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د خوب ک  ډوډي
زموږ د آرام لپاره 6 الر�وونې ... 



  

 ایا یو �ه موږ ډیر �وروي؟

دلته ډیری الملونه کیدای شي چې ولې موږ خوب نشو
کوالی. د مثال په تو�ه، کله چې موږ د یو ستونزمن

وخت �خه تیری�و ... دلته ممکن فکرونه، حالتونه، یا

هغه شیان وي کوم چې پی� شوي دي چې موږ

اندی�منوي او موږ ته د آرام کولو اجازه نه راکوي ... نو،

کله چې دا پی� شي، موږ د �ه احساس کولو لپاره �ه
  !کولی شو؟ له خپلو عزیزانو سره خبرې وک�ئ

 #1 



#2
ایسا کوئی ایک حل نہیں ہے جو

سب کے لیے اور تمام حاالت میں

کارآمد ہو...

زموږ �خه هر یو په جال تو�ه کار کوي او له همدې امله

کیدای شی چي د غوره استراحت لپاره ستراتیژې او

حلونه هم مختلف وي، نو دا مهمه ده چي د �ان لپاره
یو صحیح یو یی ولتو!



د خوب او �ه خوب کولو لپاره، غوره الر دا نده چې ډیر
زیاد یا دروند خواړه وخوړل شي، خو دا نه چي معده مو
تشه وي... را�ئ چې د ډیر وخت لپاره د �ر�نده تیلفون

یا کمپیو�ر سکرین ته له کتلو ډډه وک�و! شاید موږ یو �ه
میوزیک واورو، م�ر په خپلو بندو ستر�و سره، نو موږ

آرام کولی شو!

 #3
شپې د �ه استراحت لپاره �ن�ه

چمتو شو؟



مهال ویش: په عمومي تو�ه، شپې د �ه استراحت د

ترالسه کولو لپاره، دا مهمه ده چې ه�ه وک�ئ منظم

وخت ولرئ کله چې تاسو د خوب او د و�یدو �اي ولرئ:

او په داسې �ای کې استراحت وک�ئ چې خاموش، تیاره
یا نیمه تیاره وي او چیرې چې موږ د آرام او خوندي پاتی

کیدو احساس کوو 

#4
م�ر �ینې ��ورې الر�وونې شتون

لري!



خوب زموږ د �ول ار�انیزم او د �ه احساس لپاره خورا

مهم دی! موږ ممکن د خپل ژوند په یو �اکلي وخت کې

�ه استراحت ونک�و، م�ر که دا د اوږدې مودې لپاره
دوام وک�ي او زموږ په هوساینې اغیزه وک�ي، نو دا مهمه
ده چې خپل آرام ته پاملرنه وک�و او د �ه احساس کولو

لپاره د حل الرو په ل�ه کې شو!

 #5
بدن له آرام ورکول...



کو لکھیں
 U-Report On the Move پر

 FB Messenger, WhatsApp
یا 

Telegram!
 

 #6 

که چيري موږ د شپې �ه استراحت نشو کوالی او دا
موږ ته د خپلو ور�و په اړه بد احساس راکوي، موږ تل
کولی شو حتی د تجربه لرونکي شخص �خه د مرستې

غو�تنه وک�و لکه یو ارواه پوه چې کولی شي زموږ لپاره

د غوره حل په موندلو کې مرسته وک�ي!

 ہم معاونت کے لیے درخواست گذار ہیں!


