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»ژاپنیها«گریهمیکنند
گریه کردن روش خوبی برای مقابله با استرس است. این راهکار 
در مدارس و ادارات ژاپن کامال پذیرفته شده است و بیانگر رسیدن 
به حالت روانی آرام خواهد بود. گریه کردن تحت تاثیر هیجانات 
مثبت و منفی، با تحریک سیستم عصبی پاراسمپاتیک موجب کاهش 
استرس می شود. به این ترتیب بدن در حالت آرامش قرار می گیرد. 
ضربان قلب کاهش می یابد و اندام ها حالت استراحت پیدا می کنند. 

در کل، گریه روش خودایمنی در برابر فشارهای عصبی است.

»روسها«غذامیخورندوحرف
میزنند

غذاخوردن ساده ترین و در دسترس ترین روش 
برای مقابله با استرس است. روس ها این عادت 
را از کودکی دارند و به همین دلیل زنان در 
این کشور پس از طالق یا اخراج از کار دچار 
اضافه وزن می شوند. آنها همچنین برای تسکین 
فشارهای عصبی با دوستان، اعضای خانواده یا 
همکاران صحبت می کنند و از هر 10 نفر، یکی 
در شرایط استرس زا به کلیسا می رود. به همین 

دلیل است که مراکز روان شناسی در روسیه مراجعان بسیار کمی 
دارند زیرا روس ها تمایلی به صرف هزینه برای حرف زدن ندارند.

»چینیها«پایبنداصولطب
سنتیهستند

طب سنتی  چین از جمله طب سوزنی و 
طب فشاری از دیرباز برای درمان مشکالت 
متعدد از جمله رهایی از استرس کاربرد داشته 
است. آنها معتقدند استفاده از طب سوزنی، 
کمی پایین تر از فاصله میان انگشت شست 
و انگشت دوم پا همچنین دو نقطه در پشت 

سر می تواند به کاهش استرس و سردرد ناشی از آن 
کمک کند. همچنین فشردن فاصله میان انگشت اشاره و 
شست دست را نیز برای بهبود خستگی و دردهای ناشی 
از استرس موثر می دانند. البته استفاده از داروهای گیاهی 
و اسانس های طبیعی مانند اسطوخودوس و رزماری نیز 

بین مردم این کشور رواج دارد. 

»سوئدیها«باماساژبهآرامشمیرسند
ماساژ سوئدی امروزه به عنوان یکی از موثرترین روش های غلبه بر استرس در 
دنیا شناخته شده است. در این نوع ماساژ که با مالش عضالت در جهت بازگشت 
خون به قلب انجام می شود، برای افزایش سطح اکسیژن خون، کاهش سموم 
ماهیچه ها، بهبود جریان خون و انعطاف پذیری بدن مفید است. در این نوع از 
ماساژ از روغن های ماساژ، کرم و لوسیون نیز استفاده می شود و ماساژ حدود یک 

ساعت طول می کشد. حرکات اصلی ماساژ سوئدی در 5 مرحله؛ افلوراژ )مالش طوالنی با کف دو دست(، فشار 
)شل شدن عضالت و افزایش گردش خون(، ضربه )تحریک عضالت و رفع تنش به کمک دست و انگشتان(، 
لرزش )شل و آرام شدن عضالت با استفاده از دست یا دستگاه( و اصطکاک )آزادی گره های عضالنی از طریق 

فشار سریع دایره ای شکل( انجام می شود. 

»هندیان«ازیوگاکمکمیگیرند
یوگا مجموعه ای از حرکات خاص بدنی و تمرینات تنفس است 
که به نشاط جسم و ذهن کمک می کند. این تمرینات در طب 
سنتی  هند؛ آیورودا، جایگاه خاصی دارد و مکمل دیگر اصولی 
مانند مدیتیشن است. برمبنای این اصول، همه جوانب انسان، بدن 
با ذهن و ذهن با روح، برای دستیابی به 
زندگی شاد، متعادل و مفید مورد توجه 
است. البته کنار یوگا و مدیتیشن، توجه به 
تغذیه درست مانند گیاهخواری و پرهیز از 
دریافت ترکیبات شیمیایی نیز برای حفظ 
آرامش توصیه می شود. 

»ترکها«بهحماممیروند
حمام ترکی قدمت طوالنی در این کشور دارد و تاثیر 
آن در بهبود فشارهای عصبی و استرس شغلی، ثابت 
شده است. وجود بخار و گرمای مطبوع در حمام باعث 
اتساع عروق می شود که در نتیجه 
آن، جریان خون بهبود پیدا می کند 
و اثر آرامش بخشی بر بدن خواهد 
داشت. البته عالوه بر اینکه منافذ 
پوست کامال باز شده و به شکل 
تاثیر  پاک سازی می شود،  عمقی 
مثبتی بر تسکین دردهای موضعی 
و سرماخوردگی دارد. 

»اسپانیاییها«میخندند
خنده تاثیر جدی در مقابله با استرس دارد و اسپانیایی ها به این 
اصل کامال وفادارند. احوالپرسی روزانه آنها در محل کار صرفا 
به سالم و صبح بخیر خالصه نمی شود و حتما 
در این فرصت گپی راجع به مسابقه شب قبل یا 
تجربه خوشایند خود می زنند. مردم این کشور فایده 
خندیدن را در این می دانند که می توانند جنبه های 
مثبت هر اتفاق را ببینند و از ایده های نو دیگران 
لذت ببرند و با هم همکاری داشته باشند. به عالوه، 
آنها خندیدن را روشی برای تمرکز بر مشکل و 
جستجوی بهترین راهکارهای غلبه بر آن می دانند.

»دانمارکیها«یککلمهجادوییدارند
»اهمیتی ندارد« یا »نگران نباش« تقریبا 
دانمارک  در   »Pyt« کلمه  معادل 
است. مردم این کشور زمانی که 
با شرایط استرس زا و غیرقابل کنترل 
مواجه می شوند، این کلمه را با خود 
می گویند تا به جای صرف زمان برای 
فکر کردن به موقعیتی ناخوشایند، 
روش دیگری برای پیشبرد و رهایی  
پیدا کنند. در واقع، تکرار این کلمه 
باعث تمرکز بر افکار مثبت می شود. 
موفقیت کاربرد این روش به حدی است که امروزه این کلمه 
روی دکمه های بزرگ قرمزرنگی، نوشته و روی دیوار مدارس 
و منازل دانمارکی ها نصب شده تا در شرایط استرس زا توجه 

افراد را به خود جلب کند.

نگاهی به عادت های ضد استرس مردم در کشورهای مختلف

مردم دنیا برای 
کاهش استرس شان 

چه می کنند؟
کمی استرس در زندگی همه انسان ها الزم است زیرا 
می تواند انگیزه ای برای تالش و مقابله با مشکالت 
باشد. البته توانایی مدیریت شرایط استرس زا در 
زندگی به کنترل بهتر اوضاع کمک می کند و از 
طرفی مانع از تبدیل استرس به نگرانی های مداوم و اضطراب های 
آزاردهنده خواهد شد. این در حالی است که استرس مزمن نه تنها به 
آرامش ذهنی آسیب می رساند، بلکه تهدیدکننده سالمت جسم است 
و به دلیل تضعیف سیستم ایمنی زمینه ساز بیماری های مختلف مانند 
افسردگی، بیماری های قلبی، پرفشاری خون، آلزایمر و... می شود. 
در این میان، شناخت راهکارهای مدیریت استرس تاثیر بسزایی در 
پیشگیری از این عوارض دارد و می توان با توجه به ویژگی های 
فردی مورد استفاده قرار داد. موضوع صفحه »پوستر سالمت« این 

هفته نیز به این موارد اختصاص داده شده است.

1 فعالیت هنری انجام دهید: پیش از آنکه 
استرس های روزمره تمام انرژی شما را تحلیل دهد، انجام کارهای 

هنری و مورد عالقه را در برنامه روزانه خود بگنجانید. بافتنی، نقاشی، موسیقی 
و حتی باغبانی از جمله بهترین کارها برای این منظور است. حتی خاطره نویسی 

نیز تاثیر مثبتی دارد و تنش های ذهنی را کاهش می دهد.

2 باتری خود را شارژ کنید: بارها اتفاق افتاده که به دلیل مشغله های مکرر، ذهن دچار 
آشفتگی می شود و قادر به تصمیم گیری درست نیست. جالب اینکه مطالعات علمی از تاثیر اوقات کوتاه 

استراحت حین کار و فعالیت حکایت دارد بنابراین خود را به خاطر صرف چند دقیقه برای نوشیدن یک فنجان 
قهوه یا پیاده روی کوتاه در محوطه اداره سرزنش نکنید زیرا به این ترتیب، بازده ذهنی و مهارت حل مساله در شما 

تقویت می شود. چرت بعدازظهر نیز به بهبود روحیه و آرامش ذهنی شما کمک خواهد کرد.

3 اخبار نبینید: زمانی که خسته و کالفه به منزل برمی گردید، معموال گوش دادن به اخبار یا مطالعه روزنامه، استرس 
را تشدید می کند. اطالع از اتفاقات سیاسی و اجتماعی را به پس از استراحت کوتاه و نوشیدن فنجانی چای موکول کنید.

4 ورزش کنید: انجام تمرینات ورزشی موجب می شود تمرکزتان نسبت به شرایط استرس زا کاهش پیدا کند 
و ذهن توان بهتری برای امور مختلف داشته باشد. همچنین ترشح هورمون آندروفین پس از ورزش زمینه ساز 

احساس نشاط و سرزندگی در شما خواهد شد.  

5 رایانه را خاموش کنید: براساس مطالعات، استفاده مداوم از رایانه می تواند زمینه ساز 
استرس، کم خوابی و افسردگی در خانم ها شود. کارکردن تا دیروقت نیز زمینه ساز استرس 

در مردان است بنابراین حین کار روزانه با رایانه، به طور مرتب از جایتان بلند شوید 
و چند تمرین کششی داشته باشید و به چشم هایتان استراحت بدهید. 

شب ها نیز حداقل یک ساعت پیش از خواب، رایانه را 
خاموش کنید.
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