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 بر استرس خود غلبه کنیم؟گونه چ

 

 استرس دچار که هاییزمان در توانندمی چطور موفق افراد ایدکرده فکر این به حال به تا آیا

 مهارت این افراد از برخی چرا که آمده پیش تانبرای سوال این آیا بمانند؟ آرام شوند،می

 ماش باشید کرده آرزو که آمده پیش باشند؟ خونسرد سخت، شرایط و بحران در تا دارند را

 کنید؟ تانزندگی وارد را مهم مهارت این توانستیدمی هم

 

 کنندنمی سازی فاجعه .۱

 را ممکن ینتیجه و حالت بدترین فورا آمده، پیش موقعیت مورد در اینکه یعنی سازی فاجعه

 منطقی را رو پیش موقعیت عوض در ندارند، فکری طرز چنین موفق افراد. کنیم تصور

 .کنندمی کشف را احتماالت و کنندمی بررسی

 

: ندسنجمی را هاگزینه و دهند نشان واکنش چطور که گیرندمی تصمیم هوشمندانه افراد این

 در موفق افراد که است کلیدی سوال این ،«شد خواهد چه دهم نشان واکنشی چنین اگر»

 ردهک ایجاد خود تفکر یشیوه در تغییری هم شما است بهتر. پرسندمی خود از بحرانی شرایط

 .احتمال بدترین روی نه کنید، تمرکز احتماالت یهمه روی و

 

 کشندمی عمیق نفس .۲

 زا یعنی. است فعال تنفس ماندن، خونسرد روش موثرترین که اندگرفته یاد موفق افراد

 دانندمی موفق افراد. کشندمی نفس هدفمند و دارند اطالع بازدم و دم جسمی یپروسه

 و روانی فواید و کرده زیادی کمک گریزشان و جنگ واکنش کنترل و تنظیم به تنفس

 د،گرفتی قرار شدید استرس تحت اگر بار این هم شما است چطور. دارد زیادی فیزیولوژیکی

 یدکن سعی. کنید تمرکز تانبازدم و دم هر روی و بکشید عمیق نفس ۰۱ و کنید مکث ایلحظه

 .کنید تجسم و احساس بازدم، حین را تانبدن از استرس رفتن بیرون
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 دارند حضور لحظه در .۳

 هگذشت در که اشتباهاتی در نه کنند،می زندگی لحظه در هستند موفق بسیار که آنهایی

 اقیب حال زمان در ذهن حضور با بلکه. نیستند نیز آینده نگران افراد این. اندشده مرتکب

 رد حضور. هست آینده در شانوقوع امکان که اندیشندمی رویاهایی به تدبیر با و مانندمی

 درگیر و نمانند باقی گذشته هایرنج در دهدمی اجازه موفق افراد به آگاهی ذهن و لحظه

 .نباشند آینده مورد در کننده نگران افکار

 

 رد زندگی و است مهم شادی و خنده که اندگرفته یاد ویژگی، چنین داشتن با موفق افراد

 هم شما است خوب. گذاردمی اختیارشان در بردن لذت برای زیادی چیزهایی اغلب لحظه،

 واقع هایاستراتژی زندگی، در تاناهداف به رسیدن برای و بمانید حال زمان در کنید سعی

 درسنمی نظر به واقعیت و ذهن از دور که راههایی به پرداختن با و بگیرید پیش در گرایانه

 ظهلح در بود، بخش لذت و جالب تانبرای چیزی اگر. نکنید آشفتگی و تشویش دچار را خود

 .کنید تمرکز تاناحساس همین روی و بمانید

 

 کنندمی تمرکز هامثبت روی .۴

 وفقم افراد که دالیلی یکی. نیست ایساده کار برانگیز، استرس شرایط در خونسردی حفظ

 عنیی. کنندمی توجه هامثبت به که است این کنند حفظ را خود آرامش و خونسردی توانندمی

 دنخواه درست چیزی هیچ: »مثال بزنند، ضربه خودشان به که آورندنمی زبان به را جمالتی

 ها،مثبت به کردن تمرکز که انددریافته موفق افراد!«. شد خواهم نابود من» یا «شد

 شتباها قسمت این در من: »گویندمی شوند مرتکب اشتباهی اگر مثال. است مفید شانبرای

 روبرو دشوار چالشی به اگر بار این. «امکرده عمل خوب و درست زمینه آن در اما امکرده

 ادایج موثر رویکرد است چطور. کنید پیدا هم را چالش این مثبت جوانب کنید سعی شدید،

 .بگیرید پیش در را مثبت تغییرات
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 کنندمی تعیین حدود و حد .۵

 درست حدودی و حد تعیین شویم،می مواجه آن با ما یهمه که چیزهایی ترینسخت از یکی

 هم درنگی هیچ که امروز یزده الکترونیک دنیای در. هاستمسئولیت سایر و کار یحوزه در

 .کنیممی تشدید نادرست رویکردهای با را خود مشکالت ما یهمه تقریبا ندارد،

 

 نیاز خود، پاگیر و دست و زیاد هایاسترس مدیریت برای که اندگرفته یاد موفق افراد اما

. بگیرند قرار استرس معرض در کمتر ممکن، حد تا که کنند تعیین حدودی و شرایط دارند

 و حد باشند، داشته دسترسی آنها به توانندمی حد چه تا دیگران که مورد این در یعنی

 .کنندمی مشخص حدودی

 

 و وخ و خلق توانندمی بهتر شانبودن آنالین هایزمان کردن محدود با که اندکرده کشف آنها

 .بدهند نشان واکنش خونسردی با کرد، بروز بحرانی وقت هر و کرده کنترل را خود یروحیه

 کنید سعی کنید؟ تعیین مرزهایی و حد دیگران با خود روابط مورد در هم شما است چطور

 یریدبگ تریهوشمندانه هایتصمیم تان،گوشی بودن روشن یا بودن آنالین هایزمان یدرباره

 .باشید قائل ارزش خود استراحت و آرامش اوقات برای و

 

 دهندمی اهمیت شانتغذیه به .۶

 افراد. است شدنی اما است، کردن عمل از ترساده گفتنش که است ایتوصیه این البته

 روی تمرکز خود، یتغذیه پیرامون کوچک هاییعادت ایجاد با که اندآموخته هم را این موفق

 یباق متمرکز و آرام تریطوالنی هایزمان توانندمی سالم هایانتخاب و پُرپروتئین غذاهای

 .بمانند
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 دارد اثر شانخوی و خلق روی اندازه چه تا شیرینی و قند که دانندمی خوب هم را این آنها

 یذیهتغ کنار در بدنی هایفعالیت انجام. هستند شانکافئین و جاتشیرینی مصرف مراقب و

 ره و کنید شروع کوچک تغییرات از هم شما است چطور. دارد دربر را نتایج بهترین درست،

 پُرچرب غذاهای توانیدمی بردارید؟ قدم تانهدف سمت به سالم کوچک عادت یک خلق با روز

 این اندتومی مثال کوچک تغییر یک. کنید جایگزین پُرپروتئین و کربوهیدارت کم غذاهای با را

 .کنید جایگزین آب لیوان یک با را خود یروزانه یقهوه هایفنجان از یکی که باشد

 

 دارد الویت شانبرای خواب .۷

 اربسی افراد. دارد مستقیم ارتباط استرس، با خواب اندفهمیده که مدتهاست دانشمندان

 با خواب که دانندمی و دارند بخش انرژی خواب از درستی بسیار درک کارآمد، و موفق

 از دنمان دور برای اندگرفته یاد موفق افراد. است تندرستیِ  شرط و قیدبی یالزمه کیفیت،

 یروز شبانه ریتم که آگاهند آنها. کنند خود زندگی از حتمی بخشی را منظم خواب اضطراب،

 خواب به نیاز اعالم وقت هر و دهندمی گوش شانبدن صدای به و است چگونه شانبدن

 داشته تاندرونی ساعت به بیشتری دقت هم شما است خوب. دهندمی جواب خوبی به شد،

 .کنید ترک را خوابی کم عادت و باشید

 

 هستند قدردان .۸

 رکد آنها. ندارند که چیزهایی تا کنند توجه دارند که چیزهایی به بیشتر قادرند موفق افراد

 و رسانده حداقل به را هامنفی کندمی شانکمک ها،مثبت و هاداشته روی تمرکز که اندکرده

 یروزها با مواجهه در تا دهدمی را امکان این آنها به قدردانی. باشند داشته بیشتری آرامش

 کی روز، هر هم شما است خوب چه. باشند داشته بیشتری قدرت و شکیبایی و صبر سخت،

 تانیهاداشته و هانعمت از چندتا توانیدمی. کنید پیدا بودن شاکر و قدردان بابت چیز دو یا

 .کنید اضافه آن به چیزهایی هفته، هر و بنویسید کاغذ روی را
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 ندارد وجود شانبرای «غیرممکن» .۹

 عاواق اما باشد، شده شما به جورواجوری هایتوصیه و باشید شنیده زیاد مورد این در شاید

 کار، این چون دهند تغییر را خود موقعیت توانندنمی دارند عقیده هاخیلی شود؟می چگونه

. دانندمی سمی خود برای را فکر طر این موفق افراد اما. آنهاست قدرت و توان از فراتر

 یانتخاب االن همین هم شما است چطور. ندارد جایی آنها کالم در ظاهرا «توانمنمی من»ِ  عبارت

 که!( عاواق) باشید داشته باور واقعا و کنید ایجاد خود موقعیت در تغییری بتوانید که بکنید

 .کنید فراهم را تاندلخواه زندگی قادرید

 

 کنندمی تکیه خود حامیان به .۱۱

 موقعیت که دانندمی را این رسندمی خوبی جایگاه به و شوندمی موفق زندگی در که آنهایی

 مسیر از جایی هر در و اندنیاورده دست به دیگران کمک و حمایت بدون و تنهایی به را خود

 .داشت خواهند نیاز آنها هایدلگرمی به مطمئنا

 

 فقیتمو یالزمه گوناگون شرایط کردن تجربه که اندگرفته یاد اشخاص این دیگر، عبارتی به

 طشرای وقت هر و دارند خود با هاییاسترس طبیعتا نشیب، و فراز پُرِ  تجربیات این و است

 و انرژی آنها از تا کنندمی مراجعه حامی دوستان این به آمد پیش فرسایی طاقت و سخت

 که زمان هر هم موفق افراد این خود و است دوطرفه یرابطه یک این البته و بگیرند آرامش

 .رسانندمی آنها به را خود داشتند، نیاز شاندوستان

 

 هچ بکشید دوش به تنهایی به را تانزندگی هایاسترس تمامِ  بار مجبورید کنید فکر اگر

 و باشید داشته حامیان و دوستان از ایحلقه است خوب چه پس داشت؟ خواهید احساسی

 و هااسترس تسکین برای هم خودتان. بگذارید اشتراک به آنها با را خود احساسات

 .باشید مشتاق آنها، هایاضطراب


