
 

 

 

 

 

 

 

ېوونښالر ېاندړپرو ) اضطراب( فشار د لپاره ماشومانو او نویوالد د   

 المل) استرس یا اضطراب (  فشار یلو د کول لیپوند ژد نوی ٰ ېک وادیه بهرني په او ودلیښپر وادیه خپل د
  ۰ توان نه لري  لپاره مقاومتد  سره فشار ېد د لپاره ېمود ېدږاو د بدنونه ږزمو. يیږک

 ، نانيیاطم ېب ، انګخف ، رولیه ، اړیست ، انګخف ، ېستونز خوب د لکه ښیې ېانښنښې اون دا ، امله ېهمد له
۰ی ډول له مونږ راتاواو څرخیږي حلقو په  ېچ افکار ای ادونهی بد  
 ترالسه رتهیب او انرژي واکخپل ځاوشي  آرام وڅتر کوي مرسته سره ماشومانو او انویلو نونهیتمر ۍراحت د
۰يړک  

ل  کو تنفس ونهګرن
 

 تصور( ګرن غورهستاسو) ګرن وی د لپاره احساس کليیو ښه او ښ د
ورئ؟ګ/  کوئ غوره ګرن کوم ېتاس. ئړکو  

 کوم ې تاس. ئړک تصور ګرن وی لپاره احساس او خفه ناراحتي د بیا اوس
  ورئ؟ګ/  کوئ غوره ګرن

 کليښ ،یا نفس اخلي  ساه ېچ  لځهر. ئړوک تنفس آرامهپه او ورو اوس
! ئړک تصور ګرنښایسته  او  

باسي نودهر نفس ویستلو سره ټول هغه خرابه او  نفسي تاس ېچ کله او
په دی تریب سره له هر نفس ویستلو سره ټول  ۰نارامه رنګونه تصور کړي

  ۰احساس له ځانه وزی  خراب فکرونه او نارامه
 تنفس ېریهرچي تاس ۰کارله تاسوسره مرسته کوی چې ارام  اوسۍ  دا

نفس همیشه . ېک انیجر په خبرو د. ې ک يځپخلن په. ېک خونه په. شئ یکول
  ۰دی  سره ستاسو له 

که )پیشو( شیپ آرامه: ید هښ لپاره ستاسو حرکت  
 

فکرارامه کیږی او د سکون  او بدنسره ستاسو  نیتمریا  حرکت ېد په 
 احساس کوی

س له خوبه وداسی فکر یا تصور وکړي چې تاسی یوه پیشو یاست او ا
 خپل اوس ۰ووای " ویم" واوږده حوصیلی وباسۍ !  ی ۰پاڅیدلی یاست 

او  ۰څی په ورو ، ورو د یوی پیشو -  ئړک هدږاو مال او ښېپ ، السونه
ورسره ارام وګړی!



 

 

 

 

 

 

 

  ېک باران او لمر پهسنګ پشت  :ید هښ لپاره ستاسو حرکت
 

فکر ارامه کیږی او د سکون  او بدنسره ستاسو  نیتمریا  حرکت ېد په 
  ۰احساس کوی 

 -یو اوږد چکر ووهۍ  - سی تصور وکړي چې تاسې یو سنګ پشت یاستی دا
 "کاسه " ه خپلپه  او ئړک یکوچن انځ ګونډه شۍ !  ۰باران شروع کیږی 

۰ يځرا رتهیب لمر وروسته ویثان 10 شاوخوا! له کې ننوځۍ  
ې تاس ېچ هغه تر ئړک تکرار نیتمر.  شئبیا چکر  او ئړک دږاو رډی انځ

! ورسوئ ته یپاپه حالت کې  ګتد  نیتمر.  ئوکړ احساس هیو ښ

همجسم او بڼکه ) وزر( : ید هښ تځښخو  

کیږی او د سکون فکرارامه  او بدنسره ستاسو  نیتمریا  حرکت ېد په 
  ۰احساس کوی 

 ۰داسي فکروکړي یا وګڼۍ چې تاسي یوه بڼکه یاست چې په هوا کې یاستي
۰ ئړک یریتپه هوا کې  ېک خونه په لپاره ویثان 10 د شاوخوا  

۰ ئځیږخو مه،  ئیږودر اوغوندی شۍ  مجسمي اپهڅنا  
وخوزیږی په هواکې بیا د بڼکي په شان  په کوټه کې    وروسته ویثان 5 له

۰  
سپکی  د نیتمر. ئړکو احساس هې ښتاس ېچ غهه تر ئړک تکرار نیتمر

بڼکې په شان په خوزیدو کې پای ته ورسوۍ !

  ئکي اوس اوس او دلته
 

 بد د نږمووار وار . يځرا ېکفکر  په نږزمو افکار ای ادونهی بد وختونه ېنځی
ه وځي ریهله  یحت مو وختونه ېنځی. ورکوو دوام ته کولو فکر هړا په انویش
  ۰وچیرته ی مهال اوس نږمو ېچ

ې سره مرسته ستاسشی  کول نونهیتمر ېالندنو ، شي یښپ سیدا ېچ کله
۰راټول او منسجم کړۍ افکاروکړي چې خپل   

ې یې تاسواخلي چی یو بل ته ورته رنګ لری او  نومونه انویش هغوولوټ د -
ونه نوم وزونژیړو څی  هځپند  ۰ونه واخلهنوم انیش ليین یدر د.ویني 

  ۰واخلي 
ئړک حساب قدمونه خپل او، وګرځي  شئړال ته شاوخوا  -  
 د ، خوراکې مواد ، نومونه ړیلوم) ئړک بیترتپه سیستم  الفبا د انیش - 

...( ډولونه / نښې رټمو  
! ئړکو حساب شاته ېپور 1 تر خهڅ 10 له  -



 

 

 

 

 

 

 

  ئکي اوس اوس او دلته
 

ږ د بد نږ په فکر کې راځي. وار وار مونوختونه بد یادونه یا افکار زمو ځینې
 شیانو په اړه فکر کولو ته دوام ورکوو.

۰وختونه مو حتی له هیره وځي چې مونږ اوس مهال چیرته یوځینې   
کله چې داسی پیښ شي ، باید ځان ته اطمینان ورکړو چې مونږ خوندی او 

  ۰مصوون یوو
دې شیبه کې تاسې په خپلو ه یا خپل ځان سره ووایاست چې پ په لوړغږ   -

۰سترګو څه  ګورئ   
د ځان سره هغه څه ووایاست  چې تاسې یې په خپلو غوږونو اوری  -   
۰وی د ځان سره هغه څه ووایاست چې تاسی یې په خپلې پوزې سره بوی -  
او د ځان سره هغه څه ووایاست چې تاسې یې په خپلو ګوتو سره احساس  -
مس کولی شئل  
د ځان سره ووایاست چې اوس مهال چیرته یاستي. په کوم هیواد کې . په  - 

۰کوم ځای کې . په کومه خونه کې   
احساس وکړئ چې تاسو دلته  ۰ ۍخپل چاپیلایر ته په پوره توګه متوجي اوس

۰خوندي یاست 

یا عادتونه  رسمونه خوب د  
 

 دا وختونه ېنځی ، هرصورت په. لري ایتړا ته خوب لپاره دویروغدبیا  بدن
 مرسته سره ماشومانو او انویلو اقدامات دا. ئړوک خوب ېچ وي ستونزمن

  ۰ يړوک خوب هښ ېچ کوي
 د بدن ستاسو۰ویښ شۍ ر ېک وخت ورته په ځور هره ولري امکان که -

 ېک امښما په ولډ یکاوتومات په او کوي زدهیا موسم  تاالن ېشپ او ځېور
۰ يیږک يړست  
 زده بدن سره ولډ ېد په. ئړوک کار ورته دمخهنه  دویک دهیود  ځور هره -

 خپل دمخه بستر د: هګتو په مثال د. ید وخت کولو خوب داوس  ېچ کوي
 هښ هڅ وی. استیووا سهیک ته ماشوم خپل. ئړک یا برس پاک ونهښغا

 خپل ۰یا زمزمه وکوۍ  استیووا سندره ۰ځ یا عبادت وکړۍ لمون.  ولولئ
او خوش  خوندور وی چې ده دا خبره مهمه       .  واخلئ ېکغیږ  په مماشو
۰ ئړوک کار ورته شپه هره. ئړوککار اینده   

رڼا او ګروپ تاسې  ونونویزیتلو او ونویټابلټ ، فونونویتل ندهځرګ د -
 امله ېهمد له نو ۰وجود داسی فکر کوی چې ګویا ورځ ده  ۰راویښوۍ 

 ېلوب ېک فونیتل ندهځرخپل ګ خهخوبه څ له ېمخکدقیقی   ۳۰ې چ ده مهمه
۰ ئړک بندلیدل  ونیزیتلو او هم د کول

 

د روغتیا او روزنې په هکله معلومات کولي شۍ له دی ویب  پاڼي  یا صفحي څخه په خپله ژبه او په وړیا توګه 
۰تر السه کړي

 


