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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

زخمبھرنا ممکن ہےغلطاستعمالکےبعد.یہ ہوسکتا ہےبہادریکےساتھ اورصبرکےساتھ نرم
مزاجاپنے آپکےلئےکیاکرنا اورمتوبہت زیادہاپنے آپسھے.

ستحصالقدرتی ہیںحفاظت طریقوںکےلئے
نسی ا
بہتسے رد عملعصمت دری اورج
تمہار جسم اور دماغ ای ک خطرناک حالتکا جواب دینے ہیں:
ا
• خوف اورغصہحفاظتی احساس ہیں
• بداعتمادی اوربلککڑحفاظتیکے خی الت ہیں
ککسی اوربنانےحفاظتیبرتاؤ ہیں
• تنہائی اوراپنے آپو
ان طریقوںشایداستعمالکیا جاتا ہے خطرہ جانےکےبعد .یہگائیڈ آپکےلئے حوصلہبڑھانا
کےلئے ہے.
یاد رکھیں :کیاآپ کو محسوس کر رہے ہیں ای ک عام احساس ہے ای ک برا حالکے.
چننابہتریکی طرف کامکرنا بہتبہادری ہے
نه شروعکر دیا ہے .آہستہ آہستہ اسکوپڑھنے.
تم اکیلےنہی ہو

یہ خود مددکرنےکےگائیڈ کھولنے ک آپ

لوگوںکی مددکےلئےیہاں 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

ک کس طرح
لوگ ٹروماسے رد عمل ا
کرتے ہیں
فناک واقعہ وہاندرسےبہت جذ
نسان نهتجربہکیا ہے ای کبہتبرٹرامیٹک ,حیرانیا خو
جب ای ک ا
ہےمنفرداوراپنی ہوگا .
ھٹکا۔ی ا.بے چین معمول ہےاورکیا آپکولگتا
با.تی محسوس اورجسمانی ج
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یہاں ہیںکچ ردعمل جهلوگ محسوسکرٹه ہے :

جسمانی
•

سردرد
چکر آنا
نسیں
گہریسا
سینےکا درد
تیزیسے دل کی دھڑکن
دوسراجسمانی درد

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

جذباتی
پریشانی
ڈراؤنا خواب
سلہ
یاداشت م
کھو دیابھروسایاکھو دیا حراستی

• مایوسکن احساس
• احساس جرم
فسردگی
• ا
•عدم تحفظ
• برا غصہ

•
•
•
•
•

جذبا تی

برتاؤ
•
•
•
•
•

تکلیف
پٹھوں
تھکا ہوا
ڈائریا
خواہشکوئی
زائدپھرتیال
خش ک منہ
پسینہ

• بیچینی

ناخنکاٹتے
لسل
تس
انگلی
ٹیپکی
بہت زیادہباتکرن ه
نہیںکھایابہت زیادہکھانے

•
•
•
•

افیسارا شراب پینےیابہت زیادہ
ک
سگریٹپینے
بہت زیادہکامکر رہے ہیںیاکامنہیںکررہا
نظراندازکرنا
خود ایذارسائی

تعمالکروںگا’
فظ اس
‘یہگائیڈ ”بچا ہوا”ل

بچ گئے ہیں .آپکوششکر
آپ محسوسنہیںکرےگا ,لیکن آپ
رہےہیں ,مشکل ہے,لیکن آپبچگئے ہیں ,اورتم زندہبچکر
رہےہیں.

صرف میں ہی
نہیںکیاتھا

ٹنےنہیں
میںن م
کر رہا ہوں

کوئینہیں
سمجھتا

میں اسبارے میں
باتنہیںکر
سکتے

انہوں نے مجھ سےمحفوظ
کیاجانا چاہیےتھا

ھے کوئی
مج
کنٹرولنہیں ہے
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وگوں کو
کیوںل
رد عمل ہے?
دماغ عقلمند ہے اورسمجھ ہے دماغکو .جب آپ خطرے میں ہیں دماغسے زیادہ لیتا ہے .یہ اس
کے زندہ رہنےکے لئے کیضرورت ہے کرتا ہے.
اڑان ,اڑان ,جمانا,دوستیکرنه اورگرنا
آپکے دماغ رد عملکیبقاکےلئےقیادتکرنےکےلئےسبسے زیادہ امکان ہے اور کم از کم
نتخابکریںگے .یہ آپکو اچھالگے گاکہکس طرحکےبارے میںسوچنانہیں ہے.
نقصان کا ا
سلوکیکے دوران،پہلے دوآپشنز اکثر ممکننہیں ہیں وہ مزیدجسمانییاذہنی
عصمت دریی ابد
ے نقابکے
نقصانکیصورت میںنکل سکتا ہے.وہ کم از کمفوری خطرےکرنےلواحقینکوب
طورپرگزشتہتین اختیاراتبہت عام ہیں.

انکے جوابات ہزاروں سالکے دورانتیار ہے .جانوروں کا ڈرامہ کس طرح ہوشکاریوں ( الپ)ی ا
کس طرح آپ اببھیکھڑے ہوسکتے ہیں جب آپکو ای کگاڑیکو آپکی طرف ہی آرہا آپکو جس
طرح (جھروکے) سےباہر حاصلکرنےکےلئےلگتاپہلے دیکھتے سےبچنےکےلئے مر چکے
ہیںکےبارے میںسوچو.
پپوکیمپس)
تستایا ہ
تقسیمکےبعد ،آپکے دماغ(پران
قسیم دوسری میں ہوتا ہے .ای کدوسری
یہسب ای کت
کنڈ ہم انتظام
کیعقلی حصہکو خطرہ سگنلبھیجنےکےسست عملشروع ہوتا ہے .یہبعدچند سی
ہے کہ خطرےکےبارے میںعقلسوچنا ہے.
نطقی سوچکیجگہ لے لیتا ہےکے طورپر ،خوف
فوری طورپربقاکے لئے سنتیں طویل مدتی م
صدمےکے دوران سمجھداریمغلوبکر سکتے ہیں.
ای کمحفوظنتائج(بقا)نہ ہو ،دماغپھرسے رد عملکو استعمالکرنےکےلئےسیکھتا.کبھیکبھی،
یہ جوابکم سےکمپرخطر حاالت میںبارباراستعمالکیا جاسکتا ہے .اس خطرےکےبارے میں
شعورکی ای کسخت ریاستسے،یابےحسیکا احساسپیداہو 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
•کوئینہیںسمجھتا
•چیزیںکبھینہیں ای ک ہی ہو جائےگا

فلیشبیکس
صہ کسیکواپنے اعتمادیاحفاظتیکااحساس
غ
عد متوقع ہے.یہ صحت مند ہے،
انشورنسکےب
لیکنکوشش اور واقعی ہے جوالزام عائدکرنے
پر غور.
ے ساتھکیاکیاسےکہیں زیادہ
آپ اگرکوئی آپک
تکلیف دہ چیزکے ساتھنمٹنےکےلئے
ہیں.تم
تھا ،اور آپ اببھیتم ہو.
ہرکوئی مختلف ہے .ہمپر ہوتا ہےکہ سبکچھ
ہمیں مضبوطبنانےکیصالحیت رکھتا ہے.

.
عادیافراد انہوںنےباتکرنےکا ای ک خوف
ونکہبیجااستعمالکرنےکےقابل ہیں.تم
پیداکی
فوظ ہیں اورلوگیقینکریںگے جو وہاں
اب مح
صلہتو آپکو
ہیں اور آپکی حمایت آپکویہفی
باتکرنی ہے.

• ناراض خی الت
•

وہ میریحفاظتکرنا چاہیےتھا

• کوئی آدمی اعتمادکیا جاسکتا

• خودسےنفرت
• میںگندی راونفرت ہوں
• کوئیبھیکبھی مجھے سمجھ جائے گ

اقتور ہے
ک کسیبھی چیزسے زیادہ ط
س پر ہوتا ہے ہ
نسانی روح ا
ا
پسماندگان اکثرکیا ہواکیی ادکی طرفسےنہ صرفپریشان ہیں،بلکہ وہ اسکوکس طرح
می موری.
فحہ  7دیکھیں)کو آسان ردعملکے دوران جاری ہارمونزبھی اس می موریکےلئے ذمہ
یاد .صدمے (ص
دار ہےکہ آپکے دماغ کاحصہ متاثرکر سکتا ہے.یہفیوز اڑانے 'اور آپکییادیںت کرسائییا ای ک
بل ہونےسے روک سکتا ہے .ای کتجربےکے
سل ککرنےکےقا
وقتی ا ای ک جگہکےساتھ انکو من
دوران سبسے زیادہفعال ہیں جو دماغکےحصوںکےلئے کس طرح اس واقعےکو ای ک می موریکے
صلہکرےگی.یادوں
فوظکی ا جاتا ہے اور اسکےبعد میںکس طرح حاصلکی ا جاتا ہےکافی
طورپر مح
ہو سکتا ہے:

ونکہ دکھائے جانے رکھتا ہے ،اور آپ واقعی میں آپ
• مداخلت (می مورییہنامکملکاروبار ہےکی
نہ کسی طرحکےتجربےکو ختمپاتی)
کسی
• بکھری (بٹس اورٹکڑےٹکڑےی ادکر رہے ہیں)
فلیشبی ککے دوران جذباتکواتنی واضح ایونٹکےتمام
تصاویر ،آواز ،مہ ک اور ای ک
• حسی (
کچھ حواس کا ای ک مجموعہ ہیں)
کی طرفسےیادکیا جاتا ہےکہ،یا
•

غیرتخکرم ک (آپکوپہلےبھی ہوا جس واقعہکویادنہیںکر سکتے ہیں)

•

ئے مشکل ہے)
الفاظ میں ڈالکرنےکےل
غیر زبانی (یہ

ئے مشکل
علقہ (مرکزیپہلوؤںیادکر رہے ہیں،لیکنیہکہاں  /جب وغیرہیادکرنےکےل
• غیر مت
ہے)
• دفن (یہبعدکے سالوںت کی اد رکھا جائےنہیںکر سکتے ہیں،یہ ،معیارکی طرح خواب میں
فلیشبیکس طورپر انتہائیوشد طرح.
نازلکیا جاسکتاسنیپشاٹ میں،یا
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تھنمٹنےکرسکتے ہیںکہکچھ طریقوں
آپاپنے خی التکےسا
فٹوں .اب آپ انکی الش اورکےبارے
باہر اپنے خی الت الو .خی التلکھناباہراندرسے ان ش
میں خیال ہےکہ وہ مددگار ہوتے ہیں چاہے وہکر سکتے ہیں.
فلیشبی کی ا
حرکاتپرنظر ڈالیں .آپکوپتہ ہےکیا،کب،کہاں اور ہو لوگ جوبند ای ک
پریشانسوچمقررکر سکتے ہیںکرسکتے ہیں؟ ای کٹرگر ریکارڈ آپکو منظمیاگھوڑا
االتسےبچنےکےلئے مدد ملےگی.یہبھی آپ انکےلئےتیارکرنے میں مدد ملےگی.
ک سفرپر جا رکھنےقیمتی
• آپ کے لئے اہم ہیںکےبارے میںسوچو.کہ آپکو زندگیے
اشیاءکی ای کفہرستبنائیں .اس میں شاملہو سکتا ہے:
صوصیات اور
• اندرونی وسائل (جیسے اچھییادیں اورتجربات ،سابقہکامیابیوں ،مثبت خ
خوبیوں ،روحانی  /مذہبیعقائد)
• بیرونی وسائل ((د)سے محبت اور (د)تمپریقین رکھتے ہیں جو،فطرت ،جانوروں،اشیاء،
کنوں جیسےافراد).
فوظ جگہپر،کیسرگرمیوں ،آکان
کسی مح
کھ ہوتا ہے جب آپکی مددکر سکتا ہےکہ ای ککالجبنانے.
ای کتصویر ڈرایا آپکو اداسی ا د
صلہافزائیکر سکتے ہیں جہاںپوسٹر اوپرکرو.
یہ آپکی حو
میرےنامکے حروف.بڑےبڑے حروف میںاپناناملکھیں .آپکےنامکے حروفکا
استعمالکرتے ہوئےکی طرفسے اپنے آپکوبیان .ہر خط آپ ( الحیتوں،پسندکرتا ہے،
ئندگیضروری .مثالکے طورپر،سیمہو سکتا ہے :ہمدرد،پیار اور
وغیرہ)کےبارے میںکچھ مثبتنما
محبت،پیارکی .ای کنام پوسٹربنائیںیا ای کنامکارڈ ڈیزائن.
مثبت چیزیں ڈائری .آپکوبسترپر جانےسےپہلے ہر روز ہوا ہےکہتین مثبت چیزیںلکھ
سندیدہ جگہکا دورہ
لو ،مثالکے طورپر .میںنے آخر واشن گ اپکے اس ڈھیرکی ا ،میریپ
فلیشبی ککےبغیر ای ک دنکے ذریعے حاصلکی .اس ڈائریتم اداس محسوسکر
کیا ،میںنے ای ک

رہے ہیںیاسونہیںسکتا ہے جبکے ذریعے واپس دیکھو.

بھیت کنہیںکیا ہے؟تمکہناکیاضرورت
الفاظ آپنے ا
'
ہے؟ وہاںبہت سے خاموشیتوڑ کرنےکیکر رہے ہیں'
)صدی امریکی مصنف Audre Lorde (20th
Office: 01273 203380
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الشکریںیا آپکے منتربنانے.
ای ک منتر امید اور امکانکی ذاتی
طاقتبیان ہے .روزانہاپنے آپپریہ
صلہافزائییااپنے آپکو
بتانے؛ حو
حوصلہافزائییامنفی خیاالت خاموش

ثالیں:
کرنےکےلئے استعمال.یہاںکچھ ہیں م
• میٹا دعا":تمام مخلوقپر امنہو سکتا ہے.تمام مخلوق خوش رہو.تمام مخلوقکےمحفوظ ہو
سکتا.تماممخلوق انکیحقیقیفطرتکیروشنی میںبیدارفرمائے.تماممخلوقکے آزاد ہو
سکتا ہے" .
•

تا ہوں".
"میںیہکر سک

•

ربان ہوں".
"میںنےاپنے آپپر مہ

•

ستحکام
تا ہوںکوتبدیلکرنےکی ہمت اور حکمت ا
"(خدا)فرق جاننا چیزوں میںکر سک
قبولکرنےکےلئے"،
تبدیلنہیںکر سکتے
مجھے عطا چیزیں میں

میریسبسےبہترشخص .ای کشخص آپکومعلوم ہے (ی اسمجھتاتھا) ہمیشہ حمایتکی جو
اور آپکویقین ہےکہ نہیں ہے؟ ای کتصویریا ہمیشہ آپکے ساتھ اسشخصکیکسیبھی
المت رکھی .ں اس کا حوالہکے ساتھ (ٹچ،پرنظر)تم انکی ضرورت ہے جب .
میریسبسےبہترشخص جواب .اگر آپ ای ک غیرمفید خیالیاتجربہتھاتوتمہا ار سبسے
اچھا شخص آپسےکہے گا اسکےبارے میںسوچو.
مجھے کیاکہنا چاہئیے؟ آپکےقریبکسیکے طورپر آپ سوچ رہےتھےیہیکہا،توکیا
آپ انکی حمایتکرناکہیںگے؟
خلفشارکی ای کفہرستبنائیں.
لفشار.
خ
• ای ک دوستسے رابطہکریں
فلمیاٹی ویپروگرام دیکھ
• ای کپسندیدہ
• تخلیقیکچھکرو
• رقص
فوظکوکونبنائیں
• اپنےکمبلکے ساتھاپنے آپکوبستر میں ای ک مح
سکوننیندکے معمول دے.تنہائییاسوچسے زیادہ ہے جب آپ
اپنےآپ کو ای کپر
کو 'غیرفعال' ہیں ای کحقیقی چیلنجبن سکتے ہیں .ای ک راتکی روشنی رکھتے ہوئے
اور ریڈیویاپرسکون موسیقیکی مددکر سکتےکرنےکےلئے سن.الیکٹران کنرمیکے ساتھکی
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مددنہیںکرتے.شرابکی وجہسے اس میںشکرکیسطحکےلئے آپکو آرامکرنےکےبجائے
آپکوتحری ک ملےگی .آپکے سانسلینےسست 4 -کےلئے اور 7کےلئےباہر میںشمار.
اپنے آپکو دوش متکرو .آپاپنے آپ میںسوچپائیں،توکیوں میںنے ...نہیںکیا ''،،
ے پوچھیں: :
میں ہونا چاہئے '' ...یہ میریغلطیتھی 'خودس
• کیادلیل ہے؟

• کسینے مجھے ای ک ہیکہانیسنائیتو ،جو میں دوش دیںگے؟
• کیا ہواکےبارے میںسوچنےکےلئے دوسرے طریقے ہیں؟
• سوچکے اس راستےسے مثبت اورمنفیکیا ہیں؟
•

نطقی غلطیاںکر رہا ہوں؟
میںکیا م

• اگر میرا'بہترینشخص مجھےبتانےکےلئےکہیہ میریغلطینہیںتھیکہکہیںگے؟

کسی دوستیا خاندانکے ای کرکن آپکوبتایاتو ہے کہیہ ان کےلئے ہوا
اہر کرنا
تلف ردعمل ظ
تھا کہتم انہیں دوش دیںگے؟ آپ کے خیال میں وہ مخ
تلف انسے کسیکےسوچیںگے?
چاہیےتھا؟ آپ مخ
یعنیکےفوائد آپ کوظالمانہاپنے آپ کا عالج کرنے کی اجازت دے دو کرنے
شفایابیکی ہیں.
بچ گئے ہیں اور آپکو
کےلئےنہیںکیکوشش کریں .آپ

 ...کیا آپ
'تمہارے اندرپیدا ہونے والے ہےکے توجہ ہو ،اور ہر چیزسے زیادہ اس جگہ .
کیسبسے اندرونی خود میں ہو رہا ہے آپ کیپوری محبتکےقابل ہے:کسینہکسی
طرحتم اس میںکامکرنےکےلئے ای کراستہتالش کرنا ہوگا '.
th20(Rainer Maria Rilkeصدی جرمنشاعر)

ساسات
اح

آپ کا جذباتی رد عمل
• صدمےکے ساتھنمٹنے جب ،آپکومحسوسکر
سکتے ہیں:
• ال گکرنامشکل ہے کہ جذباتکی ای کبڑیوسیع
پی مانےپر،ی ا
ای ک عدم
تلفاحساساتکی طرف
پسماندگانکوکبھیکبھیبہتسے مخ
سےابیبھوتمحسوس .انہوںنے انکے حلق،یا انکےپیٹ
میں انہیںمحسوسہو سکتا ہے،یاکہیں اور .وہبیانکرنا
مشکل ہےکہ جذباتکے ای کبڑےپی مانےپرتجربہکیا جا
سکتا ہے.
آپکےاحساساتکی اسبڑیبالک میںنظرآتے ہیںتو ،آپ
انفرادی اشخاص محسوسکریںگے .اکثریہ ،انکے
کوکچھ
تحقیقاتکے اسکےپیچھے خی ال ہےکیاکےلئے
فتسے ہر ای ککیشناخت ،اور
احساساتکو دریا
مددگار ہے.
حساساتکو دیکھو اور انکو دریافتکرنےکےلئےشروع:
انفرادی طورپر آپکے ا
غصہ دشمننہیں ہے .غصہکی ا آپکےلئے اہم ہے خطرےکےتحت ہےکہ آپکو دکھاسکتے ہیں.
مستقبلدھوکہسے آپکیحفاظت.یہ آپکو اسکی وجہکےبارے میںکچھکرنا ہوگا آپ
غصہکے
نتخابکرتے ہیںکبھیکبھی ای ک
کو خبردارکیا .جس طرح ای کشخص غصےسےنمٹنےکےلئے ا
ئلہ ہے،لیکننہیںاحساس خود ہوسکتا ہے.
مس
افی اچھےنہیں ہیںیاکچھ انکے
شرم کیباتسبسے زیادہتبہا کن جذبات میںسے ای ک ہے .وہک
فسوسکیبات ہے،شرمکیبات
ونکہلوگ عام طورپر شرم .ا
ساتھ غلط ہےکہ محسوسکرتے ہیںکی
گفتگوکرتے ہوئےلواحقین خوفبناسکتے ہیں ،اور وہلوگ جو ان
ہے لوگوں معاون ہو سکتا ہے میں
کے وہشرم محسوسکوئی حقنہیں ہےکہ دیکھ میں مددکر سکتے.
گویاوہ محسوسکرتے ہیںکوئی ای ک ہو کس طرح محسوسکرتے ہیںیا جوکچھ وہکے ذریعےگئے
تھے سمجھ سکتا ہے کہہو سکتا ہے.
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مٹنے کےکچھ طریقوں
باتی رد عملسےن
جذ
• اپنے آپکو چھوٹے اور انتظامکے اہدافمقررکریں:
• کسی چیزکےساتھ انگراؤنڈن گ طرفسے آپکے جذباتکیسطحکو منظم(صفحہ 18
دیکھیں)
• ای کمحفوظ ماحول میںاپنے جذباتکا اظہار
• شناخت اور آپکے جذبات میںسے ہر ای ککےنام
•

انکےبارے میںباتکرتے ہیںلکھ،کھلے میں انہیںباہر جانےکیکوششکروی ا

• کہ آپکے جذباتکو اجازت دی جاتی ہے ،اور عام ہیںقبولکریں .ان میںسے ہر ای ک

کو سن سکیںبھاگنے آوازکیشناخت30 .سیکنڈ
اندر اورباہرسےسنیں.اپنی آنکھیںبند اور آپ
کےبعد میں اپنےسننے النے اورنغمے ،آپ سنسکتے ہیں،قریبترین آوازکیشناخت.یہ آپکے
سانسلینےیا آپکے دلکی دھڑکنکی طرح آپکےاپنے جسمسے آواز شاملہو سکتے ہیں.
دہرائیں.
ے ساتھ آپکے
ئندگی ای ک رن گک
اپنےآپ کوباہر اپنے احساساتکو لے لو .آپ ہراحساسکینما
احساساتکا ای کنقشہاپنی طرف متوجہکر سکتے ہیں.اپنے جذباتکے سائزکےبارے میں
سوچو ،اوریہکاغذپرکمرےکے ای کاسی طرح رقم دے.سبسےبڑے جذبات اور وہکہاںسے
آیا ہوںکےپیچھے خیاالتکےبارے میںسوچو.
تعمال کریں .آپتیارمحسوسکرتے
سیکھنےیا ای ک مہارتیاشوق کی مشق کرنے اکیلے وقت اس
ہیںیا حقکے موڈ میں ہمیشہنہیں ہیںنہیں ہےتو شوقکے ساتھاپنے وقتبھرنےتنہائیکے
کو کمکرنے میں مددکرسکتے ہیں ،دوسروںکے اردگرد ہونے کا .مثالکے طورپر،
احساسات
ج سکتا ہے کہ درجہ حاصل
فٹیا ای ک موسیقی مہارت سیکھنےاکیلے عملکیا ا
ای ک زبان ،ای ککرا
ہے Youtube .ویڈیوز اسلئے اچھاہو سکتا ہے.
بجلیکیکوٹیشن جمع .انکے ظاہر .ای کپوسٹربنائیں.
تعمال کریں.
بجلیکیقی مت درج کرنے کا اس
لند آوازسےپڑھیں .انکےبارے میںسوچو .انپریقین.
انہیںب
مشاورتیا چہرےسے چہرہ حمایتکوشش کریں .اسکا اظہار اور اس طرحکےبے چینی ،خوف،
حساساتپرعملدرآمدکرنے میں مددکرنے
غصہ ،ڈپریشن،احساس جرم ،شرمندگی اورکم خودقابل ا

کا ای ک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے.

Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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اؤنڈن گ
گر
ہدایات
 .1گراؤنڈن گ،کہیںبھیکسیبھیجگہیاکسیبھیوقتکی اجا سکتا ہے اورکوئیبھی آپکویہکر
رہے ہیںپتہکرنےکیضرورت ہے.
ک کا سامناکر رہے ہیں جب ،آپکو مضبوط جذبات
.2بنیادکااستعمالکریں اگر آپکو ای ک محر
صان پہنچانےی اعلیحدگیکا ا الناپنے آپکومحسوس ،مادہ
محسوسکرتے ہیں ،اپنے آپکونق
استعمالکرتے ہوئےکی طرح محسوس.
 .3آپکو ای ک 10-0پی مانےپر،سےپہلے اور اسکےبعدآپ کا موڈکی درجہبندیکر سکتے ہیں.
 .4آپکی آنکھوں موجودکےساتھ رابطے میں رہنےکےلیےکھلیرکھیں.
 .5اس مرحلےرپمنفیاحساساتکےبارے میںباتکرنے سےاپنے آپکو روک  ،.5آپکو اس
سے دور مشغولکرنا چاہتے ہیں.
مستقبل.
پر توجہ مرکوز،نہ ماضییا
 .6یہاں اور اب
 .7گراؤنڈن گ ،جو مشغول اور شدیدمنفیاحساساتکی مددکےلئےاستعمالکیا جاتا ہےصرف ای ک
بلے میںصدمےکے
نرمیکی حکمتعملیسے زیادہ ہے.یہ خیالکی ا جاتا اکیلےنرمیکے مقا
وثر ہونےکےلئے.
لئے زیادہ م

یہکس طحر کرنا
تفصیلسےاپنے ماحولکوبیان،
کے اردگرد ای ک اچھینظر ہے اور
.1
جیسے 'میںنے ریل میں ہوں ،میں درخت اور ای ک دری ا ...کو دیکھسکتے ہیں
تلف چیزوںکی 'الفسوچکے
قسام مخ
کتوں،شہروںکی ا
'.دماغیگی مز ،جیسے جیسے
.2
ذریعے جاؤ ،میں درخت اور ای ک دریا ...کو دیکھسکتے ہیں'.
عمربڑھنے ،آپپیچھےکیا ہے ،اگر آپکو آہستہ آہستہ واپس جا سکتے ہیں مثالکے طور
.3
پر :اب میں  10 ،9وغیرہ ہوںتم واپساپنے موجودہ عمرت ک ہیں جبت ک.
فصیالتسے ای ک روز مرہکی
اس طرح ای ک ہدایتکوکس طرحکے طورپر،کیت
.4
سرگرمیکی وضاحت.

منظرکشی ،مثال ،آپ کےسر میں ای کسٹاپسائنتصور دردسے منہسکیٹپر
.5
گالئڈنگ'،ٹی وی چینل'اپنےسر میںیا ای کبہتر'شو'کےلئےتبدیلکرنےسے آپ اور درد
بفر کے طورپر ای ک دیوارتصورکےلئے.
کے درمیان ای ک
فوظ ہوں ،میںنے ماضینہیں موجود میں ہوں ،میں اس مقام
فٹیبیانات،سوچ 'اب میں مح
سی
.6
میں ہوں اورتاریخ ہے ......
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نسی مذاق کااستعمال ،مضحکہ خیزکچھ سوچنا.
ہ

.8

کل رقومکی مشق.
استعمال حراستی ،حروفتہجیپیچھےکی طرف کاکہنا ہےیاکچھ مش

اؤنڈن گ
جسمانیگر

اپنے ہاتھوںپ چالئیںگرمیاٹھنڈےپانی.
.1
پر توجہ مرکوز ،،ہر ای ک سانس نوٹس اورسانس چھوڑتے اسکو
آپکے سانسلینے
.2
فوظ سے ہر سانسپر دہرائیں.
فظ مح
سست اورل
ضبوطیسےپکڑو.
طورپرمشکل آپکر سکتے ہیںکے طورپر آپکرسیپر م
.3
ٹچ مختلف اشیاء ،آپکےقلم ،آپکی چابیاں وغیرہ
.4
منزل میںاپنے ہیلسکھودو.کہ آپکو زمینسے جڑے ہوئے ہیںاپنے آپکویاد التے
.5
ہیں.
کو متحرکمحسوس جببھی آپکو چھوکر سکتے ہیںکہ آپکی جیب میں ای کبنی اد
آپ
.6
ٹا ساپتھر وغیرہکیری.
اعتراض ،ای ک چھو
انگلیاںیاٹانگوں میں
کھینچنا ،جہاںت ک آپکر سکتے ہیںکے طورپر آپکیباہوں
.7
توسیع.
.8

بینچنا اور آپکی مٹھی رہائی.

سھدای کگراؤنڈنگ
 .1اپنے آپسےکہہ دو .1قسمکےبیانات ،مثال آپکو اسکے ذریعے حاصلکریںگے
.2تصویراپنے عزیزوںکے ،انکیتصاویرکو دیکھو.
ح سمندرپر
 .3ای کمحفوظ جگہکےبارے میںسوچو،یہحقیقییا غیرحقیقی ،مثالکے طورپر سا ل
ہو سکتا،پہاڑوں وغیرہ
نبھال سکتے ہیں اس طرحکے طورپر ،میں وغیرہسےپہلے
 .4ای کنمٹنےکےبیان میں اسکو س
یہکیا ہےکاکہنا ہے
نصوبہبنائیں
فوظ دعوت کا م
 .5اس طرح ای ک اچھا راتکےکھانے،ببال غسل وغیرہ ای ک مح
 .6چیزوں میںسوچیں جب آپ،کے منتظر ہیں ای کقریبیدوستکو دیکھکر طرح.
گراؤنڈن گاستعمالکیا ہے جولوگکہتے ہیںکہیہکامکرتا ہےلیکنیہ ممکن طورپر مؤثربنانے
کےلئےپریکٹسکی ضرورت ہوتی ہے .زیادہ آپکو اسسےبہتریہکامکریںگےپر عمل،تو ہر
روزکچھکرنےکیکوششکروں.
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عبارت
س کی رد عمل
آپکےج م
تلف ان
ہمارےجسم عصمت درییا جنسیاستحصالسے صدمےپکڑسکتا .ہرلواحقین مخ
تھ کیا ہوا ہےکا جواب ہے.
کےسا
ہے کسیبھی ردعمل
 .1آپکےجسمکیمنفردکے جواباتپرنظر ،اوریہکہدوسروںکوبھیپڑا

 .2پہچانو جس جسمانی رد عمل میںغلطاستعمالکیسے متعلق ہیں ،اور اس راہ میں رد عملکا
صلہکیوں
اظہارکرنےکےلئے آپکےجسمکافی
گفتگو  .4آپ
 .3انکے رد عملکوابھی مددگار ہیںیانہیں ہیںکےبارے میںسوچ رہے ہیں / .3
جسمانی رد عمل (ے)کے ساتھنمٹنےکےلئے جا رہے ہیںفیصلہ.

عصمت درییا زیادتیکاکچھعام جسمانی رد عمل ہیں:
•

نتوںسنڈروم
چڑچڑاپن آ

•

درد

• کشیدگی
• سردرد
تبدیلی
• جسمکی زبان میں
تبدیلیوں اورپیٹرنسے آگاہ ہو انکوکنٹرولکرنےکی
کسیبھیجسمانی رد عمل میں ہونے والی
طرف ای ک اچھاپ القدم ہیں.
ضبوطکرنےکے مساجکےلئے
توقعنہیں ہے .مشقوںکو م
ای کبار میں اپنے آپکوبہت زیادہکی
یوگاسےکچھبھی -بہتسے مختلف آپکے جسمپر کامکرنےکے طریقے ہیں.تمسےکچھ آپکے
لئےکامنہیںکررہا محسوسکرتے ہیںتو ،اسکا جائزہلیں اور ای ک مختلفنقطہنظرکیکوشش.
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ال کرنا
کچھ طریقوںسے آپکے جسمکی دیکھبھ
ساتھنمٹنے میں مددکرسکتے.
ای ک مضبوط جسم آپکو آپکے سسٹمکےفعال زیادہ ہونےکے
جہاںآپ کے جسم میں آپکوسبسے زیادہ درد محسوس کرتے ہیں؟ آپکویہ درد کمکرناکچھ
ساتھیاتو( مثال
کر سکتا ہے ،ای کصحتکی دیکھبھالپیشہ ورانہ سے ادوی اتکی مدد ،مشورہکے
کےاپنے جیپی NHS ،ڈائریکٹ ،ای ک واکنا کلینک)،یا چیزیں جو آپگھرپرکیاکر سکتے
ہیں.
آپ مرد ڈاکٹرکےپاس آرام دہنہیں ہیں،تو آپ ای ک
خاتون ڈاکٹرکی درخواستکرنے
کا حق حاصل ہے .اسکے عالوہ
ساتھ غیر آرام دہ ہو
آپکو آپکے
کسیبھیامتحاناتانکارکر
سکتے ہیں.تمامپیشہ ورافراد آپ
کا معائنہیا آپکو چھوکرنےکے
لئے آپکی اجازتسےپوچھنا
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.
ضبوط ہونےکی وجہسے ہمیں ہمارے جسم اور ماحولکےکنٹرول میں زیادہ
طاقتکیتربیت .م
محسوسکی مددکرتا ہے.
اپنے آپکوٹھی ککرنےکےلئے وقت دیں:نیند.نیندسےپہلے  45منٹسے دور آپکےکمپیوٹر،
ٹی ویی اگولیٹرنن گ دماغکو آرام اورنیندکےلئےتیارکرنے میں مدد ملتی ہے
کلرس ہیں جسکا
کلز ،ہمارےجسمکیقدرتیپین
نسی اچھیکی می
سندیدہ .ہ
سندیدہ مزاحیہپ
نسی .ای کپ
ہ
نستے جباپنےپورےجسمکو آرام.
اجرا .ہ
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برتاؤ
آپ کے اعمال
دسلوکیکی ہے جبیہ آپکے رویےپر
نا پڑایاب
قسم کا سامناکر
ے کسیبھی
اگرکوئی زنابالجبرک
اثر اندازکر سکتے ہیں.بعض طریقوںسےبرتاؤکرنا ای کزندہبچنےکےلئےبہت اچھی وجوہات
ہیں .ہمیشہکچھ خی التیااحساسات ہمارے رویےکےپیچھے ہو جائےگا:
خودحفاظتی خی التیا احساسات آپکے رویےکےپیچھے:
•

خوف اس رازکو ،آپکے ذہن میں اکثریا ہمیشہ ہے جو،باہرنکلسکتا ہےکہ

•

خی التدوسروںکو آپکو مستردکر سکتے ہیںکہ

• سوالاٹھایا جا رہا ہےکے خوف
• ای کاحساسآپ کسیکوبھییقینکر سکتے ہیں ک
•

محرکاتکرنےکیپریشانییانمائشکوکنٹرولکرنےکیکوششکر رہا ہے

• یادوںکوبالککرنےکیکوششکر رہے
باکسبند رکھو'کرنےکیکوششکر رہے
• اپنے آپکوپریشانکر '
بدسلوکیکرنے والےکو دیکھنےکا خوف
• کہیں
• دوسروںکے سامنے ای کبے چینیحملےکے خوف
افی اہم
تبدیلیبنانےکےلئےک
• آپکے طرز عملکوتبدیلکرنےکےلئے ،آپکویہ ہےکہ
تبدیلیکرنےکےلئے آپکی الحیتپر اعتمادکرنےکیضرورت ہوگی .خی الت
ہے ،اور
اوراحساسات رویےکےپیچھےکینشاندہی آپکو سمجھ اور مجموعی طورپراپنے رد عمل
پر کامکرنے میں مدد ملےگی .ان خی الت اور جذبات میںسےکچھبچ جانے والوںنمٹنے
بحفاظت ہوا ہےپرعملدرآمدکرنے میں مددکر سکتے ہیں .دیگرلواحقین
کےلئے ہے اورکیا
نقصان دہ ہوسکتا.
تکلیفکی وجہ سےیا
کو مزید
•

طرز عملتمکراپنے آپکو الش ہےکہ میںسےکچھلکھیں .

• ان لوگوںکے طرز عملکی وجوہاتکیا ہیںاپنے آپسےپوچھو
تصر اور طویل مدت میںمحسوسکر رہے
• وہ ،اور وہباعثبن رہے ہیں رویوں ،آپکو مخ
کہ کس طرحکےبارے میںسوچو.
ہیں
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دور لوگوںکو دھکا
… میںنے لوگوںکو دور دھکا جب میںاکیلی زیادہکنٹرول میں زیادہ ہیںلیکنمحسوس.
قصانسےاپنے آپکیحفاظتکےلئے ای کآسان طریقہہو سکتا ہے.
گو کو دھکاکو مزیدن
دور لو ں
مجرم خطراتبنانےیاتم سےکہہیہ عام ہےیایہکہکوئیتمہیںیقینکرے گاکی طرفسےیہ ای ک
خفیہ رکھنےکےلئے آپکو مجبورکر دیا ہےہو سکتا ہے.یہپھر لوگوںپر اعتمادکرنا محتاط ہونا
عام ہے،لیکندوسروںکو آپبتاسکتے ہیں آپکے خیاالت غیرمفیدیا خودکوتباہکر رہے ہیں جب،
اور آپکو دیکھنےکےلئےکہکیا ہواتمہاریغلطینہیںتھی میں مددکر سکتے.
مباشرت کرنےکی خواہشنہیں
پھ کسیپر اعتبارکریںگے؟ میرے جسم میریاپنینہیں ہے مجھےلگتا
…کس طرح میںنےکبھی ر
ہے جیسے.
بہتسےلوگ عصمت درییا زیادتیکےبعد انترنگتاسے ڈرو .آپکےلئےتیار ہیںکے طورپر آپ
نسی
کا وقتلےلو،باتیںکرتے ہیں.تمہیںکیا ہوگیا جنسنہیںتھا .آپکوکنٹرول میں ہیںکیونکہ ج
طورپر مختلف ہے.یہ ضروری ہےکہ آپکے ساتھی
فتارسے اسےلینےکے
سمجھتا ہے اور آپکو آپکیاپنی ر
لئےکی اجازت دیتا ہے.
ہائپر جنسیت
… میںنےاپنے جسمپرکنٹرول واپس حاصلکرنا چاہتے
بعد توقع ہےکہکس
ہیں.کبھیکبھی ،میںنےکرنےکے
طرح محسوسنہیںکرتے.
نسی
کچھلوگبعض اوقات مختلفلوگوںکےبہتسے ،وہ ج
کےبہت سےکرنا چاہتے ہیںکہ مل.یہ ای ک طرح سے ہو
سکتا ہے
نسی ای ک صحت مند
آپکےجسمکےکنٹرول واپسلے .ج
اورقدرتیبات ہے،لیکن آپکوکچھ میںاپنے آپکو ڈال
رہے ہیںکےبارے میںمعلومپرخ ر حاالت.یقین ہے کہ
فوظ ہیں اور آپکےبارے میںسوچنےپرخطر
آپ مح
االت.یقین ہے کہ آپمحفوظ ہیں اوریہکس طرح آپکو
محسوس ہوتا ہےکےبارے میںسوچنا.
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بہت چوکس ہونےکےناطے
 ...میںنے کنارےپرمسلسل ہوں.
کو تحفظ
اس طرح میں آپکو خطرےکے خالفاپنے آپ
فراہمکیونکہ زیادہتوجہ اور ہر آواز اورتحری کپرالرٹ
محسوسصدمےکےبعد معمولکیبات ہے .آپکو اس
نگرانیکےپیچھے جذبات اور خیاالتکے ذریعےکامکے
طورپر،یہ آسان ہو جائےگا.
تصر مدت میں ،آپکو درد کمکرنا اور ای ک دن میں ای ک
مخ
فوظ جگہتالش
بار وہاں جانےکےقابل ہےکہ ای ک مح
کرنےکیکوشش.

باہر جانےکےلئے چاہتے ہیںنہیں
 ...میںنے اسسے،یاکسی اورکو دیکھنےکےلئےنہیںکرنا چاہتا .میں ویسےبھیباہر
ے توانائیکی ضرورتنہیں ہے.
جانےکےلئ
فوظمحسوسکر سکتے ہیں ،جہاں ای ک الج جگہ ہوسکتا ہے.
آپ کاگھر آپکو آپکےسبسے مح
تصر مدت میں،یہ دنکے ذریعے حاصلکرنےکےلئے چالوکر سکتے ہیں .آپ کو طویل مدت
مخ
میںکوئیسمجھوتاکر رہے ہیںکےبارے میںسوچنےکیکوششکریں ، .چھوٹےسے انتظام اور
ے کسیبھی دوسرے طریقے ہیں؟ اس ای،یاکسی اور
فوظ طریقے میں ان چیزوںکےحصولک
مح
کو .میں ویسےبھیباہر جانےکےلئے توانائیکی ضرورتنہیں ہے.

پینے  /زیادہتمباکونوشی
تی.
نسار ہو کرنے میں مدد مل
...یہ میرے اآلخرپرسکون ہوتا ہے ،مجھے مل
یہکسیبھیدباؤکی صورت حال میں عامنمٹنے میکانزم ہیں.کن حاالت آپیاتمباکونوشیپی رہے
ہو؟تمسےپہلے اور اسکےبعدکیسامحسوسکرتے ہیں؟یہکسیبھی خطرےسےیامشکل حاالت
کےنتیجے میں ہے؟

زیادہ چڑچڑا ہونےکےناطے
لوگوں کو خرید رکھنے.یہ ان کی غلطینہیں ہے اور میں انسے دور دھکیل
 ...میںنے
رہے ہوں
ہرکوئیکبھیکبھی چڑچڑا ہے .انتہائی چڑچڑاپننیندکیکمی،تنہائییادوسری چیزوںکے درمیان
کنٹرولکیکمیکے جذباتکےنتیجہ میںآ سکتے ہیں.کی ا میں دنکے اوقات آپ چڑچڑا ہو؟

Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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کتا ہے
شکل،بہت مددگارثابت ہو س
دوسروںکوباہر تکپہنچنے،تاہم م
ک کس
تنہائی اور رازداری اکثر ای کلواحقینکے دورانیا عصمت درییا زیادتیکےبعدکامکیا ہے ہ
طرح ظاہرکرتے ہیں آپکوشایدیہکبھینہیںکہ وہکیاسوچتےہو سکتا ہےیایہکہنای ا خیالکیا جا
ساتھ ہونےکی وجہسے آپ
سے کسیکوبتا دیا ہے .دوسروںکے
رہا ہےنہیں ہےکے خوفکے ڈر
کو مشغول اور آپکو آرامکر 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
بتا ی
سکئ ہی ،اور آپ کو دیکھ کر یہ کہ کیا ہوا تمہاری غلیط نہی تیھ می مدد کر ی
سکئ..

تھمنسلک رہے ہیںکہ طرز عمل کیشناخت ،اور خیاالت
صولیکےسا
تھ و
تھسا
اسکےسا
حساسات ان کےپیچھے،نئے مثبت اور عالج رویوںکرنے مددگارثابت ہوسکتا ہے.
اور ا
یہاںکچھ خی الت ہیں:
•

کن کا دورہ
کال کریں ،ای میللکھیا خاندانکے ای ک دوستیا ر

•

ای کحقیقیتعریفکرو

•

ت پر مطلب ہےکےبارے میںسوچو  -اور انسے
اپنےدوستوں اور خاندان دےیا م
کہو

•

فٹ،فائدے)
ای کگروپ میںشامل ہوں (گائیکی،کرا

•

ے کچھ اچھا
ای ک اجنبیکےلئ

•

ق کرنے کےلئے عطیہ
ای کقابل صدہ

•

فوٹوالبمبنائیں
ای ک دوست کےلئے ای ک مرکب ، CDآرٹ ورکیا

•

کا پوسٹ
اثر کننظمپرنٹ اورشہر میں اس
ای ک مت

•

ای کعضو عطیہکرنے کےلئےسائن اپ کریں

ائے گا ’
ہم کے اندراندر تبدیلکرتے ہیںتو ،ہمارے بیرونی زندگیبھیبدل ج
‘

Jean Shinoda Bolen

Office: 01273 203380
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کبھیبھی دیرنہیں
ت کرنا
‘اسسےبا
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.
سہ کسسےباتکرنے
آپکے اردگرد ای ک مددگارنیٹ ورک اندوز،تالشکرنےپر آپکوبھرو
شفایابی میں مدد ملےگی.
ئے کسی اور سننے گا -
کےل
ی
چاہن تھے تو آپ یک مدد ےک یلئ کہا
دیگر حمایت ےک نیٹ ورک .آپ کرنا

•

ئن کی زندہبچ جانےوالوں کے گروپوں اورفورم
آن ال

•

نسیتشددسےبچ جانے والوں'کے اجالسوں /گروہوں
ج
ای کنئے ماحول میں ای کنئے مہارتکو جاننے کے

اہر کے ذریعے
• مشورے،اپنے جیپیکے ذریعے NHSکے ذریعے،یا ای ک م
•

نٹی ڈپریشن ادویات  -آپکے
سے مشور  GPجیسے ای

تم کسسےباتکر سکتا ہوں؟
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لیدی رد عمل:
فلیشبیکس
فلیشبیکسکیا ہیں؟

نسی
ای کزندہبچنے والےگویا واقعہپھر سے ہو رہا ہے آپکو محسوسکرکے ،عصمت درییا ج
فلیشبیکسکے
استحصالکے وشدتصاویرکاتجربہکرنےکےلئےیہ عام ہے.یہوشدتصاویر
فلیشبیکسکسیبھی وقتہو سکتا
طورپر جانا اور ای ک ماضی دردناک واقعہکیفعالیادیں ہیں.
ئے مشکل.
ہے ،ای کشخصکےکنٹرول سےباہر ہیں اورکے چھٹکارا حاصلکرنےکےل
ور خوفناک ہیں اگرچہ ،وہ ہےکہ ای کشخص دردناک واقعہسےنمٹنےکے
فلیشبیکسخوفناک ا
لئےتیار ہے دکھاسکتے ہیں
فلیشبیکسسےنمٹنےکےلئے آپکواپنے آپکی مددکر سکتے ہیںکچھ طریقے:
فلیشبی ککر رہے ہیں
 .1اپنے آپسےکہہ دوکہتم ای کفلیشبی ک اندوز ہو رہے ہیں :آپ ای ک
ں سراگ آپکے
سلیمکرنےکےلئے معلومات حاصلکری .
ے ساتھکیا ہوتات
جب آپکےجسمک
فلیشبی ک ہوتا دیتاپہچانو.
جسم آپ سے ذراپہلے ای ک

نا کر رہے
 .2اپنے آپکویاد دالتے ہیںبرا ہےکہ دوران :جذبات اور احساس آپکاسام
بچ گئے.
ہیں اب ماضیکییادیں ہیں .اصل واقعہ ماضی میںپیش آیا اور آپ اسسے
 .3گراؤنڈکر جاؤ اور حالپرتوجہمرکوز :آپیہاں اور ابپر توجہمرکوز رکھنے کے
نگوںکو
تلف ر
تعمالکری .ں کے اردگرد دیکھو اور مخ
لئےاپنےتمام حواس کااس
تلف
نوٹس ،آپ کے ا در گرداشیاء .موسیقی،لوگوںیااپنی خدو کیسانسلینے  -مخ
آواز کوسنیں .آپ کےجسمکو،اپنے کپڑے،کرسییا آپ کی حمایتکےفرش
تا کہ آپ کہاں ہیں ،زمینپر
محسوس کرتے ہیں .آپکے پاؤں اور آپ جانتے ہیں،
سٹامپ آپ ابکوئی ای ک ایسیصورت حال میںپھنس رہے ہیںکہ آپسےبچنہیں
سکتے.
کا تجربہیا مکمل طورپرسانس
تلیسانسلینے
 .4سانس :جبتم ڈر رہے ہویہ آپ ا
بند ہوسکتے ہیںکہ امکان ہے.نتیجےکے طورپر آپکےجسمکوآتنکت
لینے میں
حساسات ،دھڑک رہا ہے دل،سر ،جکڑن،پسینہ آنا،پژمردگی اورچکر میںپیٹنےکے
ا
باعث،آکسیجنکیکمیکی وجہسے رد عملکا اظہار کرسکتا ہے .آپ کو دل کی
گہرائیوںسےسانسلےتو اسگھبراہٹ کےکچھبند ہو جائیںگے .آپکےپیٹپر
www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

تا کہپیٹ میں چال
تھپر دباؤڈالتا ہے اورپھر
تھ رکھو اوراپنےپیٹکو آپکے ہا
 .5ہا
ت کہ میںسانسلے.
جاتا ہےباہرسانسلینے ،ا
نہ کریں :آپکوتوتھے جہاںکےاپنے آپکوی اد التے ہیں اور اب آپکہاں
 .6اورپھر اب مواز
ہیں' .میںنے اسکےبعدبیٹھےکمرے میںتھا .اب میںاپنےبیڈ 'میں ہوں.
 .7اپنےآپ کوکچھ حدود دے :آپکوجلدکیضرورتنہیں ہےکے طورپر اگر:کبھیکبھی آپ
فلیشبی ککر رہے ہیں جب آپکو آپکو ختمکرنے اور دنی اکوشروع ہوتا ہے جہاں
کو ای ک
جہاںکےاحساسسے محروم ہو سکتا ، .ای ککمبل میںاپنے آپکولپیٹ ای کتکیاکے انعقاد
یابسترپر جاؤ .آپکومحفوظ محسوسکرنے میں مددکرنےکےلئےکچھبھیکر.
تاکہ وہ آپ
 .8فلیشبیکسکےبارے میں اپنے دوستوں،ساتھییا رشتہ داروںکوبتائیں:یہ ہیں
فلیشبیکسکےبارے
کی مددکرنےکےلئےکس طرح معلوم ہےکہ آپکے اردگرد لوگوں
فلیشبی ککےبعد آپکے ساتھ
میں جانتے ہیںکہضروری ہے .آپکسی دورانیا صرف ای ک
کرنا چاہتے ہیںکرسکتے ہیں،ی ا آپ اکیلے رہناپسندکر سکتے ہیں .آپسبسے زیادہمفید
صلہکریں.
ہے اور دوسروںکوبتا دیںکہکی افی
قتور ہیں،تاکہ اسکےبعداپنے آپکوکچھ
فلیشبیکسبہت طا
 .9وصولیکے لئےوقت لے لو:
وقت دینا.اپنے آپکوفوراسرگرمیوں میںکودنےکےلئےکیتوقعنہیں ہے ، .ای ک جھپکی
لے ای کگرم غسل ہےیاکچھ خاموش وقتلگے، .اپنے آپکو رحم دلی،نرمی اور صبر
کچھ سکونکی اجازت دیتے ہیں.
دکھانےکے آپکےجسمکو
تحصالکےاثرات سمجھتا ہے جو آپکو
نسی اس
 .10عصمت دری،جنسیتشدد :اوربچپنکے ج
شفا میں مدد دینےپر ای کقیمتی وسائلہو سکتا ہےکوئیبھیشخص :میںکھلےاپنییادوںکو
فلیشبی کسے
لے آو .آپکےقابل محسوسکرتے ہیںتو،یہبہت سائٹس ،آواز ،مہ ک ،آپکی
جذبات اوراحساساتکولکھکےلئے مددگارثابتہو سکتا ہے.کاغذپر ڈالاپنے دماغسے
باہر حاصلکرنےکےلئے مددکرسکتے ہیں.
کو شفایابیکی
 .11آخر میں ،جانتے ہیںکہیہ اس طرح محسوس کرنےکے لئے عام ہےکہ .آپ
ہیں اور آپکو ای ک دردناک واقعہکےلئے عام رد عملکےساتھ کامکر رہے ہو.
ان حقائق اورتجاویزسے اخذکی اگیا ہے:
Rape and Sexual Violence Project www.rsvporg.co.uk
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کلیدی رد عمل :خود
نقصان
نقصان کیا ہے؟
دخو
نقصان ای کوسیع اصطالح مقصدپراپنے آپکو
خود
چو پہنچانےکے ایکٹکوبیانکرتا ہے.یہبھی خود
ٹ
ئتیکرنکے طورپر
پہنچایاتشدد ،خودکو زخمییا خود وی
جانا جاتا ہے .
ے کسیبھی شاملکر سکتے ہیں:
نقصان مندرجہ ذیل رویوںک
خود
• کاٹنا جالنےی اجلد میںکمی
• جلدکےجنونیصفائیکی،کبھیکبھیبلیچکااستعمالکرتے ہوئے
• بالوںکوباہر ھینچ
• باربارجسمکو مارنے
لوگیہبھی،شرابنوشیتمباکونوشییا منشیاتکا (جن میںسے سبکیلتکاباعثبنسکتا)،
کھانے میںبہت زیادہ /بہت کم (عوارض،کشودایابابیکاریکھانےکی طرحکھانےکی صورت میں
پہنچا
نقصان
نکل سکتا ہے جو)یا انتہائیمشکلکام (کی طرف جانے والےکی طرفسے خودکو
سکتاتھکن).

نقصانپہنچانےکی جاتی ہیں؟
کون خودکو
پہنچتا
نقصان
نقصان خواتین اور مردوںکی طرفسےکیا جاتا ہے؛کوئی عامشخص جو خود
خود
افتوں سکتےسیلف حرجنہیں.
ہے اور ہر عمر،پس منظرکے لوگوں راوثق

خود نقصانکرتے ہیں؟
کیوںلوگوںکو
پہنچانےکا ای ک طریقہکےلئےہو سکتا ہے:
نقصان
خودکو
حساساتسےنمٹنے
تکلیف دہ ا
کسپریس،یاسنن
• ای

www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

حساساتپرکچھکنٹرول حاصل
• دردناک اور اکثر مبہم ا
• اپنے آپکو سزا؛ ای کشخص کم خود اعتمادی ہےیا اصل صدمےکےلئے خودکو ذمہ دار
ٹھہراتے ہیںتویہ خاص طورپر سچہو سکتا ہے
ن فراہم.یہ مددکر سکتے ہیں
• واقف ہےکہکچھکرنےکی طرف ای کمشکلوقت میںسکو
نئے اور مبہم جذباتکو ظاہر ہوتے ہیں جب
نقصانپہنچانےوقت مایوسیابیکارمحسوس .اسکےنتیجےکے طورپر
بہتسےلوگ جو خودکو
وہنظر اندازکرنے اور /یا انکیاپنیضروریاتانکارکر سکتے ہیں.سمجھیاپھر ان لوگوںکے
نے کا جواب صرفکی طرحلگتا ہےکے ساتھنمٹنےکےلئے انکے جذباتکو
احساساتکوتباہکر
ناممکنلگےتو.

افاتکاترککرنا :
خودکونقصانپہنچانےکےبارے میں خر
"یہ ای کناکام خودکشکوشش ہے"
پہنچانےکیبجائے مرنےکو چاہنےکےمقابلے میںزندگیکے ساتھنمٹنےکےلئے
نقصان
خودکو
کیکوششکےبارے میں زیادہ ہے.انجریززندگیکےلیے خطرناک ہوسکتا ہےلیکنشاید ہیکبھی
اتنی ہیںکر سکتے ہیں .
نقصانتوجہ حاصلکرنے رویہ ہے"
"خود
پہنچانے کاکوئیثبوت چھپانےکی
نقصان
بہتسےلوگ طورپرمشکلکے وہ انکے خودکو
کلیفنہیں ہے،تاہمیہتوجہ
کوششکر سکتے ہیں جیسا .لوگتوجہ حاصلکرنےکےلئے خودکوت
اور حمایتکی ضرورت ہےکرنےکےلئےٹھی ک ہے .
"وہ لوگ جو خودکونقصانپہنچانے دوسروںکو خطرہ ہیں"
ں .سچ تویہ
پہنچانےکے دوسرے لوگوںپر خودکو چوٹ ہدایت اورنہیں ہیں جولوگو
نقصان
خودکو
اورنقصان پہنچانےکے خیالسےخوفزدہکیا جائےگا جوسب
نے کسیکو
نقصانپہنچا
ہے ،خودکو
سے زیادہلوگوں.

کیاکرسکتے ہیں؟
نا شروعمفید ہوگا .ای ک ڈائری
قصان پہنچانےکے معنیسمجھ
کےلئے وجوہات اور آپ خودکون
رکھیں اوراپنے آپ سے پوچھنا مندرجہ ذیلسواالت:

کرتے ہیں؟اپنے آپکو
تمسےپہلے اور خودکونقصانپہنچانےکےبعدکیسا محسوس
تھ نمٹنے کےلئےکیکوشش کر رہے ہیں
اسسوالپوچھ رہا آپکے احساسات آپکےسا
کوسمجھنے میںمدد کرسکتے .اسبار جب آپ ان کینشاندہیکی ہے ان کے جذبات کے
تھ نمٹنے کےلئے ای ک اور راستہتالشکرناآسان ہوسکتا ہے.
سا
حساسات ،کیانشاندہیکرتےاپنے ماضییا
خودنقصانسے آپکے لئےکیا مطلب ہے؟ ا
نقصانپہنچانےکےلئےشروع کیا؟
ندگی میں؟ جب آپپہلیبار خدو کو
اس وقت آپ کی ز
تے ہیں.
ان معانیکینشاندہی آپکویہ آپ کو دیتا ہےسمجھنے کےلئےمدد کرسک
Email support: help@survivorsnetwork.org.uk
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کنےکےلئےکیا چاہتے ہیں؟یہ دوسروں کی طرفسے
آپکیوںاپنے آپکو دردکو رو
نقصانپہنچانے کےبارے میںشرم اور ج مر کے آپ کے
دباؤ کی وجہسے ہے ،خود کو
نقصان اب آپ کےلئےکامنہیںکرتا ہے کہ
جذبات کوکمکرنےکےلئےیا آپ کو خود
صلہکیا ہے کی خواہش
فی
کم اگر آپکی حمایتکرنا ہے؟ آپکون
نقصانپہنچانےکو
کیا وسائلآپ کو روکنےیا آپ خودکو
پہنچانےکےبارے میں جانتے ہیں اور آپکی حمایتکرنا چاہتے آپکے اردگرد
نقصان
خودکو
لوگوںکو ہے؟ اگرآپ ان لوگوں میں اور کس طرح وہ آپکی مددکی ضرورت ہےکےبارے میں
سوچو.
نقصانپہنچانے کرتے ہیں؟ ای کپیٹرن ہے؟ مثالکے طورپر،شام میں
جب آپ عام طورپر خودکو
پہنچانےنہیںکیا ہےیا آپکےگھر میںاکیلے رہگئے ہیں جب آپکو
نقصان
آپکو ہمیشہ خودکو
تبدیلکرنےیابعض حاالتکےبارے میں
صان پہنچانےکرتے ہیں؟ ای کرسمکو
کو نق
ہمیشہ خود
قصان پہنچانےپراثر انداز ہو سکتا ہے.
آگےکیسوچ عام طورپر خودکون
قصان پہنچانےکےکر سکتے ہیںکہ
تبدیلی اورتباہیمفیدٹولز ہیں.کیا آپ اسکےبجائے خودکون
حساسات آپکے
ک فونیا ا
چیزوںکی ای کفہرستبناسکتے ہیں؟ مثالکے طورپر ،ای کدوست و
اندر ہےکی رہائیکےلئے جسمانیکسی چیز مثال ورزش)کرتے.
پہنچانےکےگرد ماہر وسائل
نقصان
خودکو
تکلیف میںلوگوںکےلئےتعاون اور معلوماتپیش
قصانپہنچانےکےبارے میں
یہیںپر خودکون
کرتے ہیں:
www.right-here-brightonandhove.org.uk/selfharm/

www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

توڑ نیچے
صفحاتپر آپکو ہر ای ککے حصےسےاپنےپسندیدہ خود مددتجاویزکونوٹ کر
ان
تے ہیں.
سک

خیاالت

حساسات
ا

Email support: help@survivorsnetwork.org.uk

34

عبارت

برتاؤ

فیدپایا ہے؟
جو خود مددگائیڈکےحصوں میں آپکو خاص طورپر م
اگر آپکسیدوسرےکے خیاالتکا ذکرنہیںکر رہے ہیںکہکیا ضرورت ہے؟
تھکامکرتے ہیںکہ خی التکا
تقبل میں زندہبچ جانےوالوں کےسا
ہمواقعی ہیںتاکہ ہم مس
تے ہیں.
ور تجاویز جاننا چاہ
اشتراک کرسکتے ہیں آپ کی رائے ا

admin@survivorsnetwork.org.uk
01273 203380

www.survivorsnetwork.org.uk Office: 01273 203380

:مزیدوسائل

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

.کتابیں راوکتابچے کی ای ک الئبریری ہے
دگان 'نیٹ ورک
پسمان
.ے لئے خوش ہیں
ہم آپ کو مزید معلومات کی الش میں مد ک
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Survivors’ Network would like to offer thanks to the original authors of this
booklet, SARSAS, who kindly gave permission for it to be reproduced.
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