
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာအသံုးဝင္အ 

ခ်က္အလက္မ်ား

နားေထာင္ေပးပါ၊ ဘဝတစ္ခုကိုေျပာင္းလဲေပးပါ။သင္အေလးထားခ်စ္ခင္ရသူတစ္ဦး 

ျပႆနာအခက္အခဲတစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အခါ သင့္အေနျဖင့္ ကူညီလိုသည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ မည္သို႔ကူညီမည္နည္း။ အကယ္၍ လူငယ္ေလးတစ္ဦးက သူ၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 

သင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ၿပီဆိုပါက သင့္အေနျဖင့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး 

ျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ သူတို႔ေျပာဆိုရင္ဖြင့္သမွ်ကိုသာ နားေထာင္ေပးလိုက္ပါ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာေပးလိုက္ပါ၊ 

ေဖာ္ျပပါအႀကံဉာဏ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။

နားေထာင္ေပးပါ။ မွားသည္မွန္သည္မဆုံးျဖတ္ပါႏွင့္။ ကူညီေပးပါ။

သတိေပးလကၡဏာမ်ားကုိ သိ႐ိွနားလည္ထားပါ။ လူငယ္တစ္ဦး၏စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားကုိ သိ႐ိွနားလည္ဟူသည္မွာ ခက္ခဲလွေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ 

ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည့္ ဒုကၡျပႆနာမ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိမူ သင့္အေနျဖင့္ သိ႐ိွနားလည္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ဦးအေနျဖင့္ အဆုိပါလကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အနည္းငယ္ျဖစ္ျဖစ္ 

ျပသေနၿပီဆုိသည္ကုိ သင္သတိျပဳမိပါက သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာေပးလိုက္ပါ။

စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသျခင္းအတြက္ -

 //   ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ထက္ၾကာ႐ွည္စြာ ဝမ္းနည္းသည့္ သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  

ကင္းမဲ့ေနသည့္ အမူအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း

 //   ယခင္လုပ္ေနက် ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ႐ွိေတာ့ျခင္း

 //   မိတ္ေဆြ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေ႐ွာင္ဖယ္ကာ အထီးက်န္တစ္ကိုယ္တည္း ေနထိုင္ေနျခင္း

 //   စားေသာက္မႈအမူအက်င့္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း - လံုးဝစားေသာက္ခ်င္စိတ္  

မ႐ွိေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ လြန္ကဲစြာ စားေသာက္လာျခင္း

 //  အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနျခင္း

 //  က်ာင္းစာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ ခက္ခဲေနတတ္ျခင္း

 //  အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း

 //  သမီးရည္းစားကြဲကြာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခု မၾကာေသးမီက ႀကံဳခဲ့့ရျခင္း

 //  မၾကာခဏဆိုသလို ေသျခင္းအေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ အနာတရျပဳလုပ္ရန္အေၾကာင္း ေျပာဆိုတတ္ျခင္း

အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္  
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းတို႔အတြက္ - :

 //  မိသားစုရာဇဝင္၌ အရက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းမ်ား ႐ွိခဲ့ဖူးျခင္း

 //   အားအင္ခ်ိနဲ႔ေနျခင္း၊ မ်က္လံုးထဲတြင္အနီေရာင္လိုင္းအမ်ားအျပား 

ေပၚေနျခင္း၊ စကားမ်ား ဗလံုးဗေထြးျဖစ္ေနျခင္း

 //   စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ တုန္ယင္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေမာပန္းေနျခင္း

 //   မွတ္ဉာဏ္မ်ား ထပ္ေနျခင္း၊ လံုးဝျပန္ေတြးမရျခင္း၊ အာ႐ံုစူးစိုက္ရ  

ခက္ခဲလြန္းေနျခင္း

 //   သြင္ျပင္ေျပာင္းလဲလာျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔႐ွင္းမႈအမူအက်င့္

မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

 //  ယခင္လုပ္ေနက်ေပ်ာ္စရာကိစၥမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္မဝင္စားေတာ့ျခင္း

 //  မိသားစု မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ စကားမ်ားရန္ျဖစ္လာျခင္း 
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ေဆြးေႏြးမႈကို  

မည္သုိ႔ေဆာင္႐ြက္မည္နည္း။

ေဆြးေႏြးမႈကို အားေပးရန္ 
မိမိဘက္မွေျပာႏိုင္သည္မ်ားမွာ - 

“ခု ဘယ္လိုခံစားေနရလဲ” 
  

“ခုတေလာ မင္းအရင္လိုမဟုတ္တာ 

သတိထားမိတယ္။ အဆင္ေျပရဲ႕လား။” 
  

“တစ္ေယာက္ေယာက္ကို 

ဖြင့္ေျပာဖို႔လိုအပ္တဲ့အခါတုိင္း ငါ ႐ွိေနပါတယ္။” 
 

“မင္းအတြက္ ငါစိုးရိမ္တယ္။ ဖြင့္ေျပာျပဖို႔ 

တစ္ခုခုမ်ား မင္းမွာ ႐ွိေနသလား။”

ေဆြးေႏြးမႈသည္ မလြယ္ကူေသာကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အကူအညီတစ္စံုတစ္ရာ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
အပုိင္းတစ္ခုကား ျဖစ္ေပသည္။ လူငယ္တစ္ဦးသည္ ျပႆနာတစ္ခုခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ထုိအေၾကာင္းကုိလည္း 
ေျပာျပဖြယ္မ႐ိွပါက စကားဝုိင္းကုိ မိမိကပင္ စတင္ေဆြးေႏြးလိုက္ပါ။
ေဆြးေႏြးမႈကုိ မိမိဘက္မွ တတ္ႏိင္ုသမွ် လုိလားစြာႏွင့္ အက် ိဳး႐ွစိြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုင္ိမည့္ နည္းလမ္းအခ် ိဳ႕မွာ - 

ကိစၥမ်ားကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပံုစံသာ သေဘာထားပါ။ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈကို ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္ သို႔မဟုတ္ 
အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ကင္းေဝးေစမည့္ ေအးေဆးသည့္ေနရာတြင္ စိတ္လက္သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါ။

မိမိကိုေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္သူသည္ တစ္ခုထက္မကေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သတိျပဳထားပါ။ 
ဥပမာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈသည္ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအေနျဖင့္ 
ဖံုးကြယ္ေနသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို သတိျပဳမိခ်င္မွလည္း ျပဳမိႏိုင္ပါသည္။

ျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေျဖ႐ွင္းဖို႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ယခုကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ျခင္းသည္ ေျဖ႐ွင္းရန္ အစပ်ိဳးျခင္းသာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္သူကို မည္သည္ကိုဆက္လုပ္မည္နည္းဟု ေမးျမန္းပါ။ ျပႆနာႀကံဳေတြ႕ေနသူ လူငယ္အေနျဖင့္ 
ေ႐ွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းဆက္သြားရန္ အေရးတႀကီးပါသည္။

ယခုျပႆနာသည္ သာမန္ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္အဆင့္တစ္ခု၊ သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားမည့္ ကိစၥတစ္ခုဟု မမွတ္ယူလုိက္ပါႏွင့္။ 
စိတ္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသုံးစဲြမႈတုိ႔မွာ ေဆးပညာဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။

စိတ္ေအးသက္သာစြာထိုင္ျပီး နားေထာင္ေပးပါ။ လူတစ္ေယာက္မွ သူေျပာျပရန္လိုအပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာျပသည့္အခါတြင္ 
အလ်င္စလုိ ေဝဖန္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သို႔ေသာ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိ သိရိွေစရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

JustTellOne.org သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ သုိ႔မဟုတ္ 

716.245.6JT1 သို႔ ေခၚဆို၍ မိမိေဒသတြင္ 

ရ႐ွႏိိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ွာေဖြပါ။ 

ပထမဆံုးေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈအၿပီး တြင္ စိတ္သက္သာမႈတစ္စံုတစ္ရာခံစားရႏိုင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ႐ွလိာႏိုင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ရန္ ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ မိမိကိုရင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးသူႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္မျပတ္ေနၿပီး 

ယင္းခံစားရသမွ်ကို 

အဆက္မျပတ္ ေလ့လာေနပါ။ 

၂။ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္သူကို 

သင့္တင့္မွ်တစြာ စားေသာက္ျခင္း၊ 

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

အိပ္စက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ 

ဘဝပံုစံကိုလည္း 

ေ႐ြးခ်ယ္ေနထိုင္ခုိင္းပါ။

၃။ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္သူကိုအားေပးၿပီး 

ျပႆနာေျဖ႐ွင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ရင္းျမစ္တစ္ခုခုကိ ုကူညီ 

႐ွာေဖြေပးပါ။

၄။ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္သူကို 

ယင္းတို႔၏မိဘ သို႔မဟုတ္ 

စိတ္က်န္းမာေရး/

မူးယစ္ေဆးအလြန္အကၽြ ံ 

သံုးစြမဲႈဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးစကားေျပာရန္ 

တိုက္တြန္းပါ။


