاد دالتے ہیں برا ہے کہ دوران :جذبات اور احساس آپ کا سامنا کر رہے
ہیں اب ماضی کی یادیں ہیں .اصل واقعہ ماضی میں پیش آیا اور آپ اس سے بچ گئے.

.3

گراؤنڈ کر جاؤ اور حال پر توجہ مرکوز :آپ یہاں اور اب پر توجہ مرکوز رکھنے کے
لئے اپنے تمام حواس کا استعمال کریں .کے ارد گرد دیکھو اور مختلف رنگوں کو
نوٹس ،آپ کے ارد گرد اشیاء .موسیقی ،لوگوں یا اپنی خود کی سانس لینے  -مختلف
آواز کو سنیں .آپ کے جسم کو ،اپنے کپڑے ،کرسی یا آپ کی حمایت کے فرش
محسوس کرتے ہیں .آپ کے پاؤں اور آپ جانتے ہیں ،تا کہ آپ کہاں ہیں ،زمین پر
سٹامپ آپ اب کوئی ایک ایسی صورت حال میں پھنس رہے ہیں کہ آپ سے بچ نہیں
سکتے.

.4

سانس :جب تم ڈر رہے ہو یہ آپ اتلی سانس لینے کا تجربہ یا مکمل طور پر سانس
لینے میں بند ہو سکتے ہیں کہ امکان ہے .نتیجے کے طور پر آپ کے جسم کو آتنکت
احساسات ،دھڑک رہا ہے دل ،سر ،جکڑن ،پسینہ آنا ،پژمردگی اور چکر میں پیٹنے کے
باعث ،آکسیجن کی کمی کی وجہ سے رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے .آپ کو دل کی
گہرائیوں سے سانس لے تو اس گھبراہٹ کے کچھ بند ہو جائیں گے .آپ کے پیٹ پر
www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

.5

ہاتھ رکھو اور اپنے پیٹ کو آپ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا ہے اور پھر تا کہ پیٹ میں چال
جاتا ہے باہر سانس لینے ،تا کہ میں سانس لے.

.6

اور پھر اب موازنہ کریں :آپ کو تو تھے جہاں کے اپنے آپ کو یاد دالتے ہیں اور اب آپ کہاں
ہیں' .میں نے اس کے بعد بیٹھے کمرے میں تھا .اب میں اپنے بیڈ 'میں ہوں.

.7

اپنے آپ کو کچھ حدود دے :آپ کو جلد کی ضرورت نہیں ہے کے طور پر اگر :کبھی کبھی آپ
کو ایک فلیش بیک کر رہے ہیں جب آپ کو آپ کو ختم کرنے اور دنیا کو شروع ہوتا ہے جہاں
جہاں کے احساس سے محروم ہو سکتا ، .ایک کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹ ایک تکیا کے انعقاد
یا بستر پر جاؤ .آپ کو محفوظ محسوس کرنے میں مدد کرنے کے لئے کچھ بھی کر.

.8

فلیش بیکس کے بارے میں اپنے دوستوں ،ساتھی یا رشتہ داروں کو بتائیں :یہ ہیں تاکہ وہ آپ
کی مدد کرنے کے لئے کس طرح معلوم ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگوں فلیش بیکس کے بارے
میں جانتے ہیں کہ ضروری ہے .آپ کسی دوران یا صرف ایک فلیش بیک کے بعد آپ کے ساتھ
کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ،یا آپ اکیلے رہنا پسند کر سکتے ہیں .آپ سب سے زیادہ مفید
ہے اور دوسروں کو بتا دیں کہ کیا فیصلہ کریں.

.9

وصولی کے لئے وقت لے لو :فلیش بیکس بہت طاقتور ہیں ،تاکہ اس کے بعد اپنے آپ کو کچھ
وقت دینا .اپنے آپ کو فورا سرگرمیوں میں کودنے کے لئے کی توقع نہیں ہے ، .ایک جھپکی
لے ایک گرم غسل ہے یا کچھ خاموش وقت لگے ، .اپنے آپ کو رحم دلی ،نرمی اور صبر
دکھانے کے آپ کے جسم کو کچھ سکون کی اجازت دیتے ہیں.

 .10عصمت دری ،جنسی تشدد :اور بچپن کے جنسی استحصال کے اثرات سمجھتا ہے جو آپ کو
شفا میں مدد دینے پر ایک قیمتی وسائل ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص :میں کھلے اپنی یادوں کو
لے آو .آپ کے قابل محسوس کرتے ہیں تو ،یہ بہت سائٹس ،آواز ،مہک ،آپ کی فلیش بیک سے
جذبات اور احساسات کو لکھ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے .کاغذ پر ڈال اپنے دماغ سے
باہر حاصل کرنے کے لئے مدد کر سکتے ہیں.
 .11آخر میں ،جانتے ہیں کہ یہ اس طرح محسوس کرنے کے لئے عام ہے کہ .آپ کو شفا یابی کی
ہیں اور آپ کو ایک دردناک واقعہ کے لئے عام رد عمل کے ساتھ کام کر رہے ہو.
ان حقائق اور تجاویز سے اخذ کیا گیا ہے:
Rape and Sexual Violence Project www.rsvporg.co.uk
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کلیدی رد عمل :خود
نقصان
خود نقصان کیا ہے؟
خود نقصان ایک وسیع اصطالح مقصد پر اپنے آپ کو
چوٹ پہنچانے کے ایکٹ کو بیان کرتا ہے .یہ بھی خود
پہنچایا تشدد ،خود کو زخمی یا خود ویئتیکرن کے طور پر
جانا جاتا ہے .
خود نقصان مندرجہ ذیل رویوں کے کسی بھی شامل کر سکتے ہیں:
•

کاٹنا ،جالنے یا جلد میں کمی

•

جلد کے جنونی صفائی کی ،کبھی کبھی بلیچ کا استعمال کرتے ہوئے

•

بالوں کو باہر ھینچ

•

بار بار جسم کو مارنے

لوگ یہ بھی ،شراب نوشی تمباکو نوشی یا منشیات کا (جن میں سے سب کی لت کا باعث بن سکتا)،
کھانے میں بہت زیادہ  /بہت کم (عوارض ،کشودا یا بابیکاری کھانے کی طرح کھانے کی صورت میں
نکل سکتا ہے جو) یا انتہائی مشکل کام (کی طرف جانے والے کی طرف سے خود کو نقصان پہنچا
سکتا تھکن).

کون خود کو نقصان پہنچانے کی جاتی ہیں؟
خود نقصان خواتین اور مردوں کی طرف سے کیا جاتا ہے؛ کوئی عام شخص جو خود نقصان پہنچتا
ہے اور ہر عمر ،پس منظر کے لوگوں اور ثقافتوں سکتے سیلف حرج نہیں.

کیوں لوگوں کو خود نقصان کرتے ہیں؟
خود کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ کے لئے ہو سکتا ہے:
•

ایکسپریس ،یا سنن تکلیف دہ احساسات سے نمٹنے

www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

•
•
•

دردناک اور اکثر مبہم احساسات پر کچھ کنٹرول حاصل
اپنے آپ کو سزا؛ ایک شخص کم خود اعتمادی ہے یا اصل صدمے کے لئے خود کو ذمہ دار
ٹھہراتے ہیں تو یہ خاص طور پر سچ ہو سکتا ہے
واقف ہے کہ کچھ کرنے کی طرف ایک مشکل وقت میں سکون فراہم .یہ مدد کر سکتے ہیں
نئے اور مبہم جذبات کو ظاہر ہوتے ہیں جب

بہت سے لوگ جو خود کو نقصان پہنچانے وقت مایوس یا بیکار محسوس .اس کے نتیجے کے طور پر
وہ نظر انداز کرنے اور  /یا ان کی اپنی ضروریات انکار کر سکتے ہیں .سمجھ یا پھر ان لوگوں کے
احساسات کو تباہ کرنے کا جواب صرف کی طرح لگتا ہے کے ساتھ نمٹنے کے لئے ان کے جذبات کو
ناممکن لگے تو.

خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں خرافات کا ترک کرنا :
"یہ ایک ناکام خودکش کوشش ہے"
خود کو نقصان پہنچانے کی بجائے مرنے کو چاہنے کے مقابلے میں زندگی کے ساتھ نمٹنے کے لئے
کی کوشش کے بارے میں زیادہ ہے .انجریز زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے لیکن شاید ہی کبھی
اتنی ہیں کر سکتے ہیں .
"خود نقصان توجہ حاصل کرنے رویہ ہے"
بہت سے لوگ طور پر مشکل کے وہ ان کے خود کو نقصان پہنچانے کا کوئی ثبوت چھپانے کی
کوشش کر سکتے ہیں جیسا .لوگ توجہ حاصل کرنے کے لئے خود کو تکلیف نہیں ہے ،تاہم یہ توجہ
اور حمایت کی ضرورت ہے کرنے کے لئے ٹھیک ہے .
"وہ لوگ جو خود کو نقصان پہنچانے دوسروں کو خطرہ ہیں"
خود کو نقصان پہنچانے کے دوسرے لوگوں پر خود کو چوٹ ہدایت اور نہیں ہیں جو لوگوں .سچ تو یہ
ہے ،خود کو نقصان پہنچانے کسی اور کو نقصان پہنچانے کے خیال سے خوفزدہ کیا جائے گا جو سب
سے زیادہ لوگوں.

کیا کر سکتے ہیں؟
کے لئے وجوہات اور آپ خود کو نقصان پہنچانے کے معنی سمجھنا شروع مفید ہو گا .ایک ڈائری
رکھیں اور اپنے آپ سے پوچھنا مندرجہ ذیل سواالت:

تم سے پہلے اور خود کو نقصان پہنچانے کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو
اس سوال پوچھ رہا آپ کے احساسات آپ کے ساتھ نمٹنے کے لئے کی کوشش کر رہے ہیں
کو سمجھنے میں مدد کر سکتے .اس بار جب آپ ان کی نشاندہی کی ہے ان کے جذبات کے
ساتھ نمٹنے کے لئے ایک اور راستہ تالش کرنا آسان ہو سکتا ہے.
خود نقصان سے آپ کے لئے کیا مطلب ہے؟ احساسات ،کیا نشاندہی کرتے اپنے ماضی یا
اس وقت آپ کی زندگی میں؟ جب آپ پہلی بار خود کو نقصان پہنچانے کے لئے شروع کیا؟
ان معانی کی نشاندہی آپ کو یہ آپ کو دیتا ہے سمجھنے کے لئے مدد کر سکتے ہیں.
Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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آپ کیوں اپنے آپ کو درد کو روکنے کے لئے کیا چاہتے ہیں؟ یہ دوسروں کی طرف سے
دباؤ کی وجہ سے ہے ،خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں شرم اور جرم کے آپ کے
جذبات کو کم کرنے کے لئے یا آپ کو خود نقصان اب آپ کے لئے کام نہیں کرتا ہے کہ
فیصلہ کیا ہے کی خواہش
کیا وسائل آپ کو روکنے یا آپ خود کو نقصان پہنچانے کو کم اگر آپ کی حمایت کرنا ہے؟ آپ کون
خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کی حمایت کرنا چاہتے آپ کے ارد گرد
لوگوں کو ہے؟ اگر آپ ان لوگوں میں اور کس طرح وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے کے بارے میں
سوچو.
جب آپ عام طور پر خود کو نقصان پہنچانے کرتے ہیں؟ ایک پیٹرن ہے؟ مثال کے طور پر ،شام میں
آپ کو ہمیشہ خود کو نقصان پہنچانے نہیں کیا ہے یا آپ کے گھر میں اکیلے رہ گئے ہیں جب آپ کو
ہمیشہ خود کو نقصان پہنچانے کرتے ہیں؟ ایک رسم کو تبدیل کرنے یا بعض حاالت کے بارے میں
آگے کی سوچ عام طور پر خود کو نقصان پہنچانے پر اثر انداز ہو سکتا ہے.
تبدیلی اور تباہی مفید ٹولز ہیں .کیا آپ اس کے بجائے خود کو نقصان پہنچانے کے کر سکتے ہیں کہ
چیزوں کی ایک فہرست بنا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ،ایک دوست کو فون یا احساسات آپ کے
اندر ہے کی رہائی کے لئے جسمانی کسی چیز (مثال ورزش) کرتے.
خود کو نقصان پہنچانے کے گرد ماہر وسائل
یہیں پر خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں تکلیف میں لوگوں کے لئے تعاون اور معلومات پیش
کرتے ہیں:
www.right-here-brightonandhove.org.uk/selfharm/

www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

توڑ نیچے
ان صفحات پر آپ کو ہر ایک کے حصے سے اپنے پسندیدہ خود مدد تجاویز کو نوٹ کر
سکتے ہیں.

خیاالت

احساسات

Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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عبارت

برتاؤ

جو خود مدد گائیڈ کے حصوں میں آپ کو خاص طور پر مفید پایا ہے؟
اگر آپ کسی دوسرے کے خیاالت کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے؟
ہم واقعی ہیں تاکہ ہم مستقبل میں زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ خیاالت کا
اشتراک کر سکتے ہیں آپ کی رائے اور تجاویز جاننا چاہتے ہیں.

admin@survivorsnetwork.org.uk
01273 203380

www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

:مزید وسائل
for Women
The Courage to Heal: A Guide
PODS
Survivors of Child
For information on dissociation Sexual
Abuse
www.pods-online.org.uk
By Ellen Bass and Laura Davies

The Courage to be me Nightmares and sleep problems By Nina
Burrowes

For information and self help

www.ninaburrowes.com/index.

www.rapecrisisscotland.org.uk/

php/books/the-courage-to-be-me/

workspace/publications/RCS_
supportresources_nightmares.pdf

Mosac

Rape, Abuse and Incest National

Online support and resources for

Network

non-abusing parents and carers of
Online network and information for
sexually abused children
survivors
www.mosac.org.uk

www.rainn.org

Pandora’s Project

Safety and Stabilisation

Online support and resources
survivors
survivors
www.pandys.org

Guided stabilisation resource for for
http://tinyurl.com/safetyrecording

.پسماندگان 'نیٹ ورک کتابیں اور کتابچے کی ایک الئبریری ہے
.ہم آپ کو مزید معلومات کی تالش میں مدد کے لئے خوش ہیں
Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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