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 تھیرا بینڈ ورزش
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 
 تھیرا بینڈ ورزش کے اثرات 

 پڻھوں کی طاقت اور برداشت میں بہتری 
 جسمانی ہم آہنگی میں بہتری
 جوڑوں کی لچک میں اضافہ

 اعصاب کی کارکردگی میں بہتری
 قلبی کارکردگی میں مضبوطی 

 پڻھوں کے درد میں آرام 
 

 تھیرا بینڈ ورزش کی خصوصیات 
 سب کے لیے مناسب

 چھوڻی جسامت، سنبھال کر رکھنے میں آسانی 
 ساده ورزشیں جو کہ گھر پر بھی کی جاسکتی ہیں 

  مرتب کی جاسکتی ہے ورزش کی سختی مختلف لوگوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 
 

 ورزش کی سختی 
رنگوں سے درجہ بندی: جتنا رنگ گہرا ہوگااتنی ہی مزاحمت زیاده ہوگی اور جتنا رنگ ہلکا ہوگا اتنی ہی مزاحمت کم 

 ہوگی۔ 
تھیرا بینڈ جتنا لمبا ہوگا مزاحمت اتنی ہی کم ہوگی،   ذاتی قابلیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مناسب ماڈل کا انتخاب کریں۔ 

 اور تھیرابینڈ جتنا چھوڻا ہوگا اتنی ہی زیاده مزاحمت ہوگی۔ 
تاکہ ڻریننگ کی سختی اور  ساده ورزشیں،تھیرا بینڈ دیگر کھیلوں کے ساتھ بھی استعمال ہوسکتا ہے جیسا کہ ڻائی چی اور 

 اثرات میں مزید بہتر اضافہ کیا جاسکے۔ 
 

 ورزش کی تعداد 
گروپس، ایک گروپ میں بیس مرتبہ تین سے پانچ بار، ایک وقت میں دو سے تین ایک ہفتے میں   

 تھیرابینڈ ورزش 
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 اہم ہدایات 

 ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں 
تھیرابینڈ کے پھڻنے سے بچا ورزش سے پہلے تھیرابینڈ کو چیک کرلیں کہ کہیں وه خراب تو نہیں، تاکہ ورزش کے دوران 

 جاسکے۔ 
 تھیرابینڈ کو کالئی پر گول دائرے کی شکل میں لپڻا ہونا چاہئے تاکہ ایک دم چھوٹ جانے کی وجہ سے حادثے سے بچا جاسکے۔ 

 ورزش سے پہلے جسم کو گرم کرنے والی اور ورزش کے بعد جسم کو آرام پہنچانے والی ورزشیں کریں 
دھڑکن کی بے قاعدگی، ڻھنڈے پسینے اور سانس کی تنگی چکر آنے،  معمول کے مطابق سانس لیتے رہیں۔ ورزش کے دوران 

 کی صورت میں فوراً ورزش روک دیں۔ اگر ایسی حالت برقرار رہے تو فوراً اپنے ڈاکڻر سے طبی امداد حاصل کریں۔ 
ضرورت سے زیاده مشقت نہ کریں کی جانی چاہیے۔  مرتب ورزش کی سختی پیش نظر رکھتے ہوئے ذاتی صالحیت کو 

ن پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تاکہ نقصا  
یہ ڻوٹ پھوٹ سے بچ سکے۔ تھیرابینڈ کو ڻھنڈی جگہ پر محفوظ رکھنا چاہئے تاکہ   

 
صرف حوالے کے لیے ہیں۔ اوپر دی گئی ہدایات   

فزیوتھراپسٹ سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے   
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