
 

Serena enteM

 نیند کی خرابی
 ... ہمارے آرام کے لئے 6 نکات.



 

کیا ہمیں کچھ بہت پریشان
کر رہا ہے؟

ہمیں نیند نہ آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

مثال کے طور پر، جب ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں...

تو جو گزر چکے ہیں ایسے خیاالت، حاالت، یا ایسی
چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اور ہمیں آرام نہیں کرنے

دیتیں - تو، جب ایسا ہوتا ہے، ہم بہتر محسوس کرنے

کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے پیاروں سے بات کریں! 

 #1 



#2
ایسا کوئی ایک حل نہیں ہے جو

سب کے لیے اور تمام حاالت میں

کارآمد ہو...

ہم میں سے ہر ایک مختلف طریقے سے کام کرتا ہے اس

لیے بہتر آرام کے لیے حکمت عملی اور حل بھی مختلف

ہو سکتے ہیں ، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے صحیح کو
تالش کریں!



نیند آنے اور اچھی نیند لینے کے لیے بہتر ہے کہ بہت

زیادہ یا بھاری کھانا نہ کھائیں بلکہ یہ بھی کہ خالی
پیٹ نہ رکھیں... آئیے موبائل فون یا کمپیوٹر اسکرین

کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے گریز کریں شاید ہم کچھ
موسیقی سن سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے، تاکہ

وہ آرام کر سکیں!

 #3
اچھی رات کے آرام کی تیاری

کیسے کریں؟



ٹائم ٹیبل: عام طور پر، اچھی رات کا آرام حاصل

کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا سونے اور

جاگنے کے وقت کا باقاعدگی سے عمل کرنے کی

کوشش کریں ,جگہ  : اور ایسی جگہ پر آرام کریں جو

پرسکون، تاریک یا نیم تاریک ہو اور جہاں ہم سکون

اور محفوظ محسوس کریں۔ 

#4
لیکن کچھ مفید تجاویز ہیں!



اچھی طرح سے آرام کرنے کے لیے، کسی کو پرسکون

اور محفوظ محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب ہم سونے کے لیے تیار بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، تو

ہم پورے جسم کو آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں،

دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے آہستہ سانس لیتے

ہیں، خاص طور پر اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا

مشتعل ہے، اور خیاالت، خاص طور پر وہ خیاالت جو

 ...ہمیں پرسکون محسوس نہیں کرواتے

 #5
جسم کو آرام دینا...



ولیکئ

 U-Report On the Move  پر
FB Messenger, WhatsApp 

 یا
!Telegram

 #6 

اگر ہمیں اچھی رات کا آرام نہیں ملتا اور اس
سے ہمیں اپنے دنوں کے بارے میں برا لگتا ہے،

تو ہم ہمیشہ کسی تجربہ کار شخص جیسے
ماہر نفسیات سے مدد مانگ سکتے ہیں جو

ہمارے لیے بہترین حل تالش کرنے میں ہماری

مدد کر سکتا ہے!

 موږ د مالت� غو�تنه کوو! 


