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 رواني فشار )استرس( څه دی او څنګه ورسره مبارزه وکړو
ایا تاسو د ښه او بد ډول اسټرس تر مینځ توپیر پوهیږئ؟

اسټرس د ستونزو سره په بریالیتوب سره معامله کې مرسته کوي
 او د بحراني حاالتو په جریان کې مهم دی ځکه چې دا موږ ته وړتیا ورکوي چې ژر عکس العمل وښیې.

یو څه اسټرس
د ننګونو سره مبارزه کې مرسته کوي، لکه په هغه وختونو کې چې موږ باید سخت کار وکړو،

په حرکت کې واوسو، له خطره ډډه وکړو، او داسې نور.
مګر کله چې اسټرس ډیریږي، کله چې تکرار شي، یا کله چې دا نه دریږي،

 اسټرس ستونزمن کیږي.
اوږدمهاله، په دوامداره توګه د ټیټ شدت اسټرس رامینځته کیدل

تاسو ته د ستړیا احساس درکوي، ډیر ځړول کیږي، ستاسو د معافیت سیسټم ضعیف کولی شي،
یا د نورو ستونزو المل کیدی شي.

د اسټرس سره مبارزه د هر وګړي د ژوند یوه برخه ده.
په ځوانۍ کي اسټرس درلودل

تل د لوړ عمر د اسټرس په څیر نه وي.
مګر لکه لویان،

ماشومان او ځوانان د هغه سره د مبارزي لپاره سمي الري موندلۍ شي.
په ګډه، ځوانان

او د دوی ټولنه کولی شي د ډی اسټرس نښې لیدل زده کړي او د سمې الرې په کارولو سره
 ورسره مبارزه وکړي.

 څنګه پوهیږئ چه تاسو د اسټرس الندي یاست؟

 د اسټرس فزیکي نښي:

قوي د زړه تکان  �
د السونو او پښو ریږدیدل  �

نغښتي موټي  �

 هیجاني نښي او د اوږدمهاله اسټرس نښي:

اضطراب  �
د تمرکز کولو توان نه درلودل  �

د خلکو څخه ډډه کول  �
د پریکړي کولو توان نه درلودل  �

د غلطو موادو کارول لکه  �
 الکول، مخدره توکي یا درمل

د پوټکي سور کیدل  �
د سر درد  �

د بدن د غړو دردونه  �

تکراري او ناڅاپي بدلونونه  �
په مزاج او سلوک کې

په اشتها کي بدلون  �
ډیری وخت ناروغ کیدل  �

د مکلفیتونو څخه نظر اړول  �
په خوب کي ستونزه درلودل  �



 که تاسو اسټرس لرئ نو باید څه وکړئ؟
دا ستونزې تاسو ته وایی چې تاسو د ډیر اسټرس الندې یاست.

که تاسو متوجه شئ
چې تاسو هره ورځ پدې توګه احساس کوئ، تاسو باید د هغه شیانو کمولو لپاره 

ځینې ګامونه واخلئ چې تاسو ته اسټرس راوړي، په بیله بیا ځینې ګامونه هڅه وکړئ چې تاسو سره
 د اسټرس کمولو کې مرسته وکړي.

 که تاسو د اسټرس احساس کوئ، دا کار وکړئ:

د پوزې له الرې ورو ساه واخلئ، اوږده ساه وباسئ  �
د خولې له الرې

د غوره ځای تصور وکړئ، ژورې ساه واخلئ  �
خپل د خوښي سندره واورئ یا یي ووایاست  �

وقفه واخلئ  �
که تاسو وژاړئ نو صحیح ده  �

یو کونج، ځای یا یوه منظره ومومئ چې خوند ترې واخلئ یا د ذهن ارامتیا ولرئ  �
په یاد ولرئ چي څنګه معلومیږي

ګام واخلئ، ځغاسته وکړئ، تمرین ترسره کړئ، نڅا وکړئ...  �
د یو چا سره خبرې وکړئ چې تاسو څنګه احساس کوئ کله چې تاسو د اسټرس الندې یاست  �

دشپي ښه خوب ولری  �
د یو الس د بل سره مالشولو هڅه وکړئ  �

یوځل چې اسټرس ودریږي، نو د بدن او ذهن لپاره دا مهمه ده چې
ارام اوسئ.

یو څو تخنیکونه غوره کړئ چې تاسو ته په زړه پوري ښکاري
او ترسره یي کړئ.

که دا نظرونه د اسټرس کمولو کې مرسته وکړي ، نو بیا یې تکرار کړئ
هره ورځ یا په اونۍ کې یو ځل.

که نه، په لیست کې بل څه هڅه وکړئ یا جوړ کړئ
ستاسو خپل لیست.

د باوري ځوان سره د هغه څه په اړه وغږیږئ چې دوی یې د آرامتیا لپاره کوي.
شاید دوی ځینې ښه نظرونه ولري! 
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یو کوچنۍ
مشوره

 دا ستراتیژیانې د اسټرس کنټرول الندې ساتلو کې مرسته کوي:

 

 که چیرې تاسو د سخت اسټرس سره مخ یاست نو څه باید وکړئ؟

ځینې وختونه شیان چې ستاسو په ژوند کې د اسټرس المل کیږي خورا جدي دي او
کولی شي ستاسو په روغتیا تلپاتې اغیزې وکړي.

د هغه چا سره صادقانه خبرې وکړئ
چې تاسو باور لرئ او څوک د باور وړ وي.

په یو چا باور کول او دوی ته ورګرځیدل تاسو سره مرسته کوي
د لږ یوازیتوب احساس وکړئ، او دا سړی تاسو ته هم الرښوونه کولی شي چې د 

اسټرس کمولو لپاره الره ومومي.
د نږدې یا نږدې باور لرونکي اشخاصو مرستې سره، یا د ټولنیز محافظت کار.

تاسو کولی شئ په مرکز کې د متخصصینو سره خبرې تنظیم کړئ:اروه پوه، یو ټولنیز یا روغتیایی،
کارکوونکۍ، یو ټولنیز یا روغتیایی ،

کارکوونکی.
دا شخص به تاسو سره د اسټرس په المل پوهیدو کې مرسته وکړي،.

د دې مخنیوي الرې کومې دي، او همدا ډول د اسټرس سره د معاملې لپاره
کوم ګامونه دي.

یو ډاکټر ممکن پریکړه وکړي چې یو نسخه لیکي
 چې د اسټرس نښې کموي.

د خپل غوره اسټرس کمولو فعالیتونو لیست جوړ یا رسم کړئ
او تل یې نږدې ساتئ.

کله چې تاسو وی د اسټرس الندې ، له لیست څخه یو شی غوره کړئ او 
ترسره یې کړئ!

فزیکي فعالیت )ګام واخلئ، وځغلئ، ورزش وکړئ،:
د ژورې ساه اخیستني تمرینونه ترسره کړئ )یوازې ساه واخلئ!(

ښه استراحت )تنکي ځوانان لس ساعته خوب ته اړتیا لري(
متوازن رژیم او منظم خواړه )هیڅ زیان لرونکي توکي نلري!(

خپل وخت پالن کړئ چې ورځني حالت ولرئ پرته له ګړندۍ احساس وکړئ
)پالن وکړئ چې تاسو څنګه ورځ تیر کړئ(

فعالیتونه او آرام یوځای کړئ )خپل توازن ومومئ(
د احساساتو څرګندول )له ځانه سره یو څه ولیکئ ، حفظ کړئ یا له چا سره شریک 

کړئ څه چې ستاسو لپاره ښه کیږي(
له نورو سره مثبتې اړیکې )لیدنه کول(
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د احساساتو څرګندول موږ سره د اسټرس سره مقابله کې مرسته کوي.
دا ځای د یاداښت لپاره یا دا چې ستاسو په ذهن کې څه دي په دې وروستیو کې وکاروئ ...

د دې پاڼي مینځپانګه یوازې د لیکوال نظر څرګندوي او د هغه یوازینۍ مسؤلیت دی؛
دا د اروپایی کمیسیون او / یا مصرف کونکو، روغتیا، کرهنې او خواړو اجرایوي ادارې یا د اروپایي اتحادیې کومې بلې ادارې

نظر منعکس کولو لپاره نشي ګڼل کیدای.
د اروپا کمیسیون او اداره د کارولو لپاره کوم مسؤلیت نه مني چې ممکن د هغه معلوماتو څخه جوړ وي

چې پکې شامل وي.




