
   النفسي الضغط تخفف كيف

  النفسي الضغط من التخلص طرق

  ثالثالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 بتحديد يبدأ. جدًا مهمة خطوة وهذه ، ما شيء تغيير هي التوتر لتقليل الثانية الطريقة

 مصدر معرفة يمكنك. اجتماعيًا أو,  نفسيًا,  جسديًا سواء - الضغط - التوتر سبب

 .كبير بشكل التوتر مستوى من التقليل من توترك

 من الكثير فيه مكان عن ابحث ، الحار الطقس مثل ، طبيعي توترك سبب كان إذا

 المطر بسبب كان إذا. المروحة أو الهواء مكيف بتشغيل قم أو,  الرطب الهواء

 كان إذا.  بارداً  مشروبًا تناول ، العطش بسبب كان إذا. المطر من اختبئ ، الغزير

ً  تناول ، الجوع بسبب   .طعاما

ً  توترك سبب كان إذا  بسبب كان إذا. اتركه سيئ، شريكك يكون كأن ، سيكولوجيا

ً  لنفسك جد ، الوحدة بسبب كان إذا. سهلة ليست الحياة - ذلك على اعتد ، النبذ  رفيقا

  .جيداً 



 عن فابحث مزعجة، منظمة أو رئيس مثل بيئيًا أو اجتماعيًا توترك سبب كان إذا

 .وغادر أخرى وظيفة

 تأثيره من يقلل بشيء القيام أو بتغييره تقوم أن إما. خيارين أمامك الضغط كان مهما

 .ثالث خيار يوجد ال - التوتر بهذا تقبل أن أو ، عليك

 النوم إلى نحتاج. النوم من كاف   قسط على الحصول هي توترك لتقليل الثالثة الطريقة

 جسمنا يريح النوم. اليوم في( الفرد على ذلك يعتمد) ساعات ثماني إلى ست بين ما

 وبالتالي ، والعقل الجسم على كبير ضغط تشكل النوم قلة. نفسه بإصالح له ويسمح

 .عليك األخرى الضغوط تأثير من تزيد

 مبكًرا االستيقاظ عليك يكون عندما األسبوع أيام بين الفرق تعرف أنك متأكد أنا

 أو الطبيب استشارة في بأس فال ، النوم في مشاكل بالفعل لديك كان إذا. والعطالت

  .والعالج المشورة على للحصول النفسي الطبيب

,  السباحة,  المشي على اعتد. بانتظام بها والقيام التمارين ممارسة ، الرابعة الطريقة

 الكيميائية المواد إطالق على تساعد أنها إلى باإلضافة الرياضة .تحبها رياضة أي أو

 في المساعدة ، الدم في والدهون اإلضافي السكر حرق ، الجسم في المهدئة الطبيعية

 .نومك وتحسن جيد التوتر تخفض أيضا فإنها ، السموم إزالة

 قادرا تكون سوف. واالسترخاء للراحة وقت خذ وقتك إدارة هي الخامسة الطريقة

 إدارة حول يمقاالت أنظر. أنشطتك إدارة تستطيع كنت إذا التوتر مع التعامل على

 .الوقت

 تكون أن الجيد من ، مهم كالهما. والترفيه العمل بين التوازن تحقيق أيًضا المهم من

 ً ً  نشيطا  كسب وكيفية ، مفيد بأنك شعوراً  ويعطيك لذاتك احترامك من يزيد مما ومنتجا

 .العيش لقمة

ً  أعط. للعمل تماما حياتك تكرس ال ، ذلك ومع ً  - واالسترخاء لالستجمام وقتا , لك وقتا

 ً   .اهتماماتك أو لهواياتك وقتاً؛ بها تستمتع التي باألشياء للقيام وقتا

 جسمك يقوم ، تضحك عندما. الفكاهة حس على الحصول هي السادسة الطريقة

 نظام تحسين على ويساعد السعيدة الكيميائية المواد أحد وهو ،" إندورفين" بإطالق

 .التوتر من ويقلل ، لديك المناعة

 إبقاء إن. مشاعرك عن( الصوتي التعبير) التواصل هي التوتر لتقليل السابعة الطريقة

 عن التحدث بعد بالتحسن تشعرس كم .لصحتك جيد غير داخلك في الغضب أو التوتر



 مشكلتك حل من الشخص هذا يتمكن ال قد ؟ به تثق شخص إلى صعوباتك أو مشاكلك

 النصائح بعض ه\لديك يكون وقد ، معه تحدثت إذا شيء أي تخسر لن ولكنك ،

 .التوتر تحرير أو تخفيف على تساعدك التي واالقتراحات

 في تتحكم فإنك ، أفكارك في تتحكم عندما. الثامنة الطريقة هو إيجابي بشكل التفكير

 يُحدث إيجابي موقف إلى اإليجابي التفكير سيؤدي. وتصرفاتك,  موقفك,  مشاعرك

 ً  وسيؤدي ، حياتنا على كبير تأثير اإليجابي للموقف إن. الناس حياة نوعية في فرقا

 .سلبية نتائج إلى السلبي التفكير سيؤدي ، أخرى ناحية من. أفضل نتائج إلى دائًما

 عنوان تحمل التي األربعة مقاالتي راجع ، اإليجابي التفكير حول التفاصيل من لمزيد

 " اإليجابي التفكير قوة"
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