
 

 
صحبت کردن با دوستان یا خانواده در مورد احساسات و مشکالت خود، یا جستجوی حمایت حرفه ای (به عنوان مثال از

یک روانشناس یا روان درمانگر) مفید خواهد بود.

 

ما خوشحالیم که در پروژه NEDA به شما کمک می کنیم تا احساس بهتری داشته باشید!
با کمال میل منتظر تماس شما هستیم!

چه چیزی می تواند کمک کننده باشد؟

شناخت علت های استرس

امداد و بهبودی

فعالیت بهبودی
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مدیریت اثربخش استرس

در ابتدا منطقی است که به آنچه باعث استرس می شود پرداخته شود، و سپس می توان نحوه کاهش دادن یا
تحت کنترل درآوردن این محرک را در آینده مورد بررسی قرار داد. در این راستا توجه به زمان هایی که فرد از

حد و مرزهای های شخصِی خود فراتر می رود، می تواند کمک کننده باشد. برای مثال، آیا فرد اغلب می تواند

تالش کند که «نه» بگوید و یا می تواند مستقیماً به مشکالت/تضادهای موجود رسیدگی کند.

کاهش استرس در اسرع وقت مفید خواهد بود چرا که در غیر این صورت، می تواند اثرات مخرب بیشتری بر

سالمت روحی و جسمی فرد داشته باشد.

 

همه ما به استراحت منظم نیاز داریم. به همین دلیل مهم است که آگاهانه استراحت کنیم و تمام روز خود را با

فعالیت های مختلف پر نکنیم. ما در مواقع استرس زا، تعادل خود را از دست می دهیم و نمی توانیم به اندازه

کافی آن را بازیابی کنیم. برای جلوگیری از ایجاد استرس (اضافی)، مهم است که انرژی خود را قبل از به اتمام

رسیدن، دوباره تجدید کنیم. استراحت و آرامش منظم به ما انرژی بیشتری برای مقابله با موقعیت های استرس زا

خواهد داد. در مجموع، مهم است که بتوانیم همیشه تعادل مناسبی بین فعالیت و آرامش پیدا کنیم، در این

صورت قادر خواهیم بود با شروع هر استرسی در مراحل اولیه آن،  با آن کنار بیاییم.

 

تحرک و ورزش (مانند قدم زدن، دویدن، پیاده روی، یوگا و...)

گذراندن اوقات فراغت با دوستان یا خانواده

انجام کارهای دستی (مانند نواختن موسیقی، نقاشی، سفال، کار دستی،

آشپزی، پخت و پز و...)

تمرینات تنفسی، تمرینات تمدد اعصاب یا مدیتیشن

خواب کافی

یادداشت کردن افکار و مشکالت، به عنوان مثال در یک دفتر خاطرات

گوش دادن به موسیقی، تماشا کردن فیلم

به یاد آوردن چیزها یا تجربیات خوب و مثبت

تهیه فهرستی از چیزهای مفید برای مواقع استرس زا (طرح اضطراری

استرس)

چه چیزی به شما در رفع استرس کمک کرده است؟

 
کدام فعالیت ها، افراد، حیوانات یا مکان ها به شما نیرو یا انرژی می دهند؟

 

:NEDA تماس با پروژه
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