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Dicas para reduzir o stress!
Veja como atitudes cotidianas podem ser uma ótima aliada no gerenciamento do

stress e na sua busca por bem-estar e qualidade de vida.

Fonte: mitologia grega Br
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Na mitologia grega, o titã Atlas tinha a função de carregar o peso do céu. E esse ato
simboliza muito bem o que sentimos quando estamos sobrecarregados. A sensação de estar
carregando um enorme peso sobre os ombros, que só aumenta, é um indicativo que temos
que prestar mais atenção à nossa saúde. Pois, o nível de estresse pode estar afetando as
nossas atividades cotidianas e a nossa capacidade de lidar com diversas situações na vida.

Se você anda sentindo-se cansado, irritado e tenso na maior parte do tempo. E fica com a
sensação de que está prestes a explodir. Separamos dicas práticas para gerenciamento do
stress a serem implementadas no cotidiano. A intenção é que através delas possamos
descobrir que a vida pode ser mais leve, e que se não é possível tirar o peso do céu dos
ombros podemos ao menos recorrer a um banquinho para aliviar a tarefa. Bora lá então!
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Pratique a auto-observação
Antes de sair efetuando um giro de 180° na sua rotina, comece pelo princípio. Pode parecer
óbvio, mas geralmente pulamos para a busca da resolução sem entender de fato qual ou
quais são os problemas. A possibilidade de que eles venham a se repetir é maior nesse caso.
Entender o que de fato está causando o aumento do seu stress é fundamental. Pode ser um
evento inesperado e isolado, ou a associação de vários fatores. Embora tenhamos o hábito
de nos dividirmos em vários para darmos conta de diversas tarefas, o nosso corpo e mente
não. Assim, se o trabalho é a fonte do seu stress, essa situação vai estender-se também para
as suas relações. Outros setores da nossa vida acabam por ser afetados, num efeito dominó.
Dando a impressão que tem vários gatilhos quando na verdade é só um.

Logo, entendendo o problema é possível procurar soluções compatíveis para este. E é
apenas escutando nosso corpo, pensamentos e sentimentos que estaremos aberto a
observamos como estamos funcionando e lidando com as diversas situações da vida.

Crie o hábito de relaxar
Aqui a proposta é ampliar nossa visão sobre o relaxamento. Em que ele não só apareça
quando estamos em situações de stress e precisamos dele. Mas, que seja um hábito
construído diariamente. Ao criarmos o hábito de liberarmos a tensão cotidianamente,
podemos evitar o acúmulo e a sobrecarga das tarefas. A atitude de relaxar, então, se torna
de vital importância para que tenhamos mais calma e tranquilidade.  Investir, assim, em
práticas que possibilitem esse estado é muito importante. Pode ser um hobbie que você
adora, uma música, dormir… tire um tempo só seu, livre de responsabilidades, para cultivar
essa sensação. Afinal, um estilo de vida mais relaxado é garantia de maior sensação de
bem-estar.

Respire
Talvez esse seja o elemento mais precioso com que podemos contar nessas horas. Durante
5 minutinhos, ou quanto tempo for necessário, simplesmente pare e respire. Ouça o ar
entrando e saindo das narinas, os sons que estão a sua volta, a sensação de seu peito
subindo e descendo. E quando se sentir melhor, abra os olhos. Os problemas não irão
desaparecer, mas você pode mudar a sua forma de reagir a eles. O ato de respirar, traz uma
mensagem fundamental: saia do piloto automático. Direcione a sua energia a ser cada vez
mais consciente da forma como os fatores externos estão lhe afetando e como pode
melhorar sua resposta a eles.



Faça as mudanças necessárias
Uma vez que estamos motivados a criar uma vida mais saudável, e começamos a nos mover
nessa direção, é normal termos que fazer uma série de reajustes. Se seus hábitos antigos
estavam lhe causando estresse, é preciso fazer uma reavaliação destes. Num nível mais
profundo isso implica não só a mudar comportamentos e a adotar novas práticas. Mas
repensar se tem sentido esse padrão na sua vida. Se não é possível alterar essa situação,
talvez a melhor solução seja cortá-la. Essa atitude não é das mais fáceis, mas se estamos
munidos da intenção de termos bem-estar, aos poucos mudanças e cortes, vão se revelar
como as melhores atitudes. Crie o movimento, por mais pequeno que seja. Por exemplo:
não realizar trabalho extra, delegar funções, começar uma nova atividade física…

Esteja aberto a investir na mudança que você acha necessária.

Não tenha medo de usar um banquinho
Permita que o Atlas que habita em você use um banquinho. Você não estará sendo fraco.
Não somos robôs e é impossível dar nosso 100% em todas as áreas da vida. Se a situação
estiver muito pesada ou se prolongar. Descanse! Tire férias, converse com familiares e
amigos sobre o que está lhe incomodando. Peça ajuda psicológica se for o caso. Só não se
prolongue numa situação que está te desgastando. Às vezes ao usar um banquinho temos
maior possibilidade de conseguir ver o céu. E talvez essa situação possa trazer um
aprendizado que você nem esperava.

Se este post foi útil para você ou se tem suas próprias dicas para acrescentar deixe seu
comentário, sua contribuição é de grande importância!

Tags: estresse, bem-estar, qualidade de vida

LEIA MAIS NO NOSSO WEBSITE

Estar-bem?!

http://www.google.com/

