 57اقدام براي كنترل استرس
ا سترس تغيير ا ست و تغيير غيرقابلاجتناب  ،ازاینرو تالش براي اجتناب از همه ا سترسها غيرواقعبينانه میبا شد .
یادگيري كنترل ا سترس تنها راه ایجاد یك سبك زندگی توأم با سالمتی و شادابی میبا شد  .برخی اقدامات براي
رضایتبخش كردن زندگی در بين اینهمه بینظمی تمامنشدنی در زیر آورده شده است.
زندگی را از اآلن شروع كنيد .
-1
در زمان حال زندگی كنيد .
-2
درخواست دادخواهی و تظلم را متوقف كنيد .
-3
انتظار فعالً  ،تا وقتیكه … را كنار بگذارید .
-4
افكار و احساسات خود را یادداشت نمایيد .
-5
پيوسته بر آنچه انجام میدهيد آگاهی داشته باشيد .
-6
اهداف واقعی و دستیافتنی را برگزینيد .
-7
انتقادات سازنده دیگران را بپذیرید .
-8
دوستان خود را خردمندانه انتخاب نمایيد .
-9
 -11در مورد احساسات خود صادق باشيد .
 -11آنچه را كه میخواهيد و نياز دارید طلب كنيد .
 -12باكسانی دوست شوید كه خویشتن را دوست دارند .
 -13احساس تأسف به خودتان را كنار بگذارید .
 -14بر توانائیهاي خود تأكيد كنيد و ضعفهاي خود را به حداقل برسانيد .
 -15اجازه دهيد دیگران زندگی خودشان را اداره كنند .
 -16به خودتان اجازه دهيد تا هراسان شكستها و موفقيتها باشد .
 -17استعدادها و مهارتهاي شخصی خودتان را توسعه و گسترش دهيد .
 -18بياموزید آنچه را كه نمیتوانيد تغيير دهيد بپذیرید .
 -19تغذیه مناسب و صحيحی داشته باشيد .
 -21استراحت مناسب داشته باشيد .
 -21بهطور مرتب و منظم تمرین كنيد .
 -22صحبت در مورد بدبختیهاي خود را كنار بگذارید .
 -23از توانائیها و داشتههاي خود صحبت كنيد .
 -24افكار مثبت داشته باشيد .
 -25در مورد رشد انسان مطالعه كنيد .
 -26مدیتيشن و مراقبه را یاد بگيرید .
 -27از كودكان بياموزید .
 -28زمانی براي بوئيدن گل سرخ داشته باشيد .
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براي بدبختیهاي خود دیگران را سرزنش نكنيد .
مسئوليت افكار  ،احساسات و رفتارهاي خود را بپذیرید .
طوري لباس بپوشيد كه احساسات خوبی در شما ایجاد كند .
تشویق كنيد دیگران تا جایی كه میتوانند بهتر باشند .
این فرض را كنار بگذارید كه دیگران نمیتوانند بدون شما پيشرفت كنند .
احساس خوب بودن تنها زمانی كه بدرد دیگران میخورید را كنار بگذارید .
بذلهگو و شوخطبع باشيد .
مسئوليتها را تقسيم كنيد .
در طلب كاميابی باشيد .
به دیگران گوش فرا دهيد .
به هنگام لزوم سازش و مصالحه نمایيد .
ریسكپذیر باشيد .
از پادري بودن ( خود را دستكم گرفتن  ،بیارزش بودن) اجتناب كنيد .
براي رشد شخصیتان تصميماتی اتخاذ كنيد .
تفریح و سرگرمی داشته باشيد .
آواز بخوانيد .
حركات ریتميك انجام دهيد ( برقصيد ) .
شأن و مقام زندگی را حفظ كنيد .
با دیگران آنگونه رفتار كنيد كه دوست دارید با شما رفتار شود .
كارها را با شور و هيجان انجام دهيد .
تنوعی در امورات روزمره به وجود بياورید .
اجازه ندهيد دیگران شمارا به هر طرف بكشانند .
كارهایی را انجام دهيد كه واقعاً دوست دارید براي شما انجام دهند .
ازنظر پزشكی و دندانپزشكی خود را چكاب كنيد .
هشيار باشيد .
كارهایتان را سازماندهی كنيد .
در هر زمان روي یك كار متمركز شوید .
اوقاتی براي تنهایی داشته باشيد .
یك كتاب خوب مطالعه كنيد .
روي تخت لمداده و یك فيلم عالی را نگاه كنيد .
دكوراسيون منزل را تغيير دهيد .
محيط زندگی خود را مطبوع و راحتبخش سازید .
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مشكل خویش را امروز حل كرده و به فردا نيندازید .
حد و حدودي براي خود داشته باشيد .
با قدردانی و حقشناسی زندگی كنيد .
ازآنچه ندارید یا ازدستدادهاید خالص شوید .
دستگاه پيغامگير خود را روشن كنيد ..
به صداي خود گوش فرا دهيد .
تشویق كنيد تا دیگران براي خودشان مسئوليت داشته باشند .
مالیمت و مهربانی را در خودتان و دیگران بپرورانيد .
از روابط خود لذت ببرید .
با موقعيتهاي دردناك مستقيماً برخورد كنيد .
از دستمزد كار خوبی كه انجام دادهاید لذت ببرید .
واكنشهایی را كه منجر به نشاط میشوند تكرار نمایيد .
در خانه لباس راحت ( گشاد ) بپوشيد .
خودتان را كامالً دوست داشته باشيد .
به یاد داشته باشيد كه شما یك بزرگسال هستيد .
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