
 )بچوں کی تربیت(پیرنڻنگ  -19ویڈ  کو
 پرسکون رہیں اور ذہنی دباؤ پر قابو رکھیں

یه ایک کڻھن وقت ہے۔ اپنا خیال کریں، تاکه آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں

تنہا نہیں ہیں  آپ
طرح دنیا میں کروڑوں لوگ اسی خوف میں مبتال ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھئے کہ ہماری 

ڈرانے  سنیں۔  کہنا  کا  اس  ہیں۔  سکتے   کر  بات  پر  گھبراہٹ  اور  ڈر  انجانے   اپنے   آپ  سے   کس

والے سوشل میڈیا سے اجتناب کریں 

لئے بھی وقت نکالیں  اپنے

ہم سب کو کبھی نہ کبھی اپنے لئے فراغت کے لمحوں کی 

  مزیدار یا  کوئ  خود   تو  جائیں  سو  بچے   کے   آپ  جب ہے   ضرورت

صحتمند   پسندیدہ  اپنی  کریں۔  کام  کا  گزاری  وقت  پرسکون

سرگرمیوں کی ایک فہرست بنائیں۔ یہ آپ کا حق ہے

بچوں کی باتوں  اپنے
 غور کریں  پر

ذہن   کھلے   گفتگو  کی  بچوں  اپنے 

آپ کے بچوں  .سنیں ساتھ  کے 

 اطمینان اورسے   طرف  کو آپکی

جب وہ آپ کے  .چاہئے   حوصلہ

خوف اور پریشانی    اپنے   سامنے 

  پر  بات  کی   ان  تو  کریں  اظہار  کا

 تشفی   تسلی  انکو  اور  کریں  یقین

 دیں

لیں  وقفہ 

آپ   بھیجب 

فکرمند بہت

  یا ذہنی  ہوں

کا شکار  دباؤ

  تو اس  ہوں

کی منٹایک 

 آور  سکون   کی

پر عمل  سرگرمی

کریں

تیاری :پہال مرحلہ

 پر   طور  مکمل  پیر  اپنے  ۔جائیں  بیڻھ  سے   طریقے   دہ  م  آرا •

 فرش پہ رکھ لیں اور اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیں

لیں   کر  بند   آنکھیں  اپنی  تو  کریں  نہ  محسوس  دقت  اگر •

 

محسوس کریںسوچیں اور اپنے جسم کو  :دوسرا مرحلہ

میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں؟  ۔خود سے سوال کریں •

 یہ جانچیں کہ یہ سوچیں منفی   ،اپنی سوچ کا مشاہدہ کریں 

ہیں یا مثبت 

 کے   آپ  کہ  جانچیں  یہ ،کریں  مشاہدہ  کا  جذبات  اپنے   اب •

نہیں   یا  ہیں  کے   خوشی  احساسات

 کہ  جانچیں  یہ ،کریں  مشاہدہ  کا  کےاحساسات  جسم  اپنے   اب •

جسم کے کسی حصہ میں کوئ درد یا کھنچاؤ تو نہیں ہے

اپنی سانس پر توجہ دیں :تیسرا مرحلہ

سنیں   آواز  کی  سانس  اپنی  ہوئ  آتی  باہر  اور  ہوئ  جاتی  اندر •

 کے   سانس  ہر  کا  اس  کر  پررکھ  پیٹ  اپنے   ہاتھ  ایک  اپنا  آپ •

کریں  محسوس  آنا  جانا  باہر  اندر  ساتھ

 یہ  نہیں  بات  کوئ” کہ  ہیں  سکتے   کہہ  بھی  یہ  سے   خود   آپ •

“جو بھی کچھ ہو رہا ہے، میں بالکل ڻھیک ہوں

سنیں   کو  آواز  کی  سانس  اپنی  سے   سکون  تک  دیر  کچھ  پھر •

• 
واپس آئیں  :چوتھا مرحلہ

ہے   رہا  ہو  محسوس  کیسا  اب  بدن  کا  آپ  کہ  کریں  مشاہدہ •

سنیں  کو  آوازوں  کی  گرد   ارد   رہی  آ  میں  کمرے  •

کریںتجزیہ  :پانچواں مرحلہ

کر   محسوس  مختلف  کچھ  سے   پہلے   میں  اب  کیا” کہ  سوچیں •

”کر رہی ہوں یا نہیں  رہا

 آپ  جب  مثال    ہے۔  سکتا  ہو  مند   فائدہ  لئے   کے   آپ  کرنا  توقف  بھی   کا  طرح  کسی

ہو۔   دی  کر  شرارت  بری  بہت  کوئ  نے   اس  یا  ہو  رہا  کر  تنگ  کو  آپ  بچہ  کا

آپ خود کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ صرف چند گہری توقف کرنے سے 

 کو   آپ  بھی  احساس  کا  تعلق  ساتھ  کے   فرش  کے   نیچے   اپنے   یا  سانسیں  گہری
گزار   وقت  ساتھ  کے   بچوں  اپنے   وقفہ  سے   کام  اپنے   آپ  ہے۔  سکتا  پہنچا  سکون

جب  آپ  خود   کو  تیار  پائیں  تو  اپنی  آنکھیں  کھول  لیں •

پیرنڻنگ (بچوں کی تربیت) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے یہاں کلک کریں:
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