“Joyful@HK” भनेको मानिसक स्वास्थ्यको प्रोत्साहनबारे तीन-वषेर्

इलाका-व्यापी अिभयान हो। अिभयानले हङकङमा मानिसक स्वास्थ्यलाई
प्रोत्सािहत गनर्मा सवर्साधारणको सलग्नतालाई
ं
बढाउने र मानिसक
स्वास्थ्यबारे सवर्साधारणलाई बझाउने
ु
लक्ष्य राख्छ।
मानिसक स्वास्थ्यले धरे ै फरक फरक रूप िलनसक्छ तर साधारण पिरभाषा
भनेको राम्रो महसुस गनुर् र राम्ररी कायर् गनर्सक्नु हो। मानिसक स्वास्थ्य सम्पूणर्
मािनसको स्वास्थ्यको एक अिभन्न भाग हो। स्वस्थ मिस्तष्कले हामीलाई
चनौितहरूको
ु
सामना गनर्, समस्या समाधान गनर्, लक्ष्य प्राप्त गनर् र जीवनको
अझै धरे ै आनन्द उठाउन सहयोग गछ।र् स्वस्थ मिस्तष्क भएको मािनस
िनिश्चत स्वास्थ्य समस्याहरूबाट कम सवे
ं दनशील हुन्छ र उक्त मािनसको
जीवनकाल लामो हुन्छ।
हामीमध्ये धरल
े ै े हाम्रो जीवनको कनै
ु िबन्दमा
ु मानिसक स्वास्थ्यका
चनौितहरूको
ु
सामना गनुर् सामान्य भएकाले यसलाई कसैले पिन अपमान
गनर् सक्नहुन्न।
2014 मा गिरएको एक स्थानीय सवेर्क्षणले हङकङमा 18
ु
दिख
े 64 वषर्सम्मका 80% प्रितवादीहरूले िवगतको 30 िदनमा कही
े
मात्रामा मनोवैज्ञािनक समस्याका लक्षणहरू अनुभव गरको
े दखायो।
े

रमाइलो • महससु गनहुर्ोस् • साझा गनहुर्ोस्
(Nepali version)

आफ्नो मानिसक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु किठन छन।
ै आफ्नो जीवनलाई
थप स्वस्थ, खुशी र अथपूर् णर् बनाउनका लािग “साझा गनेर्”, “मिस्तष्क” र
“रमाइलो” तत्त्वहरू थप गनुर्होस।्

साझा करना
ै जीवनका साना-साना कराहरूलाई
ु
1. तपाईंको दिनक
अन्यसग
ँ साझा गनुर्होस।्

2. समाजमा अन्य मािनसहरूसगँ
सम्बन्धहरू स्थापना गनुर्होस् र
कायम राख्नुहोस।्

4. अन्यप्रित दयालु र सहयोगी
हुनुहोस।्

राख्नुहोस।्

ु भएका िक्रयाकलापहरूमा सलग्न
1. आफू इच्छक
ं

हुनुहोस् र आनन्द िलनुहोस् र ितनीहरूलाई आफ्ना
रूिचहरूमा पिरणत गनुर्होस।्

2. आफू धन्य रहेका कराहरूका
ु
बारमा
े सोच्नहोस।
ु ्

ु भएका शारीिरक
2. िनरन्तर आफू इच्छक

3. तनावपूणर् िस्थितहरूको िनयन्त्रण गदार् सकारात्मक
रूपमा सोच्नहोस।
ु ्

4. आफ्नो मनोदशा पिरवतर्नको
टयाक
्र् राख्नुहोस।्

Produced in 2016

िक्रयाकलापहरू वा मिस्तष्क-शरीर व्यायामहरूमा
सलग्न
ं हुनुहोस।्

3. िजज्ञासु हुनुहोस् र आफ्नो

विरपिरको वातावरणमा ध्यान
िदनुहोस।्

4. तपाईंलाई मनपनेर् कही
े नयाँ

हिर्षत हुने उपायहरू
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।्

आनं द

1. नयाँ िवचारहरूको स्वीकितका
ृ
लािग खुला सोच

3. अन्य व्यिक्तहरूलाई आफ्नो

प्रशसा,
ं कतज्ञता
ृ
वा प्रोत्साहन
बारम्बार अिभव्यक्त गनुर्होस।्

हिर्षत हुने
उपायहरू

मन

िसक्नहोस।
ु ्

5. आफ्ना पािरवािरक सदस्यहरूसगँ समय िबताउनुहोस।्

5. आफ्ना समस्याहरूलाई छउमा
े राखेर आराम
गनुर्होस् र आशावादी हुनुहोस।्

5. तपाईंको सबलता वा प्रितभाहरूलाई

थप िवकास गनर्सक्ने िक्रयाकलापहरूमा
सलग्न
ं हुनुहोस् र आफ्नो सम्भाव्यतालाई
बढाउनुहोस।्

