د والدینو او ماشومانو لپاره د فشار( اضطراب) پروړاندې الرښوونې
د خپل هیواد پریښودل او په بهرني هیواد کې د نوی ٰژوند پیل کول د لوی فشار ( استرس یا اضطراب ) المل
کیږي .زموږ بدنونه د اوږدې مودې لپاره د دې فشار سره د مقاومت لپاره توان نه لري ۰
له همدې امله  ،دا نښې اونښانې ښیې لکه د خوب ستونزې  ،خفګان  ،ستړیا  ،هیرول  ،خفګان  ،بې اطمیناني ،
بد یادونه یا افکار چې په حلقوی ډول له مونږ راتاواو څرخیږي ۰
د راحتۍ تمرینونه لویانو او ماشومانو سره مرسته کوي ترڅو آرام شي اوخپل ځواک او انرژي بیرته ترالسه
کړي۰

رنګونه تنفس کول
د یو ښه او ښکلي احساس لپاره د یو رنګ (ستاسوغوره رنګ) تصور
وکړئ .تاسې کوم رنګ غوره کوئ  /ګورئ؟
اوس بیا د ناراحتي او خفه احساس لپاره یو رنګ تصور کړئ .تاسې کوم
رنګ غوره کوئ  /ګورئ؟
اوس ورو اوپه آرامه تنفس وکړئ .هرځل چې ساه یا نفس اخلي  ،ښکلي
او ښایسته رنګ تصور کړئ !
او کله چې تاسي نفس باسي نودهر نفس ویستلو سره ټول هغه خرابه او
نارامه رنګونه تصور کړي ۰په دی تریب سره له هر نفس ویستلو سره ټول
خراب فکرونه او نارامه احساس له ځانه وزی ۰
دا کارله تاسوسره مرسته کوی چې ارام اوسۍ  ۰تاسي هرچیرې تنفس
کولی شئ .په خونه کې .په پخلنځي کې  .د خبرو په جریان کې .نفس همیشه
له ستاسو سره دی ۰

حرکت ستاسو لپاره ښه دی :آرامه پیشکه (پیشو)
په دې حرکت یا تمرین سره ستاسو بدن او فکرارامه کیږی او د سکون
احساس کوی
داسی فکر یا تصور وکړي چې تاسی یوه پیشو یاست او اوس له خوبه
پاڅیدلی یاست  ۰اوږده حوصیلی وباسۍ ! یو "میو" ووای  ۰اوس خپل
السونه  ،پښې او مال اوږده کړئ  -ورو  ،ورو د یوی پیشو په څی ۰او
ورسره ارام وګړی!

حرکت ستاسو لپاره ښه دی :سنګ پشت په لمر او باران کې
په دې حرکت یا تمرین سره ستاسو بدن او فکر ارامه کیږی او د سکون
احساس کوی ۰
داسی تصور وکړي چې تاسې یو سنګ پشت یاستی  -یو اوږد چکر ووهۍ -
باران شروع کیږی  ۰ګونډه شۍ ! ځان کوچنی کړئ او په خپله " کاسه "
کې ننوځۍ! له شاوخوا  10ثانیو وروسته لمر بیرته راځي ۰
ځان ډیر اوږد کړئ او بیا چکر شئ  .تمرین تکرار کړئ تر هغه چې تاسې
یو ښه احساس وکړئ  .تمرین د تګ په حالت کې پای ته ورسوئ !

خوځښت ښه دی :بڼکه ( وزر) او مجسمه
په دې حرکت یا تمرین سره ستاسو بدن او فکرارامه کیږی او د سکون
احساس کوی ۰
داسي فکروکړي یا وګڼۍ چې تاسي یوه بڼکه یاست چې په هوا کې یاستي۰
شاوخوا د  10ثانیو لپاره په خونه کې په هوا کې تیری کړئ ۰
ناڅاپه مجسمي غوندی شۍ او ودریږئ  ،مه خوځیږئ ۰
له  5ثانیو وروسته بیا د بڼکي په شان په کوټه کې په هواکې وخوزیږی
۰
تمرین تکرار کړئ تر هغه چې تاسې ښه احساس وکړئ .تمرین د سپکی
بڼکې په شان په خوزیدو کې پای ته ورسوۍ !

دلته او اوس کي اوسئ
ځینې وختونه بد یادونه یا افکار زمونږ په فکر کې راځي .وار وار مونږ د بد
شیانو په اړه فکر کولو ته دوام ورکوو .ځینې وختونه مو حتی له هیره وځي
چې مونږ اوس مهال چیرته یو۰
کله چې داسی پیښ شي  ،نوالندې تمرینونه کول شی ستاسې سره مرسته
وکړي چې خپل افکار راټول او منسجم کړۍ۰
 د ټولوهغو شیانو نومونه واخلي چی یو بل ته ورته رنګ لری او تاسې یېویني .د دری نیلي شیان نومونه واخله ۰دپنځه ژیړو څیزونو نومونه
واخلي ۰
 شاوخوا ته الړشئ  ،وګرځي او خپل قدمونه حساب کړئ شیان د الفبا په سیستم ترتیب کړئ (لومړی نومونه  ،خوراکې مواد  ،دموټر ډولونه  /نښې )...
 -له  10څخه تر  1پورې شاته حساب وکړئ !

دلته او اوس کي اوسئ
ځینې وختونه بد یادونه یا افکار زمونږ په فکر کې راځي .وار وار مونږ د بد
شیانو په اړه فکر کولو ته دوام ورکوو.
ځینې وختونه مو حتی له هیره وځي چې مونږ اوس مهال چیرته یو۰
کله چې داسی پیښ شي  ،باید ځان ته اطمینان ورکړو چې مونږ خوندی او
مصوون یوو۰
 په لوړغږ یا خپل ځان سره ووایاست چې په دې شیبه کې تاسې په خپلوسترګو څه ګورئ ۰
 د ځان سره هغه څه ووایاست چې تاسې یې په خپلو غوږونو اوری د ځان سره هغه څه ووایاست چې تاسی یې په خپلې پوزې سره بویوی ۰ د ځان سره هغه څه ووایاست چې تاسې یې په خپلو ګوتو سره احساس اولمس کولی شئ
 د ځان سره ووایاست چې اوس مهال چیرته یاستي .په کوم هیواد کې  .پهکوم ځای کې  .په کومه خونه کې ۰
خپل چاپیلایر ته په پوره توګه متوجي اوسۍ  ۰احساس وکړئ چې تاسو دلته
خوندي یاست ۰

د خوب رسمونه یا عادتونه
بدن دبیا روغیدو لپاره خوب ته اړتیا لري .په هرصورت  ،ځینې وختونه دا
ستونزمن وي چې خوب وکړئ .دا اقدامات لویانو او ماشومانو سره مرسته
کوي چې ښه خوب وکړي ۰
 که امکان ولري هره ورځ په ورته وخت کې رویښ شۍ ۰ستاسو بدن دورځې او شپې تاالن یا موسم زده کوي او په اوتوماتیک ډول په ماښام کې
ستړي کیږي ۰
 هره ورځ د ویده کیدو نه دمخه ورته کار وکړئ .په دې ډول سره بدن زدهکوي چې اوس د خوب کولو وخت دی .د مثال په توګه :د بستر دمخه خپل
غاښونه پاک یا برس کړئ .خپل ماشوم ته کیسه ووایاست .یو څه ښه
ولولئ  .لمونځ یا عبادت وکړۍ  ۰سندره ووایاست یا زمزمه وکوۍ  ۰خپل
مهمه خبره دا ده چې یو خوندور او خوش
ماشوم په غیږ کې واخلئ .
اینده کاروکړئ .هره شپه ورته کار وکړئ ۰
 د ګرځنده تلیفونونو  ،ټابلیټونو او تلویزیونونو رڼا او ګروپ تاسېراویښوۍ  ۰وجود داسی فکر کوی چې ګویا ورځ ده  ۰نو له همدې امله
مهمه ده چې  ۳۰دقیقی مخکې له خوبه څخه خپل ګرځنده تلیفون کې لوبې
کول او هم د تلویزیون لیدل بند کړئ ۰
د روغتیا او روزنې په هکله معلومات کولي شۍ له دی ویب پاڼي یا صفحي څخه په خپله ژبه او په وړیا توګه
تر السه کړي۰

