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Tenha em mente que o estresse não é uma algo negativo. 
O estresse nos motiva a trabalhar para resolver nossos  problemas. Se mudarmos nossa forma de 
pensar para encarar o estresse como uma emoção aceitável, ou como uma ferramenta, poderemos  
reduzir muitos dos sintomas negativos associados a  ele. O objetivo é controlar o  estresse, não 
eliminá-lo.  

Fale sobre seus problemas, mesmo que eles não possam ser resolvidos. 
Falar sobre seus  problemas, mesmo que eles não possam ser resolvidos, libera hormônios em  seu 
corpo que  reduzem os sentimentos negativos associados ao estresse. O tempo gasto conversando 
com amigos e entes queridos é valioso, mesmo quando não há muito que eles possam fazer. 

Priorize suas responsabilidades. 
Concentre-se em completar as tarefas rápidas primeiro. Ter muitos "to-dos" na sua lista pode ser 
estressante, mesmo quando nenhum deles é muito grande. Elimine logo as pequenas tarefas para 
liberar espaço mental e se concentrar em responsabilidades maiores. 

Não esqueça do básico. 
O estresse pode iniciar  um ciclo prejudicial onde negligenciamos nossas necessidades básicas, o 
que gera mais  estresse. Priorize suas necessidades básicas, como comer bem, manter um horário 
de sono saudável,  se exercitar e outras formas de cuidado pessoal. 

Não aposte todas as suas fichas em um único lugar. 
Quando estamos super envolvidos com um aspecto de nossas vidas tendem a sofrer mais quando 
aquela área é "ameaçada" de alguma forma. É como se sua própria identidade corresse risco 
quando isso acontece. Por isso, é importante equilibrar seu tempo e energia entre  diversas áreas, 
como carreira, família, amizades e hobbies pessoais. 

Reserve um tempo para você. 
Quando temos muita coisa a fazer, geralmente colocamos o nosso tempo pessoal para o final da 
lista de afazeres. No entanto, quando esse espaço nosso é negligenciado, todo o resto tende a  
sofrer. Reserve  um tempo  para relaxar e se divertir todos os dias, sem interrupções. 

Mantenha as coisas em perspectiva. 
No calor do momento, pequenos problemas podem parecer maiores do que são. Quando isso 
acontecer, dê um passo atrás e pense em como o que te estresse é relevante em um contexto mais 
amplo. Será que eles vão importar em uma semana? Eu em um mês? Em um ano? Escrever sobre 
isso pode ajudá-lo a desenvolver uma perspectiva mais saudável. 


