
   النفسي الضغط تخفف كيف

  النفسي الضغط من التخلص طرق

  ثانيالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 تختلف ، ذلك ومع. حياتهم مراحل بعض في بالتوتر تقريبًا البشر جميع سيشعر

 المستويات هذه تبدأ. أخرى إلى حالة ومن آلخر شخص من التوتر مستويات

 تحت بأنه الشخص يشعر عندما يبدأ ؛ بمرحلة مرحلة أعلى مستويات إلى بالصعود

 .الضغط

 بزيادة المرء يشعر وعندما اإلنذار في الجسم يبدأ عندما هي والمبكرة األولى المرحلة

 .التوتر إنذار مرحلة يسمى هذا ؛ القلب ضربات و التنفس معدل

 وهي أعلى مرحلة إلى الجسم سيذهب ،" الشدة" السلبي الضغط مستوى يزداد عندما

 لديك سيكون. وإدراكك سلوكك على تؤثر سوف ، المرحلة هذه. المقاومة مرحلة

 وحل التفكير ضعف ، مزاج لديك ليس ، عام بشكل للحياة الحماس في نقص



 بالرغبة فيها تشعر أوقات وهناك ، الكوابيس وربما ، ،واالرتباك المشكالت

 بالهروب. 

 ، التوتر ، الصداع ، الهضم مشاكل ستبدأ ، أخرى مرة التوتر مستوى يزداد عندما

 مسألة ألي والغضب ، المعتدل الجو فقدان ، الوقت معظم االرتياح بعدم الشعور

 .اإلرهاق مرحلة هي وهذه ؛ بسيطة

 من( كلهم أو واحدة) اتباعها للشخص يمكن التوتر إلدارة استراتيجيات ثالثة هناك

. ما شيء تغيير طريق عن التوتر مصدر إزالة هو األول.  التوتر نسبة تخفيض أجل

 حل,  التخطيط,  التنظيم,  المباشر االتصال استخدام طريق عن بذلك القيام يمكنك

 .الوقت وإدارة,  المشكالت

 الوضع من نفسك إزالة طريق عن بذلك القيام يمكنك. التجنب هي الثانية االستراتيجية

ً  رأيت ألنك متوتراً  كنت إذا. للتوتر المسبب  كنت إذا. بعيداً  المشي يمكنك ، حادثا

 تلك أحد) فوض ،" ال" وقل حدودك فاعرف ، المطالب أو المهام كثرة بسبب متوتراً 

  .المساعدة واطلب ،(  المهام

 كيفية تعلم. للتوتر وعقليا جسديا نفسك وتجهيز للوضع تقبلك هي الثالثة االستراتيجية

 .التوتر مع التعامل

 المهم فمن ،" Eustress" إيجابيًا توترك كان إذا. آلخر أو لسبب للضغط تتعرض قد

 اإلنذارات من العديد تواجه كنت إذا ، ذلك ومع. صحية حياة أجل من عليه الحصول

 وإال ، اآلن فعله في تبدأ أن ويجب ذلك حيال شيء فعل فعليك ، للتوتر السلبية

 .وجسديًا عقليًا عليك فسيؤثر

 مستوى في للتحكم ببساطة بها القيام يمكنك التي والممارسات الطرق من العديد هناك

   .التوتر من خال   حياة أسلوب وعيش التوتر

 على نفسك تدريب هي. الطرق جميع بين واألبسط األسهل هي األولى الطريقة

 .اليوم في مرات عدة والتأمل العميق التنفس ممارسة

 إن: "قال. للتوتر والسهل البسيط المخفض هذا عن مالقة مايكل كتبه مقاالً  قرأت لقد

 عدة تنفسك على التركيز. العميق والتنفس الخيال هي الضغط تخفيف تقنيات أبسط

 ، وقت أي وفي مكان أي في التقنيات هذه مثل ممارسة ويمكنك سهل. اليوم في مرات

 أو ، الهاتف يرن بينما ، المرور إشارات بسبب التوقف ، التسوق ، السفر أثناء حتى

 .طابور في االنتظار أثناء



 اشعر. أنفك طريق عن بالزفير قم.  معدتك بداية من عميقا نفسا خذ ، ذلك لممارسة

 القيام مع ، الفم طريق عن بالزفير قم. وتجدده جسمك من تقترب التي بالطاقة

 استمر.  الزفير بعملية فيها تقوم مرة كل في الريح صوت تشبه لطيفة ناعمة بأصوات

 على ركز. بطنك وتخفض ترفع والتي ، عميقة,  بطيئة,  طويلة أنفاس التنفس في

 لخمس العميق التنفس عملية كرر. فأكثر أكثر لتسترخي وصوتها بأنفاسك الشعور

 بزيادة قم ، أردت إذا. أسبوعين لمدة ، اليوم في مرتين أو مرة ، األقل على دقائق

  .استطعت إن دقيقة عشرين إلى فشيئًا شيئا الفترة

 التوتر عن بحثًا جسمك افحص ، العميق التنفس جلسات من جلسة كل نهاية بعد

 منه تعاني كنت ما مع البدنية التمرينات نهاية في به تشعر كنت الذي التوتر وقارن

 ذلك إلى بحاجة نحن ؛ اليوم في مرات عدة أمارسه ألنني معه أتفق". البدء عند

 .نفسك في الفرق إلى وانظر أيام لعدة ذلك تمارس أن حاول. ونفسيا جسديا

 اجعل: "قال. سعيدة لحياة أسرار سبعة من واحدة بأنها داير واين الدكتور يوصي

 بالهدوء تشعر كي الوقت بعض تأخذ أن عليك. حياتك في منتظمة ممارسة التأمل

 أنت, النية بمصدر واعي اتصال على سيجعلك الصمت هذا ومن داخلك، إلى وتذهب

 ". ترتيب إعادة مع اذهب ؛ حياتك من مفقود أنه تعتقد شيء بكل بالفعل متصل

 هذه شرح وسيتم ، التغيير في البدء هي بك الخاص اإلجهاد لتقليل الثانية الطريقة

 .التالية المقالة في الطريقة
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