
 ں،یفراہم کرتے ہ یسرگرم یاہم جسمان ےینہ صرف بچوں اور بڑوں کے ل لیسمجھا جا سکتا۔ کھ ںینہ ادہیکو ز تیاہم یک لوںیکھ

کے  یبہتر ںیصحت م یسے ذہن نےیحصہ ل ںیم لوںی۔ کھںیسکھاتے ہ یورک، لگن اور استقامت کے انمول سبق بھ میٹ ہیبلکہ 

 کیمل جلنے اور نئے دوست بنانے کا ا ںیآپس م لیاضافہ ہوتا ہے۔ اس کے عالوہ، کھ یبھ ںیاور اعتماد م یساتھ ساتھ خود اعتماد

 کیجو ا ںیکرتے ہ شیفوائد پ سےیا لیکھ کھنا،یصرف کنارے سے د ایہو  لنایکھ ںیم میٹ یہو سکتا ہے۔ چاہے کس قہیطر نیبہتر

مستقل  ںیم وںیسرگرم یک لوںیکو کھ کیکہ ہر ا ہےواضح  ہیہوئے،  کھتےی۔ ان تمام فوائد کو دںیہ یضرور ےیھے فرد کے لاچ

۔ےیچاہ یکوشش کرن یک نےیپر حصہ ل ادوںیبن  

 

ورک، نظم  میکہ ٹ سےیج ںیکے اہم اسباق سکھاتے ہ یزندگ ںی۔ آخرکار، وہ ہمںیحصہ ہ یکا الزم میتعل لیکہا جاتا ہے کہ کھ اکثر

 نےیحصہ ل ںیم لوںی۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کھںیہ ادہیز ںیکے فوائد کالس روم سے کہ لوںیو ضبط اور استقامت۔ تاہم، کھ

 یسرگرم یجا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، باقاعدہ جسمان ایمہارتوں کو بہتر بنا یاور سماج یتتندرس یصحت، ذہن یسے جسمان

صحت  یہے کہ ورزش ذہن ایگ ایدکھا ہیبرآں،  دیہے۔ مز یکے خطرے کو کم کر سکت طسیابیذ 2اور ٹائپ  یماریب یموٹاپے، دل ک

مواصالت اور تعاون  سےیمہارتوں ج یسماج لنایکھ لیکھ ں،یہے۔ آخر م یسطح کو کم کرت یکو بہتر بنا کر تناؤ اور اضطراب ک

 یدونوں طرح ک یاور معاشرت یانفراد لیکہ کھ ںیشک نہ یکوئ ںیاس م ں،یمدد کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں م ںیم نےیکو فروغ د

۔ںیاہم ہ ےیکے ل یبھالئ  

 

 وروین نڈورفنز،یہے۔ ورزش سے ا یکثرت ہوت یفوائد ک یاور ذہن یکے جسمان نےیحصہ ل ںیکود م لیبات مشہور ہے کہ کھ ہی

کو دور کر  یاور اس طرح تناؤ، اضطراب اور افسردگ ں،یہ یہوت اتیخصوص یموڈ لفٹنگ ک ںیجن م ںیہوتے ہ یجار ٹریٹرانسم

دوا  ںیکے عالج م یاور افسردگ ینیبے چ سےیحالتوں ج یصحت ک یتک کہ ذہن ہاںیسے ورزش  یباقاعدگ قت،ی۔ درحقںیسکتے ہ

 ںیکرنے م دایپ اور اعتماد یتعامل کا موقع فراہم کرتا ہے اور خود اعتماد یسماج لیبرآں، کھ دیہے۔ مز یطرح مؤثر ثابت ہوئ یک

 شیکے بہت سے فوائد کے پ لیاور لچک۔ کھ ادتیورک، ق میٹ سےیسکھاتا ہے ج یبھ ںیاہم مہارت یک یزندگ ہیمدد کر سکتا ہے۔ 

۔ےیچاہ یجان یاور فروغ ک یحوصلہ افزائ یاس ک ںیم زیونٹیواضح ہے کہ اسکولوں اور کم ہینظر،   

 

ںیبہت اہم ہ لیکھ  

 

۔ںیہ وںیاہم نکات پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بتائے گا کہ وہ ک 10 ںیوجہ ہے کہ م یہیاور  ںیبہت اہم ہ لیکھ  

 

فٹ اور صحت مند بناتا ہے ںیہم لیکھ  

 

کہ  سےیصحت کے بہت سے مسائل ج اںیسرگرم یجسمان ونکہیک ں،یطور پر متحرک اور صحت مند رکھتے ہ یجسمان ںیہم لیکھ

۔ںیہ یمدد کرت ںیکچھ اقسام کے خطرے کو کم کرنے م یک نسریموٹاپا اور ک طس،یابیذ 2ٹائپ  اں،یماریب یدل ک  

 

ںیصحت کو بہتر بنائ یدماغ یہمار  

 

 یذہن یاجازت دے کر ہمار یکا تجربہ کرنے ک وںیخوش یفتح ک ںیکو بہتر بنا کر، تناؤ کو دور کر کے، اور ہم یخود اعتماد لیکھ

اور اضطراب  شنیڈپر سےیصحت کے مسائل ج یذہن اںیسرگرم یسے جسمان یعدگ۔ باقاںیمدد کرتے ہ ںیصحت کو بہتر بنانے م

۔ںیہ یمدد کرت یبھ ںیہونے کے امکانات کو کم کرنے م دایکے پ  



 

ںیبنائ اریہوش ادہیز ںیہم  

 

مہارت۔  یارتکاز اور مسئلہ حل کرنے ک ادداشت،ی سےیج ں،یہ یمدد کر سکت ںیافعال کو بہتر بنانے م یعلم اںیسرگرم یجسمان

سے سوچنے  قےیاور مؤثر طر یزیت ادہیز ںیکو بہتر بنا کر، اور ہم یچوکس یچوکنا بنا کر، ہمار دیمز ںیاس کے عالوہ، وہ ہم

۔ںیکو بڑھا سکتے ہ طحس یک ویک یاجازت دے کر ہمارے آئ یک  

 

ںیکردار بنائ ہمارا  

 

 ںیسکھاتے ہ یبھ ہی ںی۔ وہ ہمںیمدد کرتے ہ یبھ ںیم ریعمت یسکھا کر کردار ک تیاہم ینظم و ضبط، عزم اور محنت ک ںیہم لیکھ

 لوںیکھ ںیہم لیبرآں، کھ دیقبول کرنا ہے۔ مز سےیسے ک یساتھ ہار کو خوش اسلوب یبننا ہے اور ساتھ ہ سےیک یکا کھالڑ میکہ ٹ

۔ںیمدد دے سکتے ہ ںیبننے م یکے احساس کو فروغ دے کر بہتر شہر ممہارت اور قواعد کے احترا یک  

 

۔ںیفوائد فراہم کر یسماج ںیہم  

 

طور پر  یفراہم کر کے سماج ٹیآؤٹ ل کیا ےینئے لوگوں سے ملنے، دوست بنانے اور تعلقات استوار کرنے کے ل ںیہم لیکھ

کہ دوسرے افراد کے ساتھ  ںیہوتے ہ یکے قابل بھ کھنےیس ہیسے، ہم  لنےیکھ لی۔ کھںیمدد کر سکتے ہ یبھ ںیفعال ہونے م ادہیز

 یمدد مل سکت ںیاپنے اردگرد کے لوگوں سے بہتر تعلق قائم کرنے م ںیجس سے ہم ،جائے یک تیبات چ سےیک ںیمثبت انداز م

 ہے۔

 

ںیکو بہتر بنائ نجمنٹیٹائم م ہمارے  

 

 قےیمؤثر طر ادہیے وقت کا زمدد کرکے اپن یہمار ںیکرنے اور منظم رہنے م اریکہ منصوبہ ت ںیسکھاتے ہ یبھ ہی ںیہم لیکھ

 تایاجازت د یاہم کاموں پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنے مقاصد کو بروقت حاصل کرنے ک ںیہم ہیجائے۔  ایانتظام ک سےیسے ک

اہم  یجو واقع ںیپر توجہ مرکوز کر سک زوںیہے تاکہ ہم ان چ یمدد ملت یبھ ںینے مید حیکو ترج وںیسرگرم یہے۔ اس سے ہمار

۔ںیہ  

 

۔ںیکر اریمند عادات ت صحت  

 

سے  یکھانا، باقاعدگ حیکہ صح سےیہے ج یمدد مل سکت ںیکرنے م دایصحت مند عادات پ ںیسے ہم نےیحصہ ل ںیم لوںیکھ

حصہ  ںیبہبود م یمجموع یصحت کو بہتر بنا کر ہمار یاور ذہن یجسمان یہمار اںیتمام سرگرم ہی۔ نایل ندین یورزش کرنا، اور کاف

۔ںیہ یڈال سکت  

 

۔ںیکر دایپ یاعتماد خود  



 

 لوںیکھ ی۔ جب ہم اپنںیمدد کرسکتے ہ یبھ ںیکو بڑھانے م یخود اعتماد یاور فخر کا احساس فراہم کرکے ہمار یابیکام ںیہم لیکھ

لے جا  ںیشعبوں م گریکے د یزندگ یاضافہ کر سکتا ہے جو ہمار ںیاعتماد م ںیہم ہیتو  ں،یہو جاتے ہ ابیکام ںیکوششوں م یک

 سکتا ہے۔

 

ںیمزاج کو بہتر بنائ ہمارے  

 

خوش اور پر سکون  ںیمدد کر سکتا ہے جو ہم یبھ ںیہمارے موڈ کو بڑھانے م عےیکے اخراج کے ذر نڈورفنزیا لنایکھ لیکھ

سطح کو کم  یکا احساس تناؤ ک یہمدرد یہونے وال دایسے پ لنےیکھ لیمدد کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ کھ ںیمحسوس کرنے م

مدد کر سکتا ہے۔ یبھ ںیکرنے م  

 

۔ںیاضافہ کر ںیتوجہ م یہمار  

 

 وںیشانیپر ی۔ وہ روزمرہ کںیمدد کر سکتے ہ یبھ ںیتوجہ بڑھانے م یکچھ دے کر اپن ےیتوجہ مرکوز کرنے کے ل ںیہم لیکھ

ہے۔ تایاجازت د یک نےیتوجہ د ادہیکام پر ز ںیہاتھ م ںیجو ہم ں،یسے خلفشار فراہم کر سکتے ہ  

 

۔ںیالئ بیفطرت کے قر ںیہم  

 

کا مشاہدہ کرنے کا موقع  اتیح یکرنے، اور جنگل افتیکرنے، مختلف عالقوں کو در افتینئے ماحول کو در ںیہم لیکھ ں،یم آخر

ماحول سے  یہمارے قدرت ہی۔ ںیمدد کر سکتے ہ یہمار ںیکرنے م فیتعر یماحول ک میفراہم کرکے فطرت اور باہر کے عظ

ہو سکتا ہے۔ قہیطر نیبہتر کیکا ا ونےسے لطف اندوز ہ یخوبصورت یجڑنے اور فطرت ک  

 

کا انتخاب  لیپڑتا ہے کہ ہم کس کھ ںیفرق نہ ی۔ اس سے کوئںیکر سکتے ہ شیپ ںیہم لیجو کھ ںیسے کچھ ہ ںیبہت سے فوائد م ہی

صحت کو بہتر بنانے  یاور ذہن یجسمان یہمار لیہے۔ کھ یوررکھنا ضر ادیکو  تیاہم یفعال اور صحت مند رہنے ک ں،یکرتے ہ

 قہیطر یحیتفر کیکے ساتھ بانڈ کرنے کا ا وںیتک کہ اجنب ہاںیدوستوں، خاندان اور  ںیہم ہیجبکہ  ںیمدد کر سکتے ہ یہمار ںیم

کرتا ہے۔ شیپ یبھ  


