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 ﺧەوی ��ﺎ� ﺷەواﻧە ﻫﺎوﺳەﻧ� �ﺑ� و زەﯾﻦ � �
ﺗ�ی دە�ﺎر���ﺖ

�
ﺑﯚ� ﺧەو ﮔ��ﻨﮕە؟
�
�
ﺳ� �
�
�
�
ﻟە �
ﻫەﻟﻼ� و ﺗەﺗەڵە دە�ﺎت و �ﺎ�ەﺗە ﮔ��ﻨﮕە�ﺎن ﻟە �
�ەﺳ�اوەﺗەوە �ە ﺧەوی �ﺎش و
ﻣە� و ﻟەﺷﺴﺎ� ﻣﺮۆڤ
در�ﮋﺧﺎ�ە� �ﺑ� و زەﯾﻨﺪا ﺗﯚﻣﺎر دە�ﺎت.
�
�ە�
رووداوە�ﺎ� رۆژ
�ﺎ� ﺧەودا ﻣ�ﺸﮏ
ﮔﻮﻧﺠﺎو.
�
�ﺑ� و �
ﻣﺮۆ� ﺷەﮐەت و ﻣﺎﻧﺪوو ،ﻟە �ﺎر و ﺗ�ﮑﯚﺷﺎﻧﺪا ﻫﺎوﺗﺎی ﻣﺮۆﭬ�� ﺣەﺳﺎوە ﻧ��ە.
زەﯾ�

ﮔ��ﻨﮕ��ﻦ ﺋەر �
�
ﮐە�ﺎ� ﺧەو � �
ﺑ��ﺘ� ﻟە:
دەرﮐردﻧﯽ و ﺳڕﯾﻧﮫوەی ﻣﺎﻧدووﯾﮫﺗﯽ ﻣێﺷﮏ

ﯾﺎرﻣﮫﺗﯾدەری ﻓێرﺑوون و
ﭘﺗﮫوﮐردﻧﯽ ﺑﯾر و زەﯾﻧﮫ

�
�
�
ﺳ� �
ﻣە� و ﻟەﺷﺴﺎ� ﺟەﺳﺘە و
ﻫﺎوﺳەﻧ�
ﻧﺎخ رادەﮔﺮێ
�
ﺗﻮاﻧﺎی �ﺑ� و �
ﻣﺮۆ� ﻣﺎﻧﺪوو �ە ر�ﮋەی ﻣﺮۆﭬ�� ﺣەﺳﺎوە ﻧ��ە .ﺷەو �ە ر�ﮋەی ﮔﻮﻧﺠﺎو ،واﺗە � ۷ﺎن  ۸ﺳەﻋﺎت �ﺨەوە!
زەﯾ�

ئەگەر بێخەویەکەت ئازارهێنەرە و هیالکی کردووی،
سەردانی دوکتۆر بکە .گرفت و کێشەی بێخەوی،
ریسکی)مەترسی( تووشبوون بە نەخۆشیەکان زیاتر
دەکات.

نیگەرانی و خەمەکان رەنگە خەوت بزڕێنن یان تووشی بێخەویت
بکەن .شەوانە نیگەرانی و خەمەکان گەورەتر لە قەبارەی خۆیان
دەردەکەون.

ﯾﺎﺳﺎی  ۸ﮐﺎﺗژﻣێرت ﻟﮫﺑﯾر ﺑێت

۸

ﮐﺎﺗژﻣێر ﺑۆ ﺧﮫوﺗن.

۸

ﮐﺎﺗژﻣێر ﮐﺎﺗﯽ ﺗﺎﯾﺑﮫت ﺑﮫ ﺧۆت
و ﺋﺎراﻣﯽ دڵ و دەروون.

۸

ﮐﺎﺗژﻣێر ﻟﮫ ﺷﮫو و ڕۆژ ﻣێﺷﮏ ﺑﮫ
ﮐﺎر و ﺗێﮑۆﺷﺎن ﺳﮫرﻗﺎڵ ﺑﮑﮫ.

ﭼەﻧﺪ ﺧﺎڵ�ﮏ ﺑﯚ ﺧەو�� �
�ﺎ� ﺷەواﻧە
تەختی خەوی گونجاو ،دۆشەک،
پەتو ،سەرین و سەرچەفی خاوێن
بەکار بێنە.

رێکوپێکی بەرنامەی کاری رۆژانە خەوی
شەوان مسۆگەر دەکات.

لە ماوەی رۆژدا ۲ ،یان  ۳کاتژمێر
بۆ وەرزش و جوڵەی جەستە
تەرخان بکە )لە بیر بێت ،کە پێش
کاتی خەوتن ئەنجامدانی جوڵەی
لەش و وەرزش رەنگە خەوت
بزڕێنێ(.

خواردنەوە ئەڵکۆڵیەکان
کاریگەری نەرێنی و خەراپ لە
سەر خەو دادەنێن.

ئێواران خۆت لە
خواردنەوەی شلەمەنی زۆر
بپارێزە و لە خواردنەوەی
قاوە و کۆاڵ خۆت ببوێرە.
رەنگە ئەو خواردنەوانە
خەوی شەوانە بزڕێنن.

لە ژوور یان هۆدەیەکی
تاریک ،فێنک و ئارامدا
بخەوە.

خواردن و خوردانەوە بەکەڵک و سوودبەخشەکان بە گوێرەی بەرنامەیەکی
رێکوپێک ،شوێنەواری ئەرێنی و باش لە سەر خەوی مرۆڤ دادەنێن.

کات بۆ کاروباری ئێواران و
هێوەربوونەوە)ئارامبوونەوە( تەرخانە بکە.
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