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دقیقه کاهش  10 عرض چگونه استرس خود را در
 ؟دهیم

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

تواند به سرعت شما را درون خود فرو برد تا جایی که کنترل آن خوشایندی است که میاسترس حس نا

خوشایندی مثل سرردرد تواند عواقب فیزیکی نامی  کنترل استرسدر دستان شما نباشد. گاهی عدم  

 یک ررکنتکل ر اکت  یک روش راکه براک   ر و یا افزایش وزن در طوالنی مدت را به دنبال داشرته باشرد.

گرراهی یررت سرررت سرراد    اکککرککک راکک راککتارشرجانتککهار خککهربر ادککتر ککا ر  رساککت راکک ر   سکک را اککه نت 
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کنیرد بره تراخیر انرداختن ایرن تواند روش موثری برای این کار باشد. اگر احساس خروا  آورودگی میمی

 استراحت تنها موجب افزایش استرس شما خواهد شد.

 

 از بین بردن استرس در کمترین زمان  چند روش فوق سریع برای

انجرام دهیرد در تیویرت  یبخندید یا حداقل وبخند بزنید. حتی اگر این کار را به صرورت منرنوع •

 روحیه شما موثر خواهد بود.

صردا هرای تفنرن همررا  را بیهمه صداهایی که ممکن است موجب آزار شما شوند مثل اعالن •

 کنید.

کند و به شرما ت موزیت شاد که روحیه شما را تیویت میی  شخص عزیزی را در آغوش بکشید. •

 دهد ، گوش دهید.حس خوبی می

 

 دقیقه  10سریع در کمتر از    استرسکاهش 

توانرد ایرد  خروبی باشرد بره همرین عفرت بایرد دنبرال روش ها سررت زدن نمیگاهی در برخی موقعیت

 مثل اضطرا  را از بین برد.دیگری باشیم که بتواند استرس و احساسات همرا  با آن 

شوند که می توانید برا اسرتناد  به شما معرفی می کاهش استرس سریع هایدر ادامه برخی از روش

، در زمان بسیار کوتراهی ضررنان قفرب و سرطا فشرار خونتران را کراهش داد  و بره حاورت نرمرال از آنها

 برسانید.
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 آدامس بجوید 

جونرد گونراگون دیگرر آدامرس می  طن انجرام کرار و یرا شررایدهد افرادی که در زماتحیییات نشان می

شوند. این کرار یرت روش سرریع بررای کراهش اسرترس اسرت. خود می  کنترل استرسبیشتر موفق به  

سررعی کنیررد روی  پررس اگررر آدامررس در دسترسررتان اسررت برره مرردت حررداقل سرره دقییرره آن را بجویررد.

اسرترس ناشری از مسرادل دیگرر را بره حرداقل توانیرد  هایتان تمرکرز داشرته باشرید از ایرن طریرق میوثه

 برسانید.

 

 
 

 های کاهنده استرس مصرف کنید نوشیدنی 

هرا بره ، سرای بابونره و برخری دیگرر از دمنوشزنرانها همچون سرکه سیب ، گل گاوبرخی از نوشیدنی

زمران ها بره کنند تا به سرعت آرامش خود را بازیابید. اوبته ممکن است برخری نوشریدنیشما کمت می
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یشرتری بپرس اگرر زمران    ها کرار سرختی نیسرت.بیشتری برای اثرگذاری نیازمند باشند. اما استناد  از آن

 نوش ها یت گزینه بسیار مناسب است.تان در اختیار دارید استناد  از دمکنترل استرس برای 

 

 ررح کهترکششیر اتفه برکندترا 

مضییه هسرتید کنید در دارد. حتی زمانی که فکر میاالیی استراحت کردن در زمان کار اهمیت بسیار ب

دقییره بره اسرتراحت زمران زیرادی از شرما  5و زمان کمی برای انجرام کارهایتران داریرد اختنراد دادن 

 نخواهد گرفت اما تاثیر فراوانی در ایجاد حس آرامش در شما خواهد داشت.

 کنتررل اسرترستنهرا منجرر بره  اید نره  کششری همرانطور کره پشرت میزتران نشسرتهاستناد  از حرکات  

ترین حرکرات کششری کره های ناشری از کرار را هرم از برین میبررد. سراد ها و ناراحتیشود بفکه دردمی

 دهد.توانید انجام دهید حرکاتی است که شانه و بازوهای شما را تحت تاثیر قرار میمی

 

 روی کنید پیاده 

است. ایرن کرار بره   از بین بردن استرس در کمترین زمان  روی یت روش مناسب برایکردن و پیاد ورزش

 شود در بدن شما اندروفین ترشا شود.کند از موقعیت رها شوید. همچنین باعث میشما کمت می

یت مراقبه متحرک در نظر بگیرید. صرف حدود د  دقییره توانید به عنوان روی را میقدم زدن و پیاد 

 شود.و بازگشت به وضعیت آرامش می کاهش استرس سریع برای این کار موجب

 

 

 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

 یوگا را به خاطر بسپارید 

، کنترل استرسیوگا نه تنها یت ورزش محبو  برای همه سنین است بفکه راهی برای جذ  انرژی برای 

ای را به خاطر بسپارید تا دقییه 10پس یت روش یوگای  باشد.کاهش اضطرا  و رفع افسردگی نیز می

 .آن نیاز داشتید آن را انجام دهیدهرگا  به 

 

 

 

گاهی ،با تکنیک   را تجربه کنید  از بین بردن استرس در کمترین زمان های ذهن آ

را  برای دویل ذهن شما حول مسادل مننی است. یت بی درگیری وجود استرس به عفت  اوقات  گاهی  

فرار از این شرایط این است که خودتان را به زمان حال برسانید و ذهنتان را تنها به همین وحظه متمرکز 

 کنید.
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 روش سریع برای ذهن آگاهی: سهار

 ید و اعضای بدنتان را مرور کنید.سشمانتان را ببند •

 بنشینید و با توجه به ننس کشیدنتان و احساستان مراقبه کنید. •

 توانید با بفند شدن و قدم زدن حاوت خود را تغییر دهید.می •

 ، غذا خوردن یا مسواک زدن توجه کنید.تان مثل آ  نوشیدنههای کوست روزانبه فعاویت •

 

 
 

 هایتان را بنویسید نگرانی 

شود. این کار به شما می کاهش استرس سریع  نوشتن آنچه موجب ناراحتی و نگرانی شما است باعث

 ها را به حداقل برسانید.کند روی افکار مثبت متمرکز شد  و برخورد با مننیکمت می
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 به صورت سوم شخص با خودتان صحبت کنید 

از برین برردن اسرترس  تواند روش موثری برایکردن سه با شخص دیگری باشد یا با خودتان میصحبت

تواند بره کنتررل احساسرات ا خودتان به صورت شخص سوم میکردن بباشد. صحبت  در کمترین زمان

 مننی شما کمت کند.

کنید درنار  خودتان نار  دیگران فکر میطور که درشود آناین کار باعث میدهد  تحیییات نشان می

 گیرید.را در دستانتان می کنترل استرسو  ههم فکر کنید. با این کار از شرایط موجود فاصفه گرفت

 

 سخن آخر 

ها امری طبیعی است که اجتنا  از آن کار دشواری است. این استرس تا انسانوجود استرس در زندگی  

وری ما شود. اما زمانی که ذهن شما را درگیر کرد  تواند موجب افزایش بهر جایی که مخر  نباشد می

از بین بردن    ته شد بههایی که گنتوانید از طریق روشدهد روی کارهایتان تمرکز کنید میو اجاز  نمی

 بپردازید. استرس در کمترین زمان

 

 منبع : 

https://www.healthline.com/health/mental-health/stress-coping-eliminate#take-a-

closer-look-behind-the-stress 

 

 پایان

https://www.healthline.com/health/mental-health/stress-coping-eliminate#take-a-closer-look-behind-the-stress
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