रमाइलो • महससु गनहुर्ोस् • साझा गनहुर्ोस्

िकशोरावस्था भनेको यस्तो अविध हो जितबला
े
मनोवैज्ञािनक, शारीिरक, सामािजक र बौिद्धक िवकासमा
अथपूर् णर् पिरवतर्नहरू महसुस गिरनेछ। तपाईंले
किहलकाही
े ँ डराएको वा िचिन्तत महसुस गनर् सक्नहुन्छ
ु
र तीव्र मनोदशा पिरवतर्नको अनुभव गनर् सक्नहुन्छ
वा
ु
बारम्बार नकारात्मक भावनाहरू आउन सक्छन।् िचन्ता
नगनुर्होस! ितनीहरू भनेका जीवनका भाग मात्र हुन।्
“साझा गनेर्”, “मिस्तष्क” र “रमाइलो” तपाईंको
िकशोरावस्थालाई थप स्वस्थ, खुशी र अथपूर् णर् बनाउन
उपयोगी र सामान्य उपकरणहरू हुन।् यी उपकरणहरूले
तपाईंलाई तपाईंको जीवनका चनौितहरूमा
ु
िजत हात
पानर् र मानिसक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पिन मद्दत
गनेर्छन।्

(Nepali version for adolescents)
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हिर्षत हुने उपायहरू
िकशोर-िकशोरीहरूका लािग

Produced in 2016

अिहले नै कायर् गनुर्होस!्
“साझा
गनेर्”, “मिस्तष्क” र “रमाइलो” ले
तपाईंलाई हषर् ल्याउन िदनुहोस।् साथै
मा
http://www.joyfulathk.hk
Joyful@HK वेबसाइटमा आफ्नो प्रितज्ञा
गनुर्होस् र तपाईंको खुशी अन्यसग
ँ कु नै पिन
समयमा आफलाई
ू
मन परको
े ठाउमा
ँ साझा
गनुर्होस।्

साझा गनेर्
1. कतज्ञता
ृ
अिभव्यक्त गनुर्होस् वा अन्यको

प्रशसा
ं गनुर्होस्
तपाईंले प्राप्त गरका
े प्रत्यक
े
मद्दतका लािग ‘धन्यवाद’ भनेर
वा अन्यको प्रशसा
ं गररे तपाईं
हिर्षत हुनुको लाभलाई िवस्तार गनर् सक्षम
हुनुहुनेछ।

2. दयालु र सहयोगी हुनुहोस्

तपाईं दयालु र सहयोगी बनेर
राम्रो महसुस गनुर्हुनेछ।

3. साथीहरूसग
ँ भेटनु् होस्
तपाईंका िवश्वािसला साथीहरूसग
ँ आफ्ना
समस्याहरूका साथसाथै खुशी
पिन साझा गनुर्होस।्
4. अन्यबाट सहायता प्राप्त
गनर् आवाज उठाउनुहोस्
समस्या भएमा समथनर् र मद्दतका लािग
आमाबवा,
ु सामािजक कायर्कतार् वा
मनोवैज्ञािनकसँ ग कु रा गनुहर् ोस।्

5. आफ्ना पािरवािरक सदस्यहरूसग
ँ घुलिमल
हुनुहोस् र सञ्चार गनुर्होस्
पिरवारका सदस्यहरूसँ ग राम्रो र निजकको
सम्बन्ध भएमा तपाईं राम्रो
महसुस गनर् सक्नुहुन्छ।

मिस्तष्क
1. आशावादी हुनुहुोस्

आशावादले तपाईंलाई समस्याहरूको सामना
राम्ररी गनर् सहायता गछर् र तपाईंको स्वास्थ्य पिन
ँ नकारात्मक सोच आउदा
ँ सचते
राम्रो बनाउछ।
रहनुहोस् र गाह्रो अवस्थामा पिन आशा खोज्ने
कोिशस गनुर्होस।्
2. आफलाई
ू ध्यान िदनुहोस्
आफ्ना भावना र आवश्यकताहरूलाई
लगातार अन्वषण
े गनुर्होस् र ध्यान
िदनुहोस।्
3. आफमा
ू िवश्वास गनुर्होस्
तपाईंलाई उपलब्धीको महसुस गराउने
ु
े र राख्नुहोस् र
सबै कराहरू
लखे
ँ भएका सबलता र सीपहरूको
तपाईंसग
पिहचान गनुर्होस।् आफ्ना सबल पक्षहरूलाई
े
िविभन्न क्षत्रहरूमा
उपयोग गनुर्होस।्
4. जीवनमा लक्ष्यहरू सेट गनुर्होस्
आफ्नो सक्षमताअनुरूप लक्ष्यहरू सेट
गनुर्होस,् योजना बनाउनुहोस् र प्राप्त
गनर्का लािग कदम उठाउनुहोस।्
5. कतज्ञ
ृ हुनुहोस्
तपाईंले समस्याको सामना गरमा
े वा अपयाप्त
र्
महसुस गरमा
े र गुनासो गनर् मन लागेमा,
तपाईंसग
ँ पिहले नै भएका कराहरूको
ु
बारमा
े सोच्ने प्रयास गनुर्होस।्

रमाइलो
1. आफ्ना रूिचहरू पत्ता लगाउनुहोस् र आनन्द

उठाउनुहोस्
तपाईंको रूिचमा पनेर् िक्रयाकलापहरू
पिहचान गरी सलग्न
ं हुनुहोस् र ितनीहरूलाई
आफ्नो रूिचको रूपमा िवकास गनुर्होस।्
2. आफ्नो विरपिरको वातावरणलाई ध्यान िदनुहोस्
िजज्ञासालाई जारी राख्नुहोस् र आफ्नो विरपिरको
वातावरणमा ध्यान िदनुहोस् जसले गदार् तपाईं
आफ्नो विरपिर रहका
े प्रशं सनीय वस्तहुरूको थप
अन्वषण
े गनर् सक्षम हुनुहुन्छ।
3. आफ्नो िनजी ठाउँ र समयको आनन्द उठाउनुहोस्
कही
े समय एक्लै बस्नाले तपाईंले राम्रो
महसुस गनर् सक्नहुन्छ।
ु

4. शारीिरक िक्रयाकलापमा सहभागी हुनुहोस्

उपयक्त
ु शारीिरक िक्रयाकलापहरूले तपाईंको
शारीिरक स्वास्थ्यलाई सुधार मात्र गनेर् नभई
तपाईंले राम्रो महसुस गनुर्हुनेछ, तनावको राम्ररी
सामना गनर् सक्नहुने
ु छ र राम्ररी अध्ययन गनर्
सक्नहुने
ु छ।
5. तपाईंको सम्भाव्यतालाई बढाउने िक्रयाकलापहरूमा
सलग्न
ं हुनुहोस्
आफ्नो सम्भाव्यतालाई बढाउनका
लािग तपाईंका सबलता वा
प्रितभाहरूलाई िवकास गनर्सक्ने
िक्रयाकलापहरूमा सलग्न
ं हुनुहोस।्

