
मदिरा  
िरु्व्यसनी बारे 
कुराकानी 
सामग्ी 

मदिरा िरु्व्यसनी बारे कुराकानीको सुरुवात। मदिरा सेवन गन्नु समान्य क्रा  
हो जस्ो लागन सक्छ, ्यो त्यस्ो व्यवहार हो ज्न ्पाईंको सवास्थ्य र स्रक्ामा ख्रापूरनु  
बनन सक्छ। एक ्य्वाको भएको हैसस्य्ले, मदिराले ्पाईंको मसस्षक ववकासमा प्रभाव पा्छनु  
र ्पाईंलाई ठूलो व्यसकले भनिा अझ छ्छटो िव््यनुसनीको ब्झन लागने धेरै समभवना ह्न्छ। एउटा 
ववशवसनी्व र्वक्तसँग कुराकानी गनु्य भनेको ्पाईं कस ्् ो अवस्ा भएर जाँिै ह्नह््न्छ सो क्रालाई 
ब्झ ्न स्रु लाग ्ने र ज्न ककससमको सह्योग प्राप् गननु ्पाईं ्योग्य ह्न्ह्न्छ सोप्राप् गनने एउटा 
सरल ्ररका हो। ्पाईं आफनो मदिरा सेवनबारे चिसन्् ह्न्ह्न्छ भने अब उक् बानीलाई अझ 
खराब ह्न् नदिई ्यसको बारेमा केही गनने सम्य आएको ्छ। ्पाईंले समस्या समाधान गननुको 
लाचग लामो सम्य पखनुन्भ्यो भने ्पाईंमा िीरनुकालीन खराबी आउने वा समस्यामा पनने ख्राको 
समभावना धेरै ्छ। 

मदिरा िरु्व्यसनीका चेतावनी लक्षणहरू। ्पाईंले आफनो छन्यनत्ररमा न ैमदिरा सेवन गरररहेको ््छ भनेर सोंचिरहनभ्एको ह्नसक्छ ्र वास्वमा ्यो 
समस्या बनिै गरेहेको ह्न्छ। ्पाईंका सा्ीहरू वा पररवारका सिस्यले ्पाईंको ्ेछउमा बसेर मदिरा सेवन ग्छनुन ्भने ्पाईंको व्यवहारमा पररव्नुन गननु अझै 
कदठन ह्ने्छ। ््ावप, ्पाईंले िव््यनुसन वा ल्का लक्रहरू जछ् छ्छटो पदहिान गन्नुह्न्छ त्यछ् न ैछ्छटो ्पाईंले उपिार प्राप् गननु सकनह््न्छ। आफैं लाई 
छनमन प्रशनहरू सोधन्होस।् तपाईंले ननम ्न मध्ेवको कुनमैा "हो" भनने उततर दिनहुुन्छ भने, आफनो समस्वाको बारेमा कससँैग  कुराकानी गनु्य राम्ो हुने्छ।

  //  के मदिरा सेवन गनने पाररवाररक इछ्हास मेरो ्छ?

  //   के मलेै न्यनू शसक्, आखँाको रा्ोपन वा बोलिा असपषट 
उचिार जस्ा समस्याको अनभ्व गरररहेको ््छ?

  //   के मलेै िाँड ैबबससनुने, अधँ्यारोपन ह्ने वा ध्यान केसनरि् 
गननु समस्या ह्ने आदि समस्याको सामना गरररहेको ््छ?

  //  के मलेै मेरा मनपनने करि्याकलापहरूमा रुिी ग्माएको ््छ?

//   मलाई रमाइलो गननु, शान् अन्भव गननु वा समान्य अन्भव  
गननु मदिरा सेवन गननु आवश्यक प्छनु? 

//   के मलेै पररवार ््ा सा्ीहरूसँग धेरै ्कनु -बब्कनु  गरररहेको ््छ? 

//   के मलेै उत्सेज् ह्न वा वपएको जस्ो अन्भव गननुको लाचग  
धेरै मदिरा सेवन गन्नुप्छनु? 

//  के म एकल ैमदिरा सेवन ग््छनु वा ्यसलाई ल्काउने प्र्यास ग््छनु?
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कुरा गन्यको लागग सही र्वक्त 
कसरी फेला पानने। 
्पाईंले आफू जछ्कै एकलो वा पृ् क अन्भव गन्नुभए 
पछन, ्पाईंलाई मद्द् गननु ््यार ््ा इच््छक कोही 
व्यसक् सधैं उपलबध ह्न्छ। आफू लागूपिा्नु िव््यनुसनी 
परामशनुिा्ासँग क्राकानी गननु ््यार रहेको ्ैछन जस्ो 
्पाईंलाई लाग्छ भने, त्यो नराम्ो क्रा होइन। जसको 
सा्मा ्पाईं सहज महस्स गन्नुह्न्छ र जसले ्पाईंको 
क्रा राम्री स्छनदिने्छन ्जस्ो ्पाईंलाई लाग्छ, त्यस्ो 
ववशवस् व्यसक्लाई आफनो क्रा ब्ाएर ्यो स्रु गन्नुहोस।् 

त्यस्ो सही व्यसक्सँग मदिरा िव््यनुसनी समबनधी 
व्यसक्ग् अन्भव ह्न्प्छनु भनने ्ैछन—उसले ्पाईंको 
वविार, भावना र चिन्ालाई गम ्भीर रूपमा सलएर, 
्पाईंलाई अकको किम िालन सह्योग गन्नु आवश्यक ्छ।

तपाईंको ववशवसनी्व र्वक्तमा ननमन र्वक्तहरू पन्य स्न्छन।्

कुराकानीको सुरुवात कसरी गनने। ्पाईं मदिरा िव््यनुसनीको समस्यामा ह्न्ह्न्छ भनने बारेमा 
कसलैाई ब्ाउने क्न ैसही वा गल् ्ररका ह्न्छ भनने ्ैछन। ्र ्यहाँ क्राकानीको स्रुवा्लाई अझ ससजलो ््ा 
्प फाइिाजनक बनाउनको लाचग ्पाईंले िालन सकने केही किमहरू ्छन।्

सहज ठाउँतथासम्व तो्नुहोस।् ्यस्ो ठाउँ ्पाईंले व्याक्ल्ाहरू भनिा टाढा केही गोपनी्य्ा प्राप् गननु सकने 
कफी पसल, ववद्याल्य, रर, वा जहाँकहीँ पछन ह्नसक्छ।

प्रशनहरू गररने्छन,् त्वसको लागग त्वार हुनहुोस।् ्पाईं क्रा गिदै 
गरेको व्यसक्ले समभाव्य रूपमा ्पाईंको अवस्ा बारे ्प जानकारी 
िाहने्छन।् इमानिार बननह्ोस ्र ्पाईंलाई ब्ाउन सहज लागेका सब ै
क्राहरू भननह्ोस।्

कुराकानी अचानक सुरु नगनु्यहोस।् ्यो ववष्य ्पाईंले क्रा गिदै 
गरेको व्यसक्का लाचग ि्नौ्ीपूरनु ह्नसक्छ त्यसैले उनीहरूलाई 
आफूले भनेका क्राहरू स्नने र प्रशोधन गनने सम्य दिन्होस।् 

सब ैसमस्वाहरू एकै पटक समाधान गनने प्र्वास नगनु्यहोस।् ्याि 
राखन्होस,् ्यो भनेको प्रकरि्याको स्रुवा् मात्र हो।

गौरवाकनवत हुनुहोस।् ्पाईंमा मदिरा सेवनको समस्या ह्नसक्छ 
भनने क्रा कसलैाई ब्ाउनको लाचग साहस िादहन्छ।

तपाईंले के भनन चाहनहुुन्छ सो बारेम ्वोजना बनाउनुहोस।् आफूले 
गरेका महसस्हरूलाई लेखनह्ोस ्वा ऐनाको अगाडड बसेर क्राकानीको 
अभ्यास गन्नुहोस।्

आफनो क्षेत्रमा उपलबध सेवाहरू फेला पान्य 
JustTellOne.org मा जानुहोस ्वा  
716.245.6JT1 मा फोन गनु्यहोस।् 

#JT1

पर रवारको सिस्व ववद्वाल्व परामर्यिाता

चच्य पािरीशरक्षक/शरक्क्षका

कोच

कुराकानी पशचात के गनने। आशापूवनुक ्पाईंको पदहलो क्राकानी पशिा् ्पाईंले आराम ््ा आशावािी अन्भव 
गन्नुह्ने्छ। क्राहरूलाई सकारातमक दिशा्फनु  लजैानमा स्छनसशि् ह्न्होस।्

आफनो ववशवसनी्व 
र्वक्तसँग समपकनु मा 
रहन्होस ्र आफनो 
अन्भव बारे उ 
वा उनलाई 
बेला बेलामा 
ब्ाइराखन्होस।् 

पदहलो क्राकानी ्पाईंले 
आशा गरेको दिशा्फनु  गएन 
भने चिन्ा नगन्नुहोस ्वा 
क्रा गननु न्छोडन्होस।् 
्पाईंलाई मद्द् गननु अझ 
अन्कूल ह्नसकने अकको 
ववशवसनी्य व्यसक् खोजने  
प्र्यास गन्नुहोस।्

सवसथ जीवनरैली  
ननण्य्व्वहरू 
गनु्यहोस ् 
जस्ै, आहार 
अभ्यास  
र श्यन। 

छनिान वा उपिार प्राप् 
गननुका लाचग ्पाईं 
अकको किम िालन ््यार 
ह्न्ह्न्छ भने लागूपिा्नु 
िव््यनुसनी ववरूद्धको  
पेशवेर वा संस्ासँग  
कुरा गनु्यहोस।्

तपाईंले के भनन स्नुहुन्छ:

“मलाई मेरो मदिरा सेवनको समस्या छन्यनत्रर 
भनिा बादहर ्छ जस्ो लाग्छ र के गनने 
मलाई ्ाहा ्ैछन।”

“्यसबारे क्रा गन्नु मेरा लाचग कदठन क्रा 
हो ्र मलाई लाग्छ कक म मदिरा सेवनको 
ल्मा फसेको ््छ।”

“मेरो मदिरा सेवनको ल् खराब बनिै 
गएकोमा म चिसन्् ््छ।”

“मदिरा सेवन मेरो जीवनको बाटोमा प्रवेश 
गिदै्छ। मलाई मद्द् आवश्यक ्छ जस्ो लाग्छ।”नकजकको साथी


