
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۲۰۲۲/ ۰۶/ ۲۴                            ژباړه او لنډون: هاجره حرکت

  

 ؟ شي یمنظم تنفس کول هګ رنڅ ماغزه مو 
 

هر یو تن تر   یپام مو ش  ې چ  ې تنفس کوو. دغه راز پرته له د  لځ ونوګپه زر ی په ورخ ک ول ټ ږمو
خپلو    ږتنفس کولو سره مو  ولډ نو په سم    هګتو  ېکوو. په د   کتهښتازه هوا خپل بدن ته    تره یزره ل   ۱۰

 .کوو  یتل ښغ  ېی  ای تړ کچه تازه هوا رسوو او د تمرکز و ه ړمغزو ته په لو
 

د مغزو    ږ سره ساه اخیستل زمو  ۍ په ارام  ولډ په پرله پسي    ې جوته شوي چ   نو ړ یڅدیرو علمي    له
ضربان مو منظم    ه ړد ز  ي،ږکی  کته ښفشار    ی. ورسره د وین وي ړ لو  ه ښله پاره    ېمود   دي ږد او  تیاړو

 ..ي یږاو د فشار هورمون مو ازاد 
 

اغیز    غه یپر رواني او فزیکي حالت نیغ په ن  ږزمو   ول ډ ساه اخلو په هغه    ږ مو  ې سره چ  ول ډ   ه څ  په 
 :ساه واخلئ ول ډ له پاره په دي   ستلویلري. د ارامي ساه اخ 

 

  ي ړدغه کش ک  ې ساه وساتئ او ورپسي اوه ثانی  ی شیبه اخیستل شو   هډ ژوره ساه واخلئ، لن  ې ثانی  لورڅ
 .هوا  بیرته بهر ته وباسئ

 

په ژور پام    ېدا ده چ  هښاو په پزه ساه واخلئ.    ئړ ک  يټ پ يګستر  ېله پاره خپل  ستلویساه اح  هښال    د 
او    ي ځور   ه ګنڅ بدن ته    ی دغه اخیستل شوي او طبعي هوا ستاس  ې چ  ئ ړورته پام وک  ه ګیا شعوري تو

 .يځو   ول ډ  ه څپه  نه ی تر  رتهیبیا ب 
 

 طلب. ( نه رااخیستل شوی مVigo)و یګ ف ېمجل ېمیب اید روغت  ېالمان ک په سرچینه:
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