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“Joyful@HK” adalah sebuah kampanye di seluruh teritori 
mengenai peningkatan kesehatan mental. Target kampanye ini 
adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan mental dan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental di Hong 
Kong. 

Bentuk kesejahteraan mental dapat sangat beragam, tetapi 
gambaran umumnya adalah merasa senang dan sehat.
Kesejahteraan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
manusia sentuhnya. Pikiran yang sehat membantu kita
menghadapi tantangan, memecahkan masalah, mencapai
tujuan dan lebih menikmati kehidupan. Seseorang dengan 
pikiran yang sehat juga lebih kebal terhadap masalah kesehatan 
tertentu dan mempunyai rentang hidup yang lebih lama. 

Bagi sebagian besar kita, menghadapi tantangan pada
kesejahteraan mental kita pada suatu titik dalam kehidupan kita 
adalah sebuah hal yang wajar. Sebuah survei lokal yang 
diselenggarakan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 
80% responden yang berusia 18 dan 64 di Hong Kong 
mengalami beberapa tingkat gejala tekanan psikologis dalam 30 
hari terakhir. 

Memelihara kesejahteraan mental Anda tidaklah sulit. Cukup 
tambahkan elemen “Berbagi”, “Pikiran” dan “Kegembiraan” ke 
dalam kehidupan Anda untuk membuat hidup Anda lebih sehat, 
lebih bahagia, dan lebih bermakna.

 

 
 

 

 

Kiat untuk bergembira

Bertindaklah sekarang! Biarkan
“Berbagi”, “Pikiran” dan “Kegembiraan” 
menghadirkan rasa gembira kepada
Anda. Juga berikrarlah di situs web 
Joyful@HK      http://www.joyfulathk.hk      http://www.joyfulathk.hk 
dan bagikan kegembiraan Anda dengan 
orang lain kapan saja dan di mana saja 
Anda suka.  

 

 

Produced in 2016

Berbagi 

1. Bagikan hal-hal kecil dalam
kehidupan Anda dengan
orang lain.

2. Jalinlah dan peliharalah
hubungan dengan orang
lain di masyarakat.

3. Nyatakan apresiasi, rasa
terima kasih atau dorongan
Anda kepada orang lain.

4. Berbaik hatilah dan
bersikaplah sportif
kepada orang lain.

5. Luangkan waktu Anda bersama anggota
keluarga.

Pikiran

1. Peliharalah pikiran yang
terbuka untuk menerima
ide baru.

2. Berpikirlah tentang
hal-hal yang membuat
Anda senang.

3. Berpikirlah positif
saat menangani situasi yang
membuat stres.

4. Ketahuilah perubahan
suasana hati Anda.

5. Bersikaplah rileks dengan
menyingkarkan kesulitan
Anda dan bersikaplah
optimis.

Kegembiraan 

1. Terlibatlah dengan aktivitas yang
menjadi minat Anda dan jadikan
sebagai hobi Anda.

2. Ikutlah dalam aktivitas fisik atau
latihan tubuh dan pikiran secara
teratur yang menjadi minat Anda.

3. Bersikaplah ingin
tahu terhadap dan
perhatikan lingkungan
Anda.

4. Pelajari sesuatu yang
baru dan Anda sukai.

5. Terlibatlah dalam
aktivitas yang dapat
mengembangkan kekuatan
atau bakat Anda lebih lanjut
serta memaksimalkan potensi Anda.


	Kiat untuk bergembira
	Berbagi
	Pikiran
	Kegembiraan




