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مدد کرنے کے خود  
 گائیڈ 
 

جو بچ گئے ان لوگوں کے لئے ہے  خود مدد کرنے کے گائیڈ یہ

سے اور جو سمجھنے اور غلط استحصال  اور جنسی ہے عصمت دری

عمل کرنے چاہتے ہے خود کی تجربے. جب آپ سامنا کر تے ہے 

دری یا جنسی غلط استحصال سے یہ اثر انسانی کے لئے عصمت 

, کیسے آپ محسوس سوچتے ہیں, کیسے آپ بہت زیادہ ہو سکتا ہے

کر تے ہے, کیسے آپ کے برتاؤ تبدیل کرنا اور کیسے دنیا نظر 

 آتے ہے.
 

  بچپن بچپن ہو سکتا ہے  مختلف  تجربے زنا بالجبر کے انساناس قدر
  یکوئ دوسرا سکتا ہے ہو  مختلف دوبارہ اور , سے غلط استعمال ںیم

ان لوگوں  ڈیخود مدد کرنے کے گائ ہی .  غلط استعمال  طور پر یجنس

 ,  ہو غلط استعمال طور پر یجنس  یکوئ  تجربہ کار کے لئے ہے جو
 الجھانا .ہے ہو سکت سایج کیا ہے آئ سوال اور  ردعمل جو چونکہ

عام  ہی محسوس کرنا نیبے چ اور شانیپر اور غصے اور محسوس کرنا

 نرم مزاج    آپ کے ساتھ کو آپ  .ہو جائے گا  بہتر  ہی کنیل .  بات ہے
 یخود ک  اور جانا عےیذر  احساس  یخود ک آپ کے سےیج , وقت لو اور سے

  اپنے آپ کے لئے  کرنا تالش قےیطر  جب تک   ,سب ہی کھناید  ردعمل
 .وقت لگتا ہے ںیاس م .محفوظ محسوس کرنا

 
کونسا  کھناید .  مختلف ہے تجربہ کا یہر کوئ

 کیہےاکرتا کام  کے لئے  آپ ڈیگائ ہی حصه
 اپنے آپ کو سمجھ  آپ جہاں   ہے طرف یک قدم

   کیہر ا .کرنا  اور آپ کا رد عمل
 

سمجھ  کچھ عام رد عمل  ,ںیم کشنیہر س

ہو . مشورہ یک مدد آپ یاپن اور ںیہ  ایگ

اپنے  آپ اگر کرے گا مدد کے لئے ہےآپسکتا 

جب آپ   .االتیآپ کے اپنے خ لکھنا طور پر

 ںیبارے م کے حاالت یاصل ڈیگائ ہی پڑھ

 ںیمدد کر سکتے ہ یآپ ک ہی اور سوچو

ٹروما سے رد  ہے شامل معلومات یاضاف .کس

 کشنیس ”ںیاپنے بارے م“ںیکے بارے م عمل

  .جاتا ہے ایکے بعد شامل ک
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 تعارف
نرم  ساتھ کے صبر اور ساتھ کے یبہادر ہو سکتا ہے ہی .زخم بھرنا ممکن ہے غلط استعمال کے بعد

 . سھے اپنے آپ ادہیبہت ز ومت اور کرنا ایاپنے آپ کے لئے ک مزاج
 

  کے لئے قوںیحفاظت طر ںیہ یقدرت استحصال یاورجنس یعصمت در بہت سے رد عمل
 

 : ںیہ نےید کا جواب حالت خطرناک کیا اور دماغ تمہارا جسم

 ںیہ احساس یحفاظت خوف اورغصہ •
 ںیہ التیخ کے یحفاظت بلککڑ اور یبداعتماد •
 ںیہ برتاؤ یحفاظت اور بنانے یاپنے آپ کو کس اور یتنہائ •

 
 حوصلہ بڑھانا کے لئے آپ ڈیگائ ہی. خطرہ جانے کے بعد جاتا ہے ایاستعمال ک دیشا قوںیان طر

 .ہے کے لئے
 
 . کے حال برا کیا عام احساس ہے کیا ںیآپ کو محسوس کر رہے ہ ایک: ںیرکھ ادی
 

آپ   کھولنے ک ڈیخود مدد کرنے کے گائ ہی ہے یبہت بہادر طرف کام کرنا یک یچننا بہتر
 .آہستہ آہستہ اس کو پڑھنے. ہے اینه شروع کر د

 
  ںیہ ہاںیمدد کے لئے  یلوگوں ک ہو ینہ لےیتم اک

    
  :دالنا ادی

 ہ   اپ یک غلیط نہی   •

  کس طرح آپ کو لگتا ہ  عام ہ   •

  بہت ےس لوگ نہ کیس ےس بتا کرتی کئی سالوں ےک لئی  •

 غلط استعمال کرنه واله عام طور پر آپ کو معلوم ہ •

 لوگوں یک مدد ےک لئی یہاں ہی   تم اکیےل نیہ ہو  •
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لوگ ٹروما سے رد عمل کا کس طرح  
ںیکرتے ہ  

 
 بہت جذ وہ اندر سے خوفناک واقعہ ای رانیح ,ٹکیٹرام بہت بر کیا ہے ایتجربہ ک نه انسان کیجب ا

  .ہوگا یآپ کو لگتا ہےمنفرداوراپن ایاورکہے معمول نیبے چ .ای۔ جھٹکا یجسمانمحسوس اور  یت .با
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  :کرٹه ہے محسوس لوگ جه ردعمل کچ ںیہ ہاںی

یجسمان  
  فیپٹھوں تکل •
 تھکا ہوا  •
  ایڈائر •
  یخواہش کوئ •
 الیزائد پھرت •
 منہ خشک •
 نہیپس •

 سردرد •
 چکر آنا •
  ںیسانس یگہر •
 کا درد  نےیس •
 دھڑکن  یسے دل ک یزیت •
 درد یدوسرا جسمان •

یجذبا ت     
 

 کن احساس وسیما •
   احساس جرم •
   یافسردگ •
 عدم تحفظ  •
 برا غصہ  •

  یبیچین •

 

  یجذبا ت •
  یشانیپر •
   ڈراؤنا خواب •
 مسلہ  اداشتی •
  یحراست ایکھو د ای بھروسا ایکھو د •
 

  برتاؤ

 ادہیبہت ز ای نےیپ  شراب سارا یکاف •
 نےیپ ٹیسگر

 کررہا ںیکام نہ ای ںیکام کر رہے ہ ادہیبہت ز •
   نظرانداز کرنا •
 یرسائ ذایخود ا •

 ناخن کاٹتے •
 تسلسل  •
  یانگل یک پیٹ •
 کرنه بات ادہیبہت ز •
 کھانے ادہیبہت ز ای کھا ںینہ •

 

  ’کروں گا لفظ استعمال ”بچا ہوا ”ڈیگائ ہی‘
کر  کوشش آپ .ںیآپ بچ گئے ہ کنیل , کرے گا ںیآپ محسوس نہ

کر  اور تم زندہ بچ ,ںیآپ بچ گئے ہ کنیل ,مشکل ہے ,ںیرہےہ
 .ںیرہےہ

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 یہ ںیصرف م
 تھا ایک ںینہ

 ںیاس بارے م ںیم
کر  ںیبات نہ
 سکتے

 ںینمٹنے نہ ںیم
انہوں نے مجھ سے محفوظ  کر رہا ہوں

 تھا ےیجانا چاہ ایک

 ںینہ یکوئ
 سمجھتا

 یمجھے کوئ
 ہے ںیکنٹرول نہ
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لوگوں کو  وںیک 
 ? رد عمل ہے

 
اس  ہی  .ہے تایل ادہیدماغ سے ز ںیہ ںیخطرے م آپجب  .کو دماغ ہے سمجھ اور ہے عقلمند  دماغ

 .ضرورت ہے کرتا ہے یکے زندہ رہنے کے لئے ک

 گرنا اور کرنه یدوست ,جمانا ,اڑان ,اڑان

امکان ہے اور کم از کم  ادہیکرنے کے لئے سب سے ز ادتیبقا کے لئے ق یآپ کے دماغ رد عمل ک
  .ہے ںیسوچنا نہ ںیآپ کو اچھا لگے گا کہ کس طرح کے بارے م ہی  .گے ںینقصان کا انتخاب کر

 یذہن ای یجسمان دیوہ مز ںیہ ںیکے دوران، پہلے دو آپشنز اکثر ممکن نہ یبدسلوک ای یعصمت در
کو بے نقاب کے  نیخطرے کرنے لواحق یوہ کم از کم فور نکل سکتا ہے. ںیصورت م ینقصان ک

 .ںیبہت عام ہ اراتیاخت نیطور پر گزشتہ ت

 

الپ(  وںیجانوروں کا ڈرامہ کس طرح وہ شکار  ہے. اریان کے جوابات ہزاروں سال کے دوران ت  ای)
آرہا آپ کو جس  یطرف ہ یکو آپ ک یگاڑ کیجب آپ کو ا ںیکھڑے ہو سکتے ہ یکس طرح آپ اب بھ

سے بچنے کے لئے مر چکے  کھتےیطرح )جھروکے( سے باہر حاصل کرنے کے لئے لگتا پہلے د
 سوچو. ںیکے بارے م ںیہ

( مپسیہپپوک ایکے بعد، آپ کے دماغ )پرانتستا  میتقس یدوسر کیہوتا ہے. ا ںیم یدوسر میتقس کیسب ا ہی
ہم انتظام  کنڈیبعد چند س ہی  ہوتا ہے.کے سست عمل شروع  جنےیحصہ کو خطرہ سگنل بھ یعقل یک

 عقل سوچنا ہے. ںیہے کہ خطرے کے بارے م

ہے کے طور پر، خوف  تایجگہ لے ل یسوچ ک یمنطق یمدت لیطو ںیطور پر بقا کے لئے سنت یفور
  .ںیمغلوب کر سکتے ہ یصدمے کے دوران سمجھدار

 ،یکبھ ی. کبھکھتایمحفوظ نتائج )بقا( نہ ہو، دماغ پھر سے رد عمل کو استعمال کرنے کے لئے س کیا
 ںیجا سکتا ہے. اس خطرے کے بارے م ایبار بار استعمال ک ںیجواب کم سے کم پرخطر حاالت م ہی

 .ںیہو سکتے ہ دایکا احساس پ یبے حس ایسے،  استیسخت ر کیا یشعور ک
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 االتیخ 
رد  یآپ کے دماغ ک

  عمل
. سمجھنے یک ی  ےک بارے م ادتی یز  ا ی یاس ےس عصمت در    سوچنا بند کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہ 

ے وہ چ ی  کوشش کر رہا ہ  جو الجھا ہو سکتا ہ  اور اپنے بارے م سوچنے ےک  ی  ہ ی  جو درست نہ ی  ہ ںیی 

  . ی  کر سکئی ہ  ادتیق لئی آپ یک

 

وجہ سے: یارتکاز مشکالت ک

 اندرا •

 خوابوں •

  وجنیو •

 الجھن •

 کہہ ہیہوا  ایمشکل ک •

 کہہ سکتا ... ںیاس لفظ نہ ںیم •

  کرے... ںینہ نیقیمجھے  یبھ یکوئ •

 گے کا خوف ںیکہ ایلوگ ک •

 کرنے والے کے ارد گرد یبدسلوک •

 ہے تو اس سے ڈرتے رہو یاب بھ •

 جا رہا  ایک الیخ ںیکے خوف م ںینہ •

ہے جب  سنگیآپ کے دماغ صدمے پروس ہی

کو آسان اور  زوںی. چںیمعمول کے ردعمل ہ

 .انتظام ملے گا ادہیز

 ی  ڈراونا بارے م ادتی یز  ا ی یاس ےس عصمت در  

. آپ اپنا وقت  بات کر تالش کرنے ےک لئی عام ہ 

کہہ دو، آپ ےک اپنے   ہی ی  . آپ ےک اپنے الفاظ می  ل

 ی  م

 

 اپنے آپ پر الزام لگا

 ہونا چاہئے ... ںیم• 

 ہونا چاہئے ... ںینہ ںیم •

 وجہ سے مستحق ... ینے اس ک ںیم •

 یالچار

 جا سکتے ... ںیپر نہ ںیم •

 ہوں ... ںینمٹنے نہ ںیم • •

. ایجو انتخاب بنا د ایشخص آپ کے لئے کہ ک

 ریغ کی. آپ کا رد عمل اںیہ ںیدوش نہ ںیتمہ

عام رد عمل تھے، اور  ںیصورت حال م یمعمول

 آپ بچ گئے.

 .ںیہونے سے آپ کو نمٹنے کر رہے ہ ہاںی آج
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. 

خوف  کیافراد انہوں نے بات کرنے کا ا یعاد
. تم ںیاستعمال کرنے کے قابل ہ جایب ونکہیک دایپ

گے جو وہاں  ںیکر نیقیاور لوگ  ںیاب محفوظ ہ
تو آپ کو  صلہیف ہیآپ کو  تیحما یاور آپ ک ںیہ

 .ہے یبات کرن

 التیناراض خ •
 تھا ےیحفاظت کرنا چاہ یریوہ م •

 جا سکتا ایاعتماد ک یآدم یکوئ •

 
 خود سے نفرت •
 اور نفرت ہوں یگند ںیم •
 مجھے سمجھ جائے گ یکبھ یبھ یکوئ •

 مختلف احساس

 سمجھتا ںینہ یکوئ •

 ہو جائے گا یہ کیا ںینہ یکبھ ںیزیچ •

 کسیب شیفل

کا احساس  یحفاظت ایکو اپنے اعتماد  یغصہ کس
صحت مند ہے،  ہیانشورنس کے بعد متوقع ہے. 

ہے جو الزام عائد کرنے  یکوشش اور واقع کنیل
 .پر غور

 ادہیز ںیسے کہ ایک ایآپ کے ساتھ ک یآپ اگر کوئ
کے ساتھ نمٹنے کے لئے  زیدہ چ فی. تم تکلںیہ

 .تم ہو یتھا، اور آپ اب بھ

مختلف ہے. ہم پر ہوتا ہے کہ سب کچھ  یہر کوئ
 .رکھتا ہے تیصالح یمضبوط بنانے ک ںیہم

 

بلکہ وہ اس کو کس طرح  ں،یہ شانیطرف سے نہ صرف پر یک ادی یہوا ک ایپسماندگان اکثر ک .یموریم
کے لئے ذمہ  یموریاس م یہارمونز بھ ی( کو آسان ردعمل کے دوران جارںیکھید 7صدمے )صفحہ  .ادی

 کیا ای یتک رسائ ںیادی یاڑانے 'اور آپ ک وزیف ہی دار ہے کہ آپ کے دماغ کا حصہ متاثر کر سکتا ہے.
تجربے کے  کیا منسلک کرنے کے قابل ہونے سے روک سکتا ہے. جگہ کے ساتھ ان کو کیا ایوقت 

کے  یموریم کیجو دماغ کے حصوں کے لئے کس طرح اس واقعے کو ا ںیفعال ہ ادہیدوران سب سے ز
 ادوںی .یکرے گ صلہیجاتا ہے کا ف ایکس طرح حاصل ک ںیجاتا ہے اور اس کے بعد م ایطور پر محفوظ ک

 ہو سکتا ہے:

طاقتور ہے ادہیسے ز زیچ یبھ یروح اس پر ہوتا ہے کہ کس یانسان  



 

 

آپ  ںیم یدکھائے جانے رکھتا ہے، اور آپ واقع ونکہینامکمل کاروبار ہے ک ہی یموریمداخلت )م •
 (یطرح کے تجربے کو ختم پات ینہ کس یکس

 (ںیکر رہے ہ ادی)بٹس اور ٹکڑے ٹکڑے  یبکھر •

کے تمام  ونٹیواضح ا یکے دوران جذبات کو اتن کیب شیفل کیآواز، مہک اور ا ر،ی)تصاو یحس •
 (ںیمجموعہ ہ کیکچھ حواس کا ا ایجاتا ہے کہ،  ایک ادیطرف سے  یک

 (ںیکر سکتے ہ ںینہ ادیہوا جس واقعہ کو  یتخکرمک )آپ کو پہلے بھ ریغ •

 ڈال کرنے کے لئے مشکل ہے( ںیالفاظ م ہی) یزبان ریغ •

کرنے کے لئے مشکل  ادی رہیکہاں / جب وغ ہی کنیل ں،یکر رہے ہ ادیپہلوؤں  یمتعلقہ )مرکز ریغ •
 ہے(

 ںیطرح خواب م یک اریمع ہ،ی ں،یکر سکتے ہ ںیرکھا جائے نہ ادیبعد کے سالوں تک  ہیدفن ) •
  وشد طرح. یطور پر انتہائ کسیب شیفل ای ں،یم پشاٹیجا سکتا سن اینازل ک
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 قوںیکہ کچھ طر ںیکے ساتھ نمٹنے کر سکتے ہ التیآپ اپنے خ
الش اور کے بارے  یلکھنا باہر اندر سے ان شفٹوں. اب آپ ان ک التیخ الو. التیباہر اپنے خ 
 .ںیچاہے وہ کر سکتے ہ ںیہے کہ وہ مددگار ہوتے ہ الیخ ںیم

 ای کیب شیفل کیکب، کہاں اور وہ لوگ جو بند ا ا،یآپ کو پتہ ہے ک .ںیحرکات پر نظر ڈال
گھوڑا  ایآپ کو منظم  کارڈیٹرگر ر کیا ں؟یکر سکتے ہ ںیسوچ مقرر کر سکتے ہ شانیپر

 .یمدد ملے گ ںیکرنے م اریآپ ان کے لئے ت یبھ ہی. یاالت سے بچنے کے لئے مدد ملے گ

 یمتیکے سفر پر جا رکھنے ق یکہ آپ کو زندگ. سوچو ںیکے بارے م ںیآپ کے لئے اہم ہ •
 شامل ہو سکتا ہے: ںی. اس مںیفہرست بنائ کیا یک اءیاش

اور  اتیمثبت خصوص وں،یابیکاماور تجربات، سابقہ  ںیادی یاچھ سےی)ج وسائل یاندرون •
 عقائد( ی/ مذہب یروحان وں،یخوب

 اء،یجو، فطرت، جانوروں، اش ںیرکھتے ہ نیقی))د( سے محبت اور )د( تم پر  وسائل یرونیب •
 افراد(. سےیآکانکنوں ج وں،یسرگرم یمحفوظ جگہ پر، ک یکس

کالج بنانے.  کیمدد کر سکتا ہے کہ ا یدکھ ہوتا ہے جب آپ ک ایکو اداس  آپ ایڈرا  ریتصو کیا 
  جہاں پوسٹر اوپر کرو. ںیکر سکتے ہ یحوصلہ افزائ یآپ ک ہی

. آپ کے نام کے حروف کا ںیاپنا نام لکھ ںی. بڑے بڑے حروف منام کے حروف رےیم
الحانیطرف سے اپنے آپ کو ب یاستعمال کرتے ہوئے ک پسند کرتا ہے،  توں،ی. ہر خط آپ )

اور  اریہو سکتا ہے: ہمدرد، پ می. مثال کے طور پر، سیضرور یکچھ مثبت نمائندگ ںی( کے بارے مرہیوغ
 .زائنینام کارڈ ڈ کیا ای ںینام پوسٹر بنائ کی. ایک اریمحبت، پ

لکھ  ںیزیمثبت چ نیپہلے ہر روز ہوا ہے کہ ت. آپ کو بستر پر جانے سے یڈائر ںیزیمثبت چ 
جگہ کا دورہ  دہیپسند یریم ا،یک رینے آخر واشنگ اپ کے اس ڈھ ںیلو، مثال کے طور پر. م

تم اداس محسوس کر  ی. اس ڈائریحاصل ک عےیدن کے ذر کیا ریکے بغ کیب شیفل کینے ا ںیم ا،یک
 .کھویواپس د عےیسکتا ہے جب کے ذر ںیسو نہ ای ںیرہے ہ

ضرورت  ایہے؟ تم کہنا ک ایک ںیتک نہ یالفاظ آپ نے ابھ'
 ' ںیکر رہے ہ یتوڑ کرنے ک یہے؟ وہاں بہت سے خاموش

Audre Lorde (20th مصنف یکیامر یصد ) 
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. آپ کے منتر بنانے ای ںیالش کر
 یذات یاور امکان ک دیمنتر ام کیا

 ہیہے. روزانہ اپنے آپ پر  انیطاقت ب
اپنے آپ کو  ای یبتانے؛ حوصلہ افزائ

خاموش  االتیخ یمنف ای یحوصلہ افزائ
 :ںیمثال ںیکچھ ہ ہاںیکرنے کے لئے استعمال. 

دعا: "تمام مخلوق پر امن ہو سکتا ہے. تمام مخلوق خوش رہو. تمام مخلوق کے محفوظ ہو  ٹایم •
فرمائے. تمام مخلوق کے آزاد ہو  داریب ںیم یروشن یفطرت ک یقیحق یسکتا. تمام مخلوق ان ک

 سکتا ہے. " 

 کر سکتا ہوں."  ہی ںی"م •

 نے اپنے آپ پر مہربان ہوں." ںی"م •

ہمت اور حکمت استحکام  یکرنے ک لیکر سکتا ہوں کو تبد ںیم زوںی")خدا( فرق جاننا چ •
 کر سکتے قبول کرنے کے لئے،" ںینہ لیتبد ںیم ںیزیمجھے عطا چ

جو  یک تیحما شہیسمجھتا تھا( ہم ایشخص آپ کو معلوم ہے ) کیا سب سے بہتر شخص. یریم
 یبھ یکس یآپ کے ساتھ اس شخص ک شہیہم ای ریتصو کیہے؟ ا ںیہے کہ نہ نیقیاور آپ کو 
  .ضرورت ہے جب ی. اس کا حوالہ کے ساتھ )ٹچ، پر نظر( تم ان کںیالمت رکھ

تجربہ تھا تو تمہارا سب سے  ای الیخ دیمف ریغ کی. اگر آپ اسب سے بہتر شخص جواب یریم 
 .سوچو ںیاچھا شخص آپ سے کہے گا اس کے بارے م

 ایکہا، تو ک یہیکے طور پر آپ سوچ رہے تھے  یکس بیآپ کے قر ے؟یکہنا چاہئ ایمجھے ک 
  گے؟ ںیکرنا کہ تیحما یآپ ان ک

 .ںیفہرست بنائ کیا یخلفشار ک. خلفشار 
 ںیدوست سے رابطہ کر کیا •

 کھیپروگرام د یو یٹ ایفلم  دہیپسند کیا •

 کچھ کرو یقیتخل •

 رقص •

 ںیمحفوظ کوکون بنائ کیا ںیاپنے کمبل کے ساتھ اپنے آپ کو بستر م •

ہے جب آپ  ادہیسوچ سے ز ای ی. تنہائکے معمول دے ندیپرسکون ن کیاپنے آپ کو ا 
رکھتے ہوئے  یروشن یرات ک کی. اںیبن سکتے ہ لنجیچ یقیحق کیا ںیفعال' ہ ریکو 'غ

  یکے ساتھ ک ینرم کٹرانکیمدد کر سکتے کرنے کے لئے سن. ال یک یقیپرسکون موس ای ویڈیاور ر
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سطح کے لئے آپ کو آرام کرنے کے بجائے  یشکر ک ںیوجہ سے اس م یک شرابکرتے.  ںیمدد نہ
 .شمار ںیکے لئے باہر م 7کے لئے اور  4 -سست  نےی. آپ کے سانس لیملے گ کیآپ کو تحر

'،،'  ایک ںینے ... نہ ںیم وںیتو ک ں،یسوچ پائ ںیاپنے آپ کو دوش مت کرو. آپ اپنے آپ م
  ::ںی'خود سے پوچھ یتھ یغلط یریم ہیہونا چاہئے ... ''  ںیم

 ہے؟ لیدل ایک •

 

 

 گے؟ ںیدوش د ںیتو، جو م یسنائ یکہان یہ کینے مجھے ا یکس •

 ں؟یہ قےیسوچنے کے لئے دوسرے طر ںیہوا کے بارے م ایک •

 ں؟یہ ایک یسوچ کے اس راستے سے مثبت اور منف •

 کر رہا ہوں؟ اںیغلط یمنطق ایک ںیم •

 گے؟ ںیکہ کہ یتھ ںینہ یغلط یریم ہیشخص مجھے بتانے کے لئے کہ  نی'بہتر رایاگر م •

ان کے لئے ہوا  ہیتو ہے کہ  ایرکن آپ کو بتا کیخاندان کے ا ایدوست  یکس
وہ مختلف ردعمل ظاہر کرنا  ںیم الیگے؟ آپ کے خ ںیدوش د ںیتھا کہ تم انہ

 ?گے ںیکے سوچ یتھا؟ آپ مختلف ان سے کس ےیچاہ

اجازت دے دو کرنے  یکے فوائد آپ کو ظالمانہ اپنے آپ کا عالج کرنے ک یعنی
 .ںیہ یک یابیشفا  اور آپ کو ںی. آپ بچ گئے ہںیکوشش کر یک ںیکے لئے نہ

 

آپ  ایاس جگہ .... ک ادہیسے ز زیہونے والے ہے کے توجہ ہو، اور ہر چ دای'تمہارے اندر پ
 ینہ کس یمحبت کے قابل ہے: کس یپور یہو رہا ہے آپ ک ںیخود م یسب سے اندرون یک

 راستہ تالش کرنا ہوگا '. کیکام کرنے کے لئے ا ںیطرح تم اس م

Rainer Maria Rilke (20th یصد )جرمن شاعر 



 

 احساسات 
 رد عمل یآپ کا جذبات

صدمے کے ساتھ نمٹنے جب، آپ کو محسوس کر  •
 :ںیسکتے ہ

 عیوس یبڑ کیا یالگ کرنا مشکل ہے کہ جذبات ک •
 ایپر،  مانےیپ

 عدم کیا

طرف  یبہت سے مختلف احساسات ک یکبھ یپسماندگان کو کبھ
 ٹیان کے پ ایمحسوس. انہوں نے ان کے حلق،  بھوتیسے اب

کرنا  انیاور. وہ ب ںیکہ ایمحسوس ہو سکتا ہے،  ںیانہ ںیم
جا  ایپر تجربہ ک مانےیبڑے پ کیمشکل ہے کہ جذبات کے ا

  سکتا ہے.

تو، آپ  ںینظر آتے ہ ںیبالک م یاس بڑ یآپ کے احساسات ک
ان کے  ہ،یگے. اکثر  ںیاشخاص محسوس کر یکو کچھ انفراد

کے لئے  ایہے ک الیخ چھےیکے اس کے پ قاتیشناخت، اور تحق یک کیسے ہر ا افتیاحساسات کو در
 مددگار ہے.

 :کرنے کے لئے شروع افتیاور ان کو در کھویطور پر آپ کے احساسات کو د یانفراد

. ںیآپ کے لئے اہم ہے خطرے کے تحت ہے کہ آپ کو دکھا سکتے ہ ای. غصہ کہے ںیغصہ دشمن نہ
کچھ کرنا ہوگا آپ  ںیوجہ کے بارے م یآپ کو اس ک ہیحفاظت.  یغصہ کے مستقبل دھوکہ سے آپ ک

 کیا یکبھ یکبھ ںیشخص غصے سے نمٹنے کے لئے انتخاب کرتے ہ کی. جس طرح اایکو خبردار ک
 تا ہے.احساس خود ہو سک ںینہ کنیلمسئلہ ہے، 

کچھ ان کے  ای ںیہ ںیاچھے نہ ی. وہ کافہے کیسے ا ںیتباہ کن جذبات م ادہیبات سب سے ز یشرم ک
بات  یبات ہے، شرم ک یلوگ عام طور پر شرم. افسوس ک ونکہیک ںیساتھ غلط ہے کہ محسوس کرتے ہ

ان  واور وہ لوگ ج ں،یخوف بنا سکتے ہ نیگفتگو کرتے ہوئے لواحق ںیہے لوگوں معاون ہو سکتا ہے م
 مدد کر سکتے. ںیم کھیہے کہ د ںیحق نہ یکے وہ شرم محسوس کوئ

گئے  عےیجو کچھ وہ کے ذر ای ںیوہ کس طرح محسوس کرتے ہ کیا یکوئ ںیوہ محسوس کرتے ہ ایگو
 .تھے سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے
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 قوںیرد عمل سے نمٹنے کے کچھ طر یجذبات
 :ںیاپنے آپ کو چھوٹے اور انتظام کے اہداف مقرر کر •

 18سطح کو منظم )صفحہ  یکے ساتھ ان گراؤنڈنگ طرف سے آپ کے جذبات ک زیچ یکس •
 (ںیکھید

 اپنے جذبات کا اظہار ںیمحفوظ ماحول م کیا •

 کے نام کیسے ہر ا ںیشناخت اور آپ کے جذبات م •

 ایکوشش کرو  یباہر جانے ک ںیانہ ںیلکھ، کھلے م ںیبات کرتے ہ ںیان کے بارے م •

 کیسے ہر ا ںی. ان مںیقبول کر ںیہے، اور عام ہ یجات یکہ آپ کے جذبات کو اجازت د •

 

 کنڈیس 30شناخت.  یبھاگنے آواز ک ںیبند اور آپ کو سن سک ںیآنکھ یاپن .ںیاندر اور باہر سے سن 
آپ کے  ہیشناخت.  یآواز ک نیتر بیقر ں،یاپنے سننے النے اور نغمے، آپ سن سکتے ہ ںیکے بعد م

. ںیطرح آپ کے اپنے جسم سے آواز شامل ہو سکتے ہ یدھڑکن ک یآپ کے دل ک ای نےیسانس ل
 .ںیائدہر

رنگ کے ساتھ آپ کے  کیا ینمائندگ ی. آپ ہر احساس ککو لے لو اپنے آپ کو باہر اپنے احساسات
 ںی. اپنے جذبات کے سائز کے بارے مںیطرف متوجہ کر سکتے ہ ینقشہ اپن کیاحساسات کا ا
طرح رقم دے. سب سے بڑے جذبات اور وہ کہاں سے  یاس کیکاغذ پر کمرے کے ا ہیسوچو، اور 

 سوچو. ںیکے بارے م االتیخ چھےیہوں کے پ ایآ

محسوس کرتے  اری. آپ تںیوقت استعمال کر لےیمشق کرنے اک یشوق ک ایمہارت  کیا ای کھنےیس
کے  یہے تو شوق کے ساتھ اپنے وقت بھرنے تنہائ ںینہ ںیہ ںینہ شہیہم ںیحق کے موڈ م ای ںیہ

دوسروں کے ارد گرد ہونے کا. مثال کے طور پر،  ں،یمدد کر سکتے ہ ںیاحساسات کو کم کرنے م
جا سکتا ہے کہ درجہ حاصل  ایعمل ک لےیاک کھنےیمہارت س یقیموس کیا ایکرافٹ  کیا ن،زبا کیا

 اس لئے اچھا ہو سکتا ہے. وزیڈیو Youtubeہے. 

. ںیپوسٹر بنائ کیجمع. ان کے ظاہر. ا شنیکوٹ یک ی. بجلںیدرج کرنے کا استعمال کر متیق یک یبجل
  .نیقیسوچو. ان پر  ںی. ان کے بارے مںیبلند آواز سے پڑھ ںیانہ

خوف،  ،ینی. اس کا اظہار اور اس طرح کے بے چںیکوشش کر تیچہرے سے چہرہ حما ایمشاورت 
مدد کرنے  ںیاور کم خود قابل احساسات پر عملدرآمد کرنے م یاحساس جرم، شرمندگ شن،یغصہ، ڈپر

 .ہو سکتا ہے قہیاچھا طر کیکا ا
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 گراؤنڈنگ
 اتیہدا

کر  ہیآپ کو  یبھ یجا سکتا ہے اور کوئ ایوقت ک یبھ یکس ایجگہ  یبھ یکس یبھ ںیگراؤنڈنگ، کہ .1
 ضرورت ہے. یپتہ کرنے ک ںیرہے ہ

جب، آپ کو مضبوط جذبات  ںیمحرک کا سامنا کر رہے ہ کیاگر آپ کو ا ںیکا استعمال کر ادیبن .2
الن اپنے آپ کو محسوس، مادہ  یحدگیعل ایاپنے آپ کو نقصان پہنچانے  ں،یمحسوس کرتے ہ کا ا

 طرح محسوس. یاستعمال کرتے ہوئے ک
 .ںیکر سکتے ہ یدرجہ بند ید آپ کا موڈ کپر، سے پہلے اور اس کے بع مانےیپ 10-0 کیآپ کو ا .3
 .ںیرکھ یکھل ےیرہنے کے ل ںیآنکھوں موجود کے ساتھ رابطے م یآپ ک .4
.، آپ کو اس 5بات کرنے سے اپنے آپ کو روک  ںیاحساسات کے بارے م یاس مرحلے پر منف .5

 .ںیسے دور مشغول کرنا چاہتے ہ
 مستقبل. ای یاور اب پر توجہ مرکوز، نہ ماض ہاںی .6

 کیجاتا ہے صرف ا ایمدد کے لئے استعمال ک یاحساسات ک یمنف دیگراؤنڈنگ، جو مشغول اور شد .7
صدمے کے  ںیکے مقابلے م ینرم لےیجاتا اک ایک الیخ ہیہے.  ادہیسے ز یحکمت عمل یک ینرم

 .موثر ہونے کے لئے ادہیلئے ز

 کس طرح کرنا ہی
   ان،یسے اپنے ماحول کو ب لینظر ہے اور تفص یاچھ کیکے ارد گرد ا .1
 ںیسکتے ہ کھی... کو د ایدر کیدرخت اور ا ںیہوں، م ںیم لینے ر ںی'م سےیج
'الف سوچ کے  یک زوںیاقسام مختلف چ یکتوں، شہروں ک سےیج سےیج مز،یگ یدماغ'. .2
 '.ںیسکتے ہ کھی... کو د ایدر کیدرخت اور ا ںیجاؤ، م عےیذر
مثال کے طور  ںیہے، اگر آپ کو آہستہ آہستہ واپس جا سکتے ہ ایک چھےیعمر بڑھنے، آپ پ .3

 .جب تک ںیہوں تم واپس اپنے موجودہ عمر تک ہ رہیوغ 10، 9 ںیپر: اب م
 یروز مرہ ک کیسے ا التیتفص یکو کس طرح کے طور پر، ک تیہدا کیاس طرح ا .4

 .وضاحت یک یسرگرم
پر  ٹیسٹاپ سائن تصور درد سے منہ سک کیا ںیمثال، آپ کے سر م ،یمنظر کش .5

کرنے سے آپ اور درد  لیبہتر 'شو' کے لئے تبد کیا ای ںی' اپنے سر منلیچ یو یگالئڈنگ، 'ٹ
 .تصور کے لئے وارید کیبفر کے طور پر ا کیا انیکے درم

اس مقام  ںیہوں، م ںیموجود م ںینہ ینے ماض ںیمحفوظ ہوں، م ںیسوچ 'اب م انات،یب یفٹیس .6
 ہے ...... خیہوں اور تار ںیم
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 .کچھ سوچنا زیمذاق کا استعمال، مضحکہ خ یہنس .7

 .مشق یکچھ مشکل رقوم ک ایطرف کا کہنا ہے  یک چھےیپ یحروف تہج ،یاستعمال حراست .8
 

 گراؤنڈنگ یجسمان
 .یٹھنڈے پان ایگرم  ںیاپنے ہاتھوں پ چالئ .1
سانس نوٹس اور سانس چھوڑتے اس کو  کیپر توجہ مرکوز،، ہر ا نےیآپ کے سانس ل .2

 .ںیسست اور لفظ محفوظ سے ہر سانس پر دہرائ
 .سے پکڑو یپر مضبوط یکے طور پر آپ کرس ںیطور پر مشکل آپ کر سکتے ہ .3
 رہیوغ اںیچاب یآپ کے قلم، آپ ک اء،یٹچ مختلف اش .4
التے  ادیاپنے آپ کو  ںیسے جڑے ہوئے ہ نیکھودو. کہ آپ کو زم لسیاپنے ہ ںیمنزل م .5
 .ںیہ

 ادیبن کیا ںیم بیج یکہ آپ ک ںیآپ کو چھو کر سکتے ہ یآپ کو متحرک محسوس جب بھ .6
 .یریک رہیچھوٹا سا پتھر وغ کیاعتراض، ا

 ںیٹانگوں م ای اںیباہوں انگل یکے طور پر آپ ک ںیجہاں تک آپ کر سکتے ہ نچنا،یکھ .7
 .عیتوس

 .یرہائ یمٹھ یاور آپ ک نچنایب .8

 گراؤنڈنگ کیسھدا
 گے ںیحاصل کر عےیمثال آپ کو اس کے ذر انات،ی. قسم کے ب1اپنے آپ سے کہہ دو  .1
 .کھویکو د ریتصاو یکے، ان ک زوںیاپنے عز ریتصو .2
مثال کے طور پر ساحل سمندر پر  ،یقیحق ریغ ای یقیحق ہیسوچو،  ںیمحفوظ جگہ کے بارے م کیا .3

 رہیہو سکتا، پہاڑوں وغ
سے پہلے  رہیوغ ںیاس طرح کے طور پر، م ںیاس کو سنبھال سکتے ہ ںیم انینمٹنے کے ب کیا .4

 ہے کا کہنا ہے ایک ہی
 ںیمحفوظ دعوت کا منصوبہ بنائ کیا رہیاچھا رات کے کھانے، ببال غسل وغ کیاس طرح ا .5

  کر طرح. کھیدوست کو د یبیقر کیا ںیجب آپ، کے منتظر ہ ںیسوچ ںیم زوںیچ .6

ممکن طور پر مؤثر بنانے  ہی کنیکام کرتا ہے ل ہیکہ  ںیہے جو لوگ کہتے ہ ایگراؤنڈنگ استعمال ک
گے پر عمل، تو ہر  ںیکام کر ہیآپ کو اس سے بہتر  ادہیہے. ز یضرورت ہوت یک کٹسیکے لئے پر

 .کوشش کروں یروز کچھ کرنے ک
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 عبارت
 رد عمل یآپ کے جسم ک

مختلف ان  نیاستحصال سے صدمے پکڑ سکتا. ہر لواحق یجنس ای یہمارے جسم عصمت در
  ہوا ہے کا جواب ہے. ایکے ساتھ ک

 ردعمل یبھ یپڑا ہے کس یکہ دوسروں کو بھ ہیمنفرد کے جوابات پر نظر، اور  یآپ کے جسم ک .1
 
 

رد عمل کا  ںیاور اس راہ م ں،یسے متعلق ہ یغلط استعمال ک ںیرد عمل م یپہچانو جس جسمان .2
 وںیک صلہیاظہار کرنے کے لئے آپ کے جسم کا ف

. آپ 4. / گفتگو 3 ںیسوچ رہے ہ ںیکے بارے م ںیہ ںینہ ای ںیمددگار ہ یان کے رد عمل کو ابھ .3
 .صلہیف ںیرد عمل )ے( کے ساتھ نمٹنے کے لئے جا رہے ہ یجسمان

 :ںیرد عمل ہ یکا کچھ عام جسمان یادتیز ای یعصمت در
 چڑچڑاپن آنتوں سنڈروم •

 درد •

 یدگیکش •

 سردرد •

 یلیتبد ںیزبان م یجسم ک •

 یسے آگاہ ہو ان کو کنٹرول کرنے ک ٹرنیاور پ وںیلیتبد یہونے وال ںیرد عمل م یجسمان یبھ یکس
ال قدم ہ کیطرف ا   .ںیاچھا پ

ہے. مشقوں کو مضبوط کرنے کے مساج کے لئے  ںیتوقع نہ یک ادہیاپنے آپ کو بہت ز ںیبار م کیا
. تم سے کچھ آپ کے ںیہ قےیبہت سے مختلف آپ کے جسم پر کام کرنے کے طر - یسے کچھ بھ وگای

 کوشش. یمختلف نقطہ نظر ک کیاور ا ںیتو، اس کا جائزہ ل ںیرتے ہکر رہا محسوس ک ںیلئے کام نہ
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 بھال کرنا کھید یسے آپ کے جسم ک قوںیکچھ طر
 .سکتےمدد کر  ںیہونے کے ساتھ نمٹنے م ادہیمضبوط جسم آپ کو آپ کے سسٹم کے فعال ز کیا

 

درد کم کرنا کچھ  ہیآپ کو  ؟ںیدرد محسوس کرتے ہ ادہیآپ کو سب سے ز ںیہاں آپ کے جسم مج
مثال ) تو ایمدد، مشورہ کے ساتھ  یک اتیورانہ سے ادو شہیبھال پ کھید یصحت ک کیکر سکتا ہے، ا

کر سکتے  ایجو آپ گھر پر ک ںیزیچ ای، (نکیواک ان کل کیا کٹ،یڈائر NHS    ،یپ یکے اپنے ج
 .ںیہ

 کیتو آپ ا ں،یہ ںیآپ مرد ڈاکٹر کے پاس آرام دہ نہ
درخواست کرنے  یخاتون ڈاکٹر ک

کا حق حاصل ہے. اس کے عالوہ 
آرام دہ ہو  ریآپ کو آپ کے ساتھ غ

امتحانات انکار کر  یبھ یکس
ور افراد آپ  شہی. تمام پںیسکتے ہ

آپ کو چھو کرنے کے  ایکا معائنہ 
اجازت سے پوچھنا  یلئے آپ ک

 .چاہئے

ےس آپ کو آپ ےک  قوںیکچھ طر 

ورزش  : ی  جسم درد کم کر سکتے ہ

. بار رہاتی  یک  کلز یمیمثبت ک ےعیےک ذر 

 
 

ورزش،  ےس جسماتے  بار اور باقاعدیک

  مدافعئی 
ے

صحت  نظام بڑھاتا دماغ

، ڈپر  ، اور  مدد ملئی  ی  کو روکنے م  شنیکو بہیی بناتا ہ  ہ 

 . ورزش بیھکرتی   حوصلہ افزاتی  یک  یمثبت خود اعتماد

 .ےک لئی اچھا ہ   ند ین

 ادہیز ںیہمارے جسم اور ماحول کے کنٹرول م ںیوجہ سے ہم ی. مضبوط ہونے کتیترب یطاقت ک
 .مدد کرتا ہے یمحسوس ک

 وٹر،یمنٹ سے دور آپ کے کمپ 45سے پہلے  ندی. نندی: نںیکرنے کے لئے وقت د کیاپنے آپ کو ٹھ
 ہے یمدد ملت ںیکرنے م اریکے لئے ت ندیٹرننگ دماغ کو آرام اور ن یگول ای یو یٹ

جس کا  ںیہ نکلرسیپ یقدرت یہمارے جسم ک کلز،یمیک یاچھ ی. ہنسدہیپسند ہیحمزا دہیپسند کی. ایہنس
 .اجرا. ہنستے جب اپنے پورے جسم کو آرام

EXERCISE HAPPINESS 
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 برتاؤ
  آپ کے اعمال

پر  ےیآپ کے رو ہیہے جب  یک یبدسلوک ایقسم کا سامنا کرنا پڑا  یبھ یزنا بالجبر کے کس یاگر کوئ
وجوہات  یزندہ بچنے کے لئے بہت اچھ کیسے برتاؤ کرنا ا قوںی. بعض طرںیاثر انداز کر سکتے ہ

 :ہو جائے گا چھےیکے پ ےیاحساسات ہمارے رو ای التیکچھ خ شہی. ہمںیہ

 :چھےیکے پ ےیاحساسات آپ کے رو ای التیخ یخود حفاظت

 ہے جو، باہر نکل سکتا ہے کہ شہیہم ایاکثر  ںیخوف اس راز کو، آپ کے ذہن م •

  کہ ںیدوسروں کو آپ کو مسترد کر سکتے ہ التیخ •

 جا رہا ہے کے خوف ایسوال اٹھا •

 ک ںیکر سکتے ہ نیقی یکو بھ یاحساس آپ کس کیا •

 کوشش کر رہا ہے ینمائش کو کنٹرول کرنے ک ای یشانیپر یمحرکات کرنے ک •

 کوشش کر رہے یکو بالک کرنے ک ادوںی •

 کوشش کر رہے یکر 'باکس بند رکھو' کرنے ک شانیراپنے آپ کو پ •

 کا خوف کھنےیکرنے والے کو د یبدسلوک ںیکہ •

 حملے کے خوف ینیبے چ کیدوسروں کے سامنے ا •

اہم  یبنانے کے لئے کاف یلیہے کہ تبد ہیکرنے کے لئے، آپ کو  لیآپ کے طرز عمل کو تبد •
 التی. خیضرورت ہوگ یپر اعتماد کرنے ک تیالح یکرنے کے لئے آپ ک یلیہے، اور تبد

طور پر اپنے رد عمل  یآپ کو سمجھ اور مجموع ینشاندہ یک چھےیکے پ ےیاور احساسات رو
سے کچھ بچ جانے والوں نمٹنے  ںیاور جذبات م التی. ان خیگ لےمدد م ںیپر کام کرنے م

 نیلواحق گری. دںیکتے ہمدد کر س ںیبحفاظت ہوا ہے پر عملدرآمد کرنے م ایکے لئے ہے اور ک
 .نقصان دہ ہو سکتا ایوجہ سے  یک فیتکل دیکو مز

الش ہے کہ م •   .ںیسے کچھ لکھ ںیطرز عمل تم کر اپنے آپ کو 

 اپنے آپ سے پوچھو ںیہ ایوجوہات ک یان لوگوں کے طرز عمل ک •

محسوس کر رہے  ںیمدت م لیآپ کو مختصر اور طو وں،یرو ںیوہ، اور وہ باعث بن رہے ہ •
 .سوچو ںیکہ کس طرح کے بارے م ںیہ
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 دور لوگوں کو دھکا
 .محسوس کنیل ںیہ ادہیز ںیکنٹرول م ادہیز یلیاک ںینے لوگوں کو دور دھکا جب م ںیم…

ہو سکتا ہے.  قہیآسان طر کیحفاظت کے لئے ا ینقصان سے اپنے آپ ک دیدور لوگوں کو دھکا کو مز
 کیا ہیطرف سے  یکرے گا ک نیقی ںیتمہ یکہ کوئ ہی ایعام ہے  ہیتم سے کہہ  ایمجرم خطرات بنانے 

ہونا  حتاطپھر لوگوں پر اعتماد کرنا م ہیہے ہو سکتا ہے.  ایرکھنے کے لئے آپ کو مجبور کر د ہیخف
جب،  ںیخود کو تباہ کر رہے ہ ای دیمف ریغ االتیآپ کے خ ںیدوسروں کو آپ بتا سکتے ہ کنیعام ہے، ل

 .مدد کر سکتے ںیم یتھ ںینہ یغلط یہوا تمہار ایکے لئے کہ ک کھنےیاور آپ کو د

 ںیخواہش نہ یمباشرت کرنے ک

ہے مجھے لگتا  ںینہ یاپن یریجسم م رےیگے؟ م ںیپر اعتبار کر یپھر کس ینے کبھ ںیکس طرح م…
 .سےیہے ج

کے طور پر آپ  ںیہ اریکے بعد انترنگتا سے ڈرو. آپ کے لئے ت یادتیز ای یبہت سے لوگ عصمت در
 یجنس ونکہیک ںیہ ںیتھا. آپ کو کنٹرول م ںیجنس نہ ایہو گ ایک ںی. تمہںیکرتے ہ ںیکا وقت لے لو، بات

 یہے کہ آپ کے ساتھ یضرور ہیطور پر مختلف ہے. 
کے  نےیسے اسے ل فتارر یاپن یسمجھتا ہے اور آپ کو آپ ک

 .ہے تایاجازت د یلئے ک

 تیہائپر جنس

نے اپنے جسم پر کنٹرول واپس حاصل کرنا چاہتے  ںیم …
نے کرنے کے بعد توقع ہے کہ کس  ںیم ،یکبھ ی. کبھںیہ

 .کرتے ںیطرح محسوس نہ

 یکچھ لوگ بعض اوقات مختلف لوگوں کے بہت سے، وہ جنس
طرح سے ہو  کیا ہیکہ مل.  ںیکے بہت سے کرنا چاہتے ہ

 سکتا ہے

صحت مند  کیا یآپ کے جسم کے کنٹرول واپس لے. جنس
اپنے آپ کو ڈال  ںیآپ کو کچھ م کنیبات ہے، ل یاور قدرت

ر حاالت.  معلوم ںیکے بارے م ںیرہے ہ ہے کہ  نیقیپرخ
پرخطر  سوچنے ںیاور آپ کے بارے م ںیآپ محفوظ ہ

کس طرح آپ کو  ہیاور  ںیہے کہ آپ محفوظ ہ نیقیاالت. 
 سوچنا. ںیمحسوس ہوتا ہے کے بارے م



Email support: help@survivorsnetwork.org.uk  

  
 بہت چوکس ہونے کے ناطے

  نے کنارے پر مسلسل ہوں. ںی... م
آپ کو خطرے کے خالف اپنے آپ کو تحفظ  ںیاس طرح م

پر الرٹ  کیتوجہ اور ہر آواز اور تحر ادہیز ونکہیفراہم ک
بات ہے. آپ کو اس  یمحسوس صدمے کے بعد معمول ک

کام کے  عےیکے ذر االتیجذبات اور خ چھےیکے پ ینگران
 .آسان ہو جائے گا ہیطور پر، 

 کیا ںیدن م کیآپ کو درد کم کرنا اور ا ں،یمدت م مختصر
محفوظ جگہ تالش  کیبار وہاں جانے کے قابل ہے کہ ا

 .کوشش یکرنے ک

 ںینہ ںیباہر جانے کے لئے چاہتے ہ
باہر  یبھ سےیو ںیکرنا چاہتا. م ںیکے لئے نہ کھنےیاور کو د یکس اینے اس سے،  ںیم ...

 .ہے ںیضرورت نہ یک یجانے کے لئے توانائ
الج جگہ ہو سکتا ہے.  کیجہاں ا ں،یآپ کا گھر آپ کو آپ کے سب سے محفوظ محسوس کر سکتے ہ

مدت  لی. آپ کو طوںیحاصل کرنے کے لئے چالو کر سکتے ہ عےیدن کے ذر ہی ں،یمختصر مدت م
. ، چھوٹے سے انتظام اور ںیکوشش کر یسوچنے ک ںیکے بارے م ںیکر رہے ہسمجھوتا  یکوئ ںیم

اور  یکس ای ،یاس ا ں؟یہ قےیدوسرے طر یبھ یکے حصول کے کس زوںیان چ ںیقے میمحفوظ طر
 .ہے ںیضرورت نہ یک یباہر جانے کے لئے توانائ یبھ سےیو ںیکو. م

 یتمباکو نوش ادہی/ ز نےیپ
 .یمدد ملت ںیاآلخر پرسکون ہوتا ہے، مجھے ملنسار ہو کرنے م رےیم ہی ...

رہے  یپ یتمباکو نوش ای. کن حاالت آپ ںیہ کانزمیعام نمٹنے م ںیصورت حال م یدباؤ ک یبھ یکس ہی
مشکل حاالت  ایخطرے سے  یبھ یکس ہی ں؟یمحسوس کرتے ہ سایہو؟ تم سے پہلے اور اس کے بعد ک

 ہے؟ ںیم جےیکے نت

 چڑچڑا ہونے کے ناطے ادہیز
 لیان سے دور دھک ںیہے اور م ںینہ یغلط یان ک ہیرکھنے.  دینے لوگوں کو خر ںیم ...

 رہے ہوں

 انیکے درم زوںیچ یدوسر ای یتنہائ ،یکم یک ندیچڑچڑاپن ن یچڑچڑا ہے. انتہائ یکبھ یکبھ یہر کوئ
 دن کے اوقات آپ چڑچڑا ہو؟ ںیم ای. کںیآ سکتے ہ ںیم جہیکے جذبات کے نت یکم یکنٹرول ک
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 دوسروں کو باہر تک پہنچنے، تاہم مشکل، بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے

ہے کہ کس  ایکے بعد کام ک یادتیز ای یعصمت در ایکے دوران  نیلواحق کیاکثر ا یاور رازدار یتنہائ
جا  ایک الیخ ایکہنا  ہی ایسوچتے ہو سکتا ہے  ایکہ وہ ک ںینہ یکبھ ہی دیآپ کو شا ںیطرح ظاہر کرتے ہ

وجہ سے آپ  یکہے. دوسروں کے ساتھ ہونے  ایکو بتا د یہے کے خوف کے ڈر سے کس ںیرہا ہے نہ
 .ںیپ کو آرام کر سکتے ہکو مشغول اور آ

 

ےس بات کرنے ےک لئی  ی  سوچنے ےک لئی مدد کر سکئی ہ ی  اور رد عمل ےک بارے م االت یآپ کو آپ ےک اپنے خ

تو دورسے لوگ آپ کو  ی  خود تباہ کن ہونی ہ ا ی د یمف ی  غ االت یدورسے لوگوں کو تالش کرنا. آپ ےک خ

.  ی  م تیھ ی  نہ غلیط یہوا تمہار  ا یکہ ک  ہیکر   کھیاور آپ کو د ،ی  بتا سکئی ہ  .مدد کر سکئی

 
  االتیشناخت، اور خ یکہ طرز عمل ک ںیکے ساتھ منسلک رہے ہ یاس کے ساتھ ساتھ وصول

کرنے مددگار ثابت ہو سکتا ہے.  وںینئے مثبت اور عالج رو چھے،یاور احساسات ان کے پ
 :ںیہ التیکچھ خ ہاںی
 رکن کا دورہ ایدوست  کیخاندان کے ا ایلکھ  لیم یا ں،یکال کر •

 کرو فیتعر یقیحق کیا •

اور ان سے  -سوچو  ںیتم پر مطلب ہے کے بارے م ایاپنے دوستوں اور خاندان دے  •
 کہو

 کرافٹ، فائدے( ،یکیشامل ہوں )گائ ںیگروپ م کیا •

 کے لئے کچھ اچھا یاجنب کیا •

 ہیقابل صدقہ کرنے کے لئے عط کیا •

 ںیفوٹو البم بنائ ای، آرٹ ورک CD مرکب کیدوست کے لئے ا کیا •

 اس کا پوسٹ ںیمتاثر کن نظم پرنٹ اور شہر م کیا •

 ںیکرنے کے لئے سائن اپ کر ہیعضو عط کیا •
 

  ’بدل جائے گا یبھ یزندگ یرونیتو، ہمارے ب ںیکرتے ہ لیہم کے اندر اندر تبد‘

Jean Shinoda Bolen
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 ںینہ رید یبھ یاس سے بات کرنا کبھ‘
 ہے

ول واپس ل  میتفہ ہ  آپ ےک رد عمل یک ا یگ  ا یک  ی  صورت حال آپ م معمویل ی  غ  وع کر  نے یکنیر ےک لئی رسر

. بہت یس کو تالش کرنے یک  رہا ہ  اور ےک لئی بات کرنے ےک لئی کیس ے خوات طرف پہال قدم ہ  کو   ی 

 ا یےک خاندان  ان ی  ہ  ےک بارے م ا یکو متاثر ک  االت یکس طرح ان ےک خ  ہی ا یہوا  ا یوہ ک ی  محسوس نہ

.  ی  نہ ہیمطلب  ی  ہ ےلیآپ اک ہی کنیل ،ی  دوستوں ےس بات کر سکئی ہ  ہ 

ورک اندوز، تالش کرنے پر آپ کو بھروسہ کس سے بات کرنے  ٹیمددگار ن کیآپ کے ارد گرد ا
 .یمدد ملے گ ںیم یابیشفا  -اور سننے گا  یکے لئے کس

 مدد ےک لئی کہا آپ کرنا چاہنی تھے تو آپ یک. ورک ٹیےک ن تیحما گر ید 

  

 زندہ بچ جانے والوں کے گروپوں اور فورم یآنالئن ک

• 
  

 تشدد سے بچ جانے والوں 'کے اجالسوں / گروہوں یجنس

• 

 نئے مہارت کو جاننے کے کیا ںینئے ماحول م کیا  

• 
  عےیماہر کے ذر کیا ای عے،یکے ذر NHS عےیکے ذر یپ یمشورے، اپنے ج  

آپ کے - اتیادو شنیڈپر ینٹیا سےیج   •  GP سے مشور 

 تم کس سے بات کر سکتا ہوں؟



28 
 

www.survivorsnetwork.org.uk  Office: 01273 203380                                          

 رد عمل: یدیل

 کسیب شیفل 
 ں؟یہ ایک کسیب شیفل

 یجنس ای یواقعہ پھر سے ہو رہا ہے آپ کو محسوس کر کے، عصمت در ایزندہ بچنے والے گو کیا
کے  کسیب شیفل ریوشد تصاو ہیعام ہے.  ہیکا تجربہ کرنے کے لئے  ریاستحصال کے وشد تصاو

وقت ہو سکتا  یبھ یکس کسیب شی. فلںیہ ںیادیفعال  یدردناک واقعہ ک یماض کیطور پر جانا اور ا
 .اور کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مشکل ںیشخص کے کنٹرول سے باہر ہ کیہے، ا

شخص دردناک واقعہ سے نمٹنے کے  کیاگرچہ، وہ ہے کہ ا ںیخوفناک اور خوفناک ہ کسیب شیفل
 ںیہے دکھا سکتے ہ اریلئے ت

 :قےیکچھ طر ںیمدد کر سکتے ہ یسے نمٹنے کے لئے آپ کو اپنے آپ ک کسیب شیفل

 ںیکر رہے ہ کیب شیفل کیآپ ا: ںیاندوز ہو رہے ہ کیب شیفل کیاپنے آپ سے کہہ دو کہ تم ا .1
. سراگ آپ کے ںیکرنے کے لئے معلومات حاصل کر میہوتا تسل ایجب آپ کے جسم کے ساتھ ک

 .پہچانو تایہوتا د کیب شیفل کیجسم آپ سے ذرا پہلے ا

جذبات اور احساس آپ کا سامنا کر رہے  برا ہے کہ دوران: ںیدالتے ہ ادیاپنے آپ کو  .2
 اور آپ اس سے بچ گئے. ایآ شیپ ںیم ی. اصل واقعہ ماضںیہ ںیادی یک یاب ماض ںیہ

اور اب پر توجہ مرکوز رکھنے کے  ہاںیآپ  :گراؤنڈ کر جاؤ اور حال پر توجہ مرکوز .3
اور مختلف رنگوں کو  کھوی. کے ارد گرد دںیلئے اپنے تمام حواس کا استعمال کر

مختلف  - نےیسانس ل یخود ک یاپن ایلوگوں  ،یقی. موساءینوٹس، آپ کے ارد گرد اش
کے فرش  تیحما یآپ ک ای یکرس ے،. آپ کے جسم کو، اپنے کپڑںیآواز کو سن

پر  نیزم ں،یتا کہ آپ کہاں ہ ں،ی. آپ کے پاؤں اور آپ جانتے ہںیمحسوس کرتے ہ
 ںیکہ آپ سے بچ نہ ںیپھنس رہے ہ ںیصورت حال م یسیا کیا یسٹامپ آپ اب کوئ

 .سکتے
مکمل طور پر سانس  ایکا تجربہ  نےیسانس ل یآپ اتل ہیجب تم ڈر رہے ہو  سانس: .4

کے طور پر آپ کے جسم کو آتنکت  جےیکہ امکان ہے. نت ںیبند ہو سکتے ہ ںیم نےیل
کے  ٹنےیپ ںیاور چکر م یآنا، پژمردگ نہیاحساسات، دھڑک رہا ہے دل، سر، جکڑن، پس

 یوجہ سے رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے. آپ کو دل ک یک یکم یک جنیباعث، آکس
 پر ٹیگے. آپ کے پ ںیسے سانس لے تو اس گھبراہٹ کے کچھ بند ہو جائ وںیگہرائ
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چال  ںیم ٹیکو آپ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا ہے اور پھر تا کہ پ ٹیہاتھ رکھو اور اپنے پ .5

  سانس لے. ںیتا کہ م نے،یجاتا ہے باہر سانس ل
 

اور اب آپ کہاں  ںیالتے ہ ادیآپ کو تو تھے جہاں کے اپنے آپ کو  :ںیاب موازنہ کراور پھر  .6
 .ہوں ںی'م ڈیاپنے ب ںیتھا. اب م ںیکمرے م ٹھےینے اس کے بعد ب ںی. 'مںیہ

آپ  یکبھ یہے کے طور پر اگر: کبھ ںیضرورت نہ یآپ کو جلد ک اپنے آپ کو کچھ حدود دے: .7
کو شروع ہوتا ہے جہاں  ایجب آپ کو آپ کو ختم کرنے اور دن ںیکر رہے ہ کیب شیفل کیکو ا

کے انعقاد  ایتک کیا ٹیاپنے آپ کو لپ ںیکمبل م کیجہاں کے احساس سے محروم ہو سکتا. ، ا
 .کر یمدد کرنے کے لئے کچھ بھ ںیبستر پر جاؤ. آپ کو محفوظ محسوس کرنے م ای

تاکہ وہ آپ  ںیہ ہی :ںیرشتہ داروں کو بتائ ای یاپنے دوستوں، ساتھ ںیکے بارے م کسیب شیفل .8
کے بارے  کسیب شیمدد کرنے کے لئے کس طرح معلوم ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگوں فل یک
کے بعد آپ کے ساتھ  کیب شیفل کیصرف ا ایدوران  یہے. آپ کس یکہ ضرور ںیجانتے ہ ںیم

 دیمف ادہی. آپ سب سے زںیرہنا پسند کر سکتے ہ لےیآپ اک ای ں،یہ سکتےکر  ںیکرنا چاہتے ہ
 .ںیکر صلہیف ایکہ ک ںیہے اور دوسروں کو بتا د

تاکہ اس کے بعد اپنے آپ کو کچھ  ں،یبہت طاقتور ہ کسیب شیفل کے لئے وقت لے لو: یوصول .9
 یجھپک کیہے. ، ا ںیتوقع نہ یکودنے کے لئے ک ںیم وںی. اپنے آپ کو فورا سرگرمنایوقت د
اور صبر  ینرم ،یکچھ خاموش وقت لگے. ، اپنے آپ کو رحم دل ایگرم غسل ہے  کیلے ا

 .ںیہ تےیاجازت د یکچھ سکون ک کودکھانے کے آپ کے جسم 

استحصال کے اثرات سمجھتا ہے جو آپ کو  یاور بچپن کے جنس :تشدد یجنس ،یعصمت در .10
کو  ادوںی یکھلے اپن ںیشخص: م یبھ یوسائل ہو سکتا ہے کوئ یمتیق کیپر ا نےیمدد د ںیشفا م

سے  کیب شیفل یبہت سائٹس، آواز، مہک، آپ ک ہیتو،  ںیلے آو. آپ کے قابل محسوس کرتے ہ
کاغذ پر ڈال اپنے دماغ سے  لکھ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. وجذبات اور احساسات ک

 .ںیباہر حاصل کرنے کے لئے مدد کر سکتے ہ

 یک یابی. آپ کو شفا اس طرح محسوس کرنے کے لئے عام ہے کہ ہیکہ  ںیجانتے ہ ں،یآخر م .11
 .دردناک واقعہ کے لئے عام رد عمل کے ساتھ کام کر رہے ہو کیاور آپ کو ا ںیہ

 
 :ہے ایگ ایسے اخذ ک زیان حقائق اور تجاو

 
Rape and Sexual Violence Project  www.rsvporg.co.uk 
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رد عمل: خود  یدیکل
 نقصان

 ہے؟ ایخود نقصان ک
 

اصطالح مقصد پر اپنے آپ کو  عیوس کیخود نقصان ا
خود  یبھ ہیکرتا ہے.  انیکو ب کٹیچوٹ پہنچانے کے ا

کے طور پر  کرنیئتیخود و ای یتشدد، خود کو زخم ایپہنچا
  .جانا جاتا ہے

 

 :ںیشامل کر سکتے ہ یبھ یکے کس وںیرو لیخود نقصان مندرجہ ذ

 

 یکم ںیجلد م ایکاٹنا جالنے  •

 کا استعمال کرتے ہوئے چیبل یکبھ یکبھ ،یک یصفائ یجلد کے جنون •

 نچیبالوں کو باہر ھ •

 بار بار جسم کو مارنے •

لت کا باعث بن سکتا(،  یسے سب ک ںیکا )جن م اتیمنش ای یتمباکو نوش یشراب نوش ،یبھ ہیلوگ 
 ںیصورت م یطرح کھانے ک یکھانے ک یکاریباب ای/ بہت کم )عوارض، کشودا  ادہیبہت ز ںیکھانے م

طرف سے خود کو نقصان پہنچا  یطرف جانے والے ک یمشکل کام )ک یانتہائ اینکل سکتا ہے جو( 
 .تھکن( تاسک
 

 ں؟یہ یجات یکون خود کو نقصان پہنچانے ک
عام شخص جو خود نقصان پہنچتا  یجاتا ہے؛ کوئ ایطرف سے ک یاور مردوں ک نیخود نقصان خوات

 .ںیحرج نہ لفیہے اور ہر عمر، پس منظر کے لوگوں اور ثقافتوں سکتے س
 

 ں؟یلوگوں کو خود نقصان کرتے ہ وںیک

 :کے لئے ہو سکتا ہے قہیطر کیخود کو نقصان پہنچانے کا ا

 دہ احساسات سے نمٹنے فیسنن تکل ای س،یکسپریا •
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 احساسات پر کچھ کنٹرول حاصلدردناک اور اکثر مبہم  •
اصل صدمے کے لئے خود کو ذمہ دار  ایہے  یشخص کم خود اعتماد کیاپنے آپ کو سزا؛ ا •

 خاص طور پر سچ ہو سکتا ہے ہیتو  ںیٹھہراتے ہ
 ںیمدد کر سکتے ہ ہیسکون فراہم.  ںیمشکل وقت م کیطرف ا یواقف ہے کہ کچھ کرنے ک •

 جب ںینئے اور مبہم جذبات کو ظاہر ہوتے ہ

کے طور پر  جےیمحسوس. اس کے نت کاریب ای وسیبہت سے لوگ جو خود کو نقصان پہنچانے وقت ما
پھر ان لوگوں کے  ای. سمجھ ںیانکار کر سکتے ہ اتیضرور یاپن یان ک ایوہ نظر انداز کرنے اور / 

ہے کے ساتھ نمٹنے کے لئے ان کے جذبات کو  طرح لگتا یاحساسات کو تباہ کرنے کا جواب صرف ک
 .لگے تو ناممکن

  :خرافات کا ترک کرنا ںیخود کو نقصان پہنچانے کے بارے م
 "ناکام خودکش کوشش ہے کیا ہی"

کے ساتھ نمٹنے کے لئے  یزندگ ںیبجائے مرنے کو چاہنے کے مقابلے م یکو نقصان پہنچانے ک خود
 یکبھ یہ دیشا کنیخطرناک ہو سکتا ہے ل ےیکے ل یزندگ زیہے. انجر ادہیز ںیکوشش کے بارے م یک

  .ںیکر سکتے ہ ںیہ یاتن

 "ہے ہیخود نقصان توجہ حاصل کرنے رو"
 یثبوت چھپانے ک یسے لوگ طور پر مشکل کے وہ ان کے خود کو نقصان پہنچانے کا کوئ بہت

توجہ  ہیہے، تاہم  ںینہ فیتکل. لوگ توجہ حاصل کرنے کے لئے خود کو سایج ںیکوشش کر سکتے ہ
  .ہے کیضرورت ہے کرنے کے لئے ٹھ یک تیاور حما

 "ںیوہ لوگ جو خود کو نقصان پہنچانے دوسروں کو خطرہ ہ"
 ہیجو لوگوں. سچ تو  ںیہ ںیاور نہ تیخود کو نقصان پہنچانے کے دوسرے لوگوں پر خود کو چوٹ ہدا

جائے گا جو سب  ایسے خوفزدہ ک الیاور کو نقصان پہنچانے کے خ یہے، خود کو نقصان پہنچانے کس
 .لوگوں ادہیسے ز

 ں؟یکر سکتے ہ ایک

 یڈائر کیہو گا. ا دیسمجھنا شروع مف یکے لئے وجوہات اور آپ خود کو نقصان پہنچانے کے معن
 :سواالت لیاور اپنے آپ سے پوچھنا مندرجہ ذ ںیرکھ

اپنے آپ کو  ں؟یمحسوس کرتے ہ سایتم سے پہلے اور خود کو نقصان پہنچانے کے بعد ک
 ںیکوشش کر رہے ہ یاس سوال پوچھ رہا آپ کے احساسات آپ کے ساتھ نمٹنے کے لئے ک

ہے ان کے جذبات کے  یک ینشاندہ یمدد کر سکتے. اس بار جب آپ ان ک ںیکو سمجھنے م
 .کرنا آسان ہو سکتا ہے تالشاور راستہ  کیساتھ نمٹنے کے لئے ا

 ای یکرتے اپنے ماض ینشاندہ ایاحساسات، ک مطلب ہے؟ ایخود نقصان سے آپ کے لئے ک
 ا؟یکے لئے شروع کبار خود کو نقصان پہنچانے  یجب آپ پہل ں؟یم یزندگ یاس وقت آپ ک

 .ںیہے سمجھنے کے لئے مدد کر سکتے ہ تایآپ کو د ہیآپ کو  ینشاندہ یک یان معان
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طرف سے  یدوسروں ک ہی ں؟یچاہتے ہ ایاپنے آپ کو درد کو روکنے کے لئے ک وںیآپ ک
شرم اور جرم کے آپ کے  ںیوجہ سے ہے، خود کو نقصان پہنچانے کے بارے م یدباؤ ک

کرتا ہے کہ  ںیآپ کو خود نقصان اب آپ کے لئے کام نہ ایجذبات کو کم کرنے کے لئے 
 خواہش یہے ک ایک صلہیف

آپ کون  کرنا ہے؟ تیحما یآپ خود کو نقصان پہنچانے کو کم اگر آپ ک ایوسائل آپ کو روکنے  ایک
کرنا چاہتے آپ کے ارد گرد  تیحما یاور آپ ک ںیجانتے ہ ںیخود کو نقصان پہنچانے کے بارے م

 ںیضرورت ہے کے بارے م یمدد ک یاور کس طرح وہ آپ ک ںیلوگوں کو ہے؟ اگر آپ ان لوگوں م
 .سوچو

 ںیہے؟ مثال کے طور پر، شام م ٹرنیپ کیا ں؟یجب آپ عام طور پر خود کو نقصان پہنچانے کرتے ہ
جب آپ کو  ںیرہ گئے ہ لےیاک ںیآپ کے گھر م ایہے  ایک ںیخود کو نقصان پہنچانے نہ شہیآپ کو ہم

ں یبعض حاالت کے بارے م ایکرنے  لیرسم کو تبد کیا ں؟یخود کو نقصان پہنچانے کرتے ہ شہیہم
 .سوچ عام طور پر خود کو نقصان پہنچانے پر اثر انداز ہو سکتا ہے یآگے ک

کہ  ںیآپ اس کے بجائے خود کو نقصان پہنچانے کے کر سکتے ہ ای. کںیٹولز ہ دیمف یاور تباہ یلیتبد
احساسات آپ کے  ایدوست کو فون  کیمثال کے طور پر، ا ں؟یفہرست بنا سکتے ہ کیا یک زوںیچ

 .مثال ورزش( کرتے زیچ یکس یکے لئے جسمان یرہائ یاندر ہے ک
 

 خود کو نقصان پہنچانے کے گرد ماہر وسائل

 شیلوگوں کے لئے تعاون اور معلومات پ ںیم فیتکل ںیپر خود کو نقصان پہنچانے کے بارے م ںیہی
 :ںیکرتے ہ

www.right-here-brightonandhove.org.uk/selfharm/ 
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 چےیتوڑ ن
کو نوٹ کر  زیخود مدد تجاو دہیکے حصے سے اپنے پسند کیان صفحات پر آپ کو ہر ا

.ںیسکتے ہ

 

 

 االتیخ

 احساسات
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عبارت

 

 

 ہے؟ ایپا دیآپ کو خاص طور پر مف ںیکے حصوں م ڈیجو خود مدد گائ

 ضرورت ہے؟ ایکہ ک ںیکر رہے ہ ںیکا ذکر نہ االتیدوسرے کے خ یاگر آپ کس

کا  التیکہ خ ںیزندہ بچ جانے والوں کے ساتھ کام کرتے ہ ںیتاکہ ہم مستقبل م ںیہ یہم واقع
 .ںیجاننا چاہتے ہ زیرائے اور تجاو یآپ ک ںیاشتراک کر سکتے ہ

admin@survivorsnetwork.org.uk 

01273 203380 

 

 برتاؤ
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 :وسائل دیمز

The Courage to Heal: A Guide   PODS for Women 

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   Guided stabilisation resource for for 
survivors survivors 

www.pandys.org http://tinyurl.com/safetyrecording 

ہے.  یریالئبر کیا یاور کتابچے ک ںیورک کتاب ٹیپسماندگان 'ن
.ںیمدد کے لئے خوش ہ ںیالش م یمعلومات ک دیہم آپ کو مز
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معاونت یاستحصال ک یکے جنس کسیاور سس یعصمت در  

Survivors’ Network would like to offer thanks to the original authors of this 
booklet, SARSAS, who kindly gave permission for it to be reproduced. 

 

Somerset & Avon 

یعصمت در  

استحصال یجنس &  

مومن  •  سننا، تیحما یک  •    


