
ਅਲਕੋਹਲਵਾਦ   ਦੀਆਂ   ਬੁਰਾਈਆਂ   -   ਭਾਗ   5   -   ਹੱਲ   -   ਅਲਕੋਹਲ   ਨਾ   ਪੀਓ   ਅਲਕੋਹਲ   
  
ਪੀਣਾ   ਸਾਡੇ   ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ   ਦੇ   ਕੁਝ   ਿਵਅਕਤੀਆਂ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਪ�ਮੁੱ ਖ   ਸਮੱਿਸਆਵ�   ਪੈਦਾ   ਕਰ   ਿਰਹਾ   ਹੈ,   �ਾਮਲ   ਿਵਅਕਤੀ   ਸੋਚਦੇ   ਹਨ   
ਿਕ   ਉਹ   ਪੀਣ   ਵੇਲੇ   ਮਸਤੀ   ਕਰ   ਰਹੇ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਇੱਕ   ਭਰਮ   ਹੈ   ਿਕ   ਉਹ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਿਵੱਚ   ਵਧੀਆ   ਕਰ   ਰਹ ੇ  ਹਨ   ,   ਇਹ   ਨਾ   ਸਮਝਦੇ   
ਹੋਏ   ਿਕ   ਉਹ   ਆਪਣੇ   ਭਿਵੱਖ   ਨੰੂ   ਬਰਬਾਦ   ਕਰ   ਰਹੇ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਇਸਦੇ   ਆਲੇ   ਦੁਆਲੇ   ਦੇ   ਲੋਕ�   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਪਿਰਵਾਰ�   ਤੇ   
ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਪ�ਭਾਵ   ਪਾ   ਰਹੇ   ਹਨ.   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਇਸ   ਿਲਿਵੰਗ   ਨਰਕ   ਦਾ   ਅਿਹਸਾਸ   ਨਹ�   ਹੰੁਦਾ   ਜੋ   ਉਸ   ਸਮ�   ਬਣਾਇਆ   
ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਜਦ�   ਤੁਹਾਡੇ   ਪਿਰਵਾਰ   ਿਵੱਚ   ਅਲਕੋਹਲ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ,   ਉਨ� �   ਦੇ   ਆਲੇ   ਦੁਆਲੇ   ਦੇ   ਹਰ   ਿਕਸੇ   ਨੰੂ   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਨੰੂ   
ਦੁੱ ਖ   ਅਤੇ   ਸਿਹਣ   ਕਰਨਾ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਹ   ਘਰ   ਦੇ   ਹਰ   ਇੱਕ   ਿਵਅਕਤੀ   ਦੇ   ਭਿਵੱਖ   ਤੇ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਪ�ਭਾਵ   ਪਾਏਗਾ.     
  
ਇੱਕ   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਦੀ   ਮੌਜੂਦਗੀ   ਿਵੱਚ   ਰਿਹਣ   ਵਾਲੇ   ਪਿਰਵਾਰਕ   ਮ�ਬਰ�   ਦੇ   ਸੁਪਨ�    ਟੁੱ ਟੇ   ਹੋਣਗੇ,   ਭਿਵੱਖ   ਟੁੱ ਟੇ   ਹੋਣਗੇ   ਅਤੇ   ਘਰ   
ਟੁੱ ਟੇ   ਹੋਣਗੇ,   ਉਹ   ਕਦੇ   ਵੀ   ਅਕਾਦਿਮਕ   ਜ�   ਖੇਡ�   ਜ�   ਕਾਰੋਬਾਰ   ਜ�   ਿਕਸੇ   ਹੋਰ   �ਦਮ   ਿਵੱਚ   �ਤਮ   ਨਹ�   ਹੋਣਗੇ,   ਿਕ�ਿਕ   �ਾਮਲ   
ਿਵਅਕਤੀ   ਦੇ   ਦੁਆਲੇ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   giesਰਜਾਵ�   ਦੀ   ਮੌਜੂਦਗੀ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ.   
  
ਘਰੇਲੂ   ਿਹੰਸਾ   ਉਨ� �   ਘਰ�   ਿਵੱਚ   ਹਮੇ��   ਮੌਜੂਦ   ਰਿਹੰਦੀ   ਹੈ   ਿਜਨ� �   ਿਵੱਚ   ਅਲਕੋਹਲ   ਮੌਜੂਦ   ਹੰੁਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਘਰ   ਿਵੱਚ   ਰਿਹਣ   ਵਾਲੇ   
ਹਰੇਕ   ਲਈ   ਜੀਵਨ   ਇੱਕ   'ਜੀਵਤ   ਨਰਕ'   ਬਣ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਿਜਸਦੇ   ਨਾਲ   ਪੂਰੇ   ਪਿਰਵਾਰ   ਨੰੂ   ਘਰੇਲੂ   ਿਹੰਸਾ   ਦੀ   ਮਾਰ   ਝੱਲਣੀ   ਪ�ਦੀ   ਹੈ,   
ਕੁਝ   ਹੋਰ   ਿਜਸ   ਬਾਰੇ   ਕਦੇ   ਵੀ   ਚਰਚਾ   ਨਹ�   ਕੀਤੀ   ਜ�ਦੀ   ਉਹ   ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਇੱਕ   �ਰਾਬੀ   ਿਵਅਕਤੀ   ਦੀ   ਬਦਬੂ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ.   �ਰਾਬ   
ਨਾ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਲਈ   ਬੁਰਾ,   ਕਲਪਨਾ   ਕਰ ੋ  ਿਕ   ਜਦ�   ਉਨ� �   ਦੇ   ਪਤੀ   �ਰਾਬ   ਪੀ   ਰਹੇ   ਹੁੰ ਦ ੇ  ਹਨ   ਤ�   ਉਨ� �   ਦੇ   ਪਤੀ   ਨੰੂ   ਕੀ   
ਸਿਹਣਾ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਉਸਦੇ   ਨਾਲ   ਮੰਜ ੇ  ਤੇ   ਅਤੇ   ਿਫਰ   ਸਵੇਰ   ਵੇਲੇ   ਉਸਦੇ   ਨਾਲ   ਪਏ   ਹੋਣ   ਦੀ   ਬਦਬੂ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ.   ਇੱਕ   
ਜੀ�ਦਾ   ਸੁਪਨਾ.   
  
ਇਸਦਾ   ਹੱਲ   ਅਲਕੋਹਲ   ਨਹ�   ਪੀਣਾ   ਹੈ,   ਿਕ�ਿਕ   ਅਲਕੋਹਲ   ਤੁਹਾਡੇ   ਜੀਵਨ   ਨੰੂ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਪ�ਭਾਵਤ   ਕਰੇਗਾ   ਅਤੇ   ਇਸ   
ਲਈ   ਤੁਸ�   ਜੀਵਨ   ਿਵੱਚ   ਕੋਈ   ਤਰੱਕੀ   ਨਹ�   ਕਰੋਗ.ੇ     
  

A.   ਿਰਕਵਰੀ   -   ਅਲਕੋਹਿਲਕਸ   ਦੇ   12   ਕਦਮ   ਗੁਮਨਾਮ   
  
ਏਏ   ਪ�ੋਗਰਾਮ   ਦੀ   ਅਨੁਸਾਰੀ   ਸਫਲਤਾ   ਇਸ   ਤੱਥ   ਦੇ   ਕਾਰਨ   ਜਾਪਦੀ   ਹੈ   ਿਕ   ਇੱਕ   ਅਲਕੋਹਲ   ਜੋ   ਹੁਣ   ਪ�ਦਾ   ਨਹ�   ਹੈ   ਉਸ   ਕੋਲ   
"ਪਹੰੁਚਣ"   ਅਤੇ   ਇੱਕ   ਬੇਕਾਬੂ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਦੀ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਇੱਕ   ਿਵਲੱਖਣ   ਫੈਕਲਟੀ   ਹੈ.   
  
ਸਰਲ   ਰੂਪ   ਿਵੱਚ,   ਏਏ   ਪ�ੋਗਰਾਮ   ਉਦ�   ਸੰਚਾਿਲਤ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ   ਜਦ�   ਇੱਕ   ਬਰਾਮਦ   ਹੋਇਆ   ਅਲਕੋਹਲ   ਉਸ   ਦੀ   ਆਪਣੀ   ਸਮੱਿਸਆ   ਪੀਣ   
ਦੀ   ਕਹਾਣੀ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਲੰਘਦਾ   ਹੈ,   ਉਸ   ਨੰੂ   ਏਏ   ਿਵੱਚ   ਿਮਲੀ   ਸੰਜਮ   ਦਾ   ਵਰਣਨ   ਕਰਦਾ   ਹੈ,   ਅਤੇ   ਨਵ�   ਆਏ   ਿਵਅਕਤੀ   ਨੰੂ   ਗੈਰ   ਰਸਮੀ   
ਫੈਲੋਿ�ਪ   ਿਵੱਚ   �ਾਮਲ   ਹੋਣ   ਦਾ   ਸੱਦਾ   ਿਦੰਦਾ   ਹੈ.   
  
ਿਵਅਕਤੀਗਤ   ਿਰਕਵਰੀ   ਦੇ   ਸੁਝਾਏ   ਗਏ   ਪ�ੋਗਰਾਮ   ਦਾ   ਿਦਲ   ਸੋਸਾਇਟੀ   ਦੇ   �ੁਰੂਆਤੀ   ਮ�ਬਰ�   ਦੇ   ਤਜ਼ਰਬੇ   ਦਾ   ਵਰਣਨ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ   
ਬਾਰ�   ਕਦਮ�   ਿਵੱਚ   �ਾਮਲ   ਹੈ:   
  

1.   ਅਸ�   ਮੰਿਨਆ   ਿਕ   ਅਸ�   ਅਲਕੋਹਲ   ਤ�   ਅਯੋਗ   ਹ�   -   ਿਕ   ਸਾਡੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਬੇਕਾਬੂ   ਹੋ   ਗਈ   ਸੀ   
2.   ਿਵ�ਵਾਸ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਆਇਆ   ਿਕ   ਇੱਕ   ਵੱਡੀ   �ਕਤੀ   ਸਾਡੇ   ਨਾਲ�   ਸਾਨੰੂ   ਸਵੱਛਤਾ   ਬਹਾਲ   ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਹੈ.   
3.   ਆਪਣੀ   ਇੱਛਾ   ਅਤੇ   ਸਾਡੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਨੰੂ   ਪਰਮਾਤਮਾ   ਦੀ   ਦੇਖਭਾਲ   ਵੱਲ   ਮੋੜਣ   ਦਾ   ਫੈਸਲਾ   ਕੀਤਾ   ਿਜਵ�   ਅਸ�   ਉਸਨੰੂ   ਸਮਝਦੇ   ਹ�.   
4.   ਆਪਣੀ   ਖੋਜ   ਅਤੇ   ਿਨਡਰ   ਨ� ਿਤਕ   ਵਸਤੂ   ਬਣਾਈ.   
5.   ਰੱਬ   ਨੰੂ,   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਅਤੇ   ਿਕਸ ੇ  ਹੋਰ   ਮਨੱੁਖ   ਨੰੂ   ਸਾਡੀ   ਗਲਤੀਆਂ   ਦਾ   ਸਹੀ   ਸੁਭਾਅ   ਮੰਿਨਆ.   
6.   ਪਰਮਾਤਮਾ   ਚਿਰੱਤਰ   ਦੇ   ਇਹ   ਸਾਰੇ   ਨੁਕਸ   ਦੂਰ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਪੂਰੀ   ਤਰ��   ਿਤਆਰ   ਸਨ.   
7.   ਿਨਮਰਤਾ   ਨਾਲ   ਉਸ   ਨੰੂ   ਸਾਡੀਆਂ   ਕਮੀਆਂ   ਨੰੂ   ਦੂਰ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਿਕਹਾ.   
8.   ਉਨ� �   ਸਾਰੇ   ਿਵਅਕਤੀਆਂ   ਦੀ   ਸੂਚੀ   ਬਣਾਈ   ਿਜਨ� �   ਨੰੂ   ਅਸ�   ਨੁਕਸਾਨ   ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ   ਸੀ,   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਸਾਿਰਆਂ   ਨੰੂ   ਸੋਧਣ   ਲਈ   
ਿਤਆਰ   ਹੋ   ਗਏ.   



9.   ਿਜੱਥੇ   ਵੀ   ਸੰਭਵ   ਹੋਵੇ   ਅਿਜਹੇ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਿਸੱਧੀ   ਸੋਧ   ਕੀਤੀ   ਜਾਵੇ,   ਿਸਵਾਏ   ਅਿਜਹਾ   ਕਰਨ   ਦੇ   ਕਦ�   ਉਨ� �   ਜ�   ਹੋਰ�   ਨੰੂ   ਨੁਕਸਾਨ   
ਪਹੰੁਚੇਗਾ.   
10.   ਿਵਅਕਤੀਗਤ   ਵਸਤੂ   ਸੂਚੀ   ਲੈਣਾ   ਜਾਰੀ   ਰੱਿਖਆ   ਅਤ ੇ  ਜਦ�   ਅਸ�   ਗਲਤ   ਹੋਏ   ਤ�   ਤੁਰੰਤ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਸਵੀਕਾਰ   ਕਰ   ਿਲਆ.   
11.   ਪ�ਮਾਤਮਾ   ਨਾਲ   ਸਾਡੇ   ਚੇਤੰਨ   ਸੰਪਰਕ   ਨੰੂ   ਿਬਹਤਰ   ਬਣਾਉਣ   ਲਈ   ਪ�ਾਰਥਨਾ   ਅਤੇ   ਿਸਮਰਨ   ਦੁਆਰਾ   ਮੰਿਗਆ   ਿਗਆ,   ਿਜਵ�   ਿਕ   
ਅਸ�   ਉਸਨੰੂ   ਸਮਝਦੇ   ਹ�,   ਿਸਰਫ   ਸਾਡੇ   ਲਈ   ਉਸਦੀ   ਇੱਛਾ   ਦੇ   ਿਗਆਨ   ਅਤੇ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਪੂਰਾ   ਕਰਨ   ਦੀ   �ਕਤੀ   ਲਈ   ਅਰਦਾਸ   ਕਰਦੇ   
ਹ�.   
12.   ਇਹਨ�   ਕਦਮ�   ਦੇ   ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�   ਇੱਕ   ਅਿਧਆਤਮਕ   ਜਾਗਰਣ   ਹੋਣ   ਦੇ   ਬਾਅਦ,   ਅਸ�   ਇਸ   ਸੰਦੇ�   ਨੰੂ   �ਰਾਬੀਆਂ   ਤੱਕ   
ਪਹੰੁਚਾਉਣ   ਅਤੇ   ਆਪਣੇ   ਸਾਰੇ   ਮਾਮਿਲਆਂ   ਿਵੱਚ   ਇਹਨ�   ਿਸਧ�ਤ�   ਦਾ   ਅਿਭਆਸ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਕੋਿ��   ਕੀਤੀ.   
  
ਨਵ�   ਆਏ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਇਹਨ�   ਬਾਰ�   ਕਦਮ�   ਨੰੂ   ਪੂਰੀ   ਤਰ��   ਸਵੀਕਾਰ   ਕਰਨ   ਜ�   ਉਹਨ�   ਦੀ   ਪਾਲਣਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਨਹ�   ਿਕਹਾ   ਜ�ਦਾ   ਜੇ   
ਉਹ   ਅਿਜਹਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਿਤਆਰ   ਜ�   ਅਸਮਰੱਥ   ਮਿਹਸੂਸ   ਕਰਦੇ   ਹਨ.   
  
ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਆਮ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ਖੁੱ ਲਾ   ਿਦਮਾਗ   ਰੱਖਣ,   ਉਨ� �   ਮੀਿਟੰਗ�   ਿਵਚ   �ਾਮਲ   ਹੋਣ   ਲਈ   ਿਕਹਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਿਜਨ� �   ਿਵਚ   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   
ਿਵਅਕਤੀ   ਸੰਜਮ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨ   ਿਵਚ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਿਨ�ਜੀ   ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ   ਦਾ   ਵਰਣਨ   ਕਰਦੇ   ਹਨ,   ਅਤੇ   ਏਏ   ਪ�ੋਗਰਾਮ   ਦਾ   ਵਰਣਨ   ਅਤੇ   
ਿਵਆਿਖਆ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ   ਏਏ   ਸਾਿਹਤ   ਨੰੂ   ਪੜ�ਨ   ਲਈ   ਕਿਹੰਦੇ   ਹਨ.  
  
  

B.   ਪੀਣਾ   ਬੰਦ   ਕਰੋ,   ਜੀਣਾ   �ੁਰੂ   ਕਰੋ   
  
ਜਦ�   ਤੁਸ�   ਪੀਣਾ   ਛੱਡ   ਿਦੰਦੇ   ਹੋ,   ਤ�   ਤੁਰੰਤ   ਲਾਭ   ਇਹ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਤੁਸ�   ਇੱਕ   ਬੁਰੀ   ਆਦਤ   ਨੰੂ   ਤੋੜਦੇ   ਹੋ.   ਹਾਲ�ਿਕ,   ਸਮ�   ਦੇ   ਨਾਲ,   
ਲਾਭ   ਵਧੇਰੇ   ਿਧਆਨ   ਦੇਣ   ਯੋਗ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ   ਿਕ�ਿਕ   ਤੁਸ�   ਿਬਹਤਰ   ਮਿਹਸੂਸ   ਕਰਨਾ   �ੁਰੂ   ਕਰਦੇ   ਹੋ   ਅਤੇ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ   ਸਕਾਰਾਤਮਕ   
ਤਬਦੀਲੀਆਂ   ਵੇਖਦੇ   ਹੋ.   ਬਹੁਤੇ   ਲੋਕ   ਅਲਕੋਹਲ   ਛੱਡ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ   ਿਕ�ਿਕ   ਉਹ   ਪਛਾਣਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਕੋਈ   ਸਮੱਿਸਆ   ਹੈ   ਜ�   
ਉਨ� �   ਦੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਇਸ   ਪਦਾਰਥ   ਦੀ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਵਰਤ�   ਕਾਰਨ   ਅਸੰਭਵ   ਹੋ   ਗਈ   ਹੈ.   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਇਹ   ਅਿਹਸਾਸ   ਨਹ�   ਹੰੁਦਾ   
ਿਕ   ਜਦ�   ਉਹ   ਬੋਤਲ   ਨੰੂ   ਹੇਠ�   ਰੱਖਣ   ਦਾ   ਫੈਸਲਾ   ਕਰਦੇ   ਹਨ   ਤ�   ਪੀਣ   ਦੇ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਲਾਭ   ਹੰੁਦੇ   ਹਨ.   
  
ਜਦ�   ਕੋਈ   �ਰਾਬ   ਪੀਣਾ   ਬੰਦ   ਕਰ   ਿਦੰਦਾ   ਹੈ,   ਤ�   ਪਿਹਲ�   ਉਨ� �   ਦਾ   ਸਰੀਰ   ਸਦਮੇ   ਿਵੱਚ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਕਾਰਨ   ਅਲਕੋਹਲ   
ਵਾਪਸ   ਲੈਣ   ਦੇ   ਲੱਛਣ   ਹੋ   ਸਕਦੇ   ਹਨ,   ਜੇ   ਉਹ   ਸਾਵਧਾਨ   ਨਹ�   ਹਨ.   ਜ਼ਾਹਰ   ਤੌਰ   'ਤੇ,   ਜਦ�   ਕੋਈ   ਿਵਅਕਤੀ   ਲੰਬੇ   ਸਮ�   ਲਈ   
ਅਲਕੋਹਲ   ਦਾ   ਸੇਵਨ   ਕਰਦਾ   ਹੈ,   ਤ�   ਉਨ� �   ਦਾ   ਸਰੀਰ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਪਦਾਰਥ�'   ਤੇ   ਮੌਜੂਦ   ਰਸਾਇਣ�   'ਤੇ   ਿਨਰਭਰ   ਹੋ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   
ਦਰਅਸਲ,   ਮਨੱੁਖੀ   ਸਰੀਰ   ਅਲਕੋਹਲ   ਦੇ   ਦਾਖਲੇ   ਦੇ   ਅਨੁਕੂਲ   ਹੋਣ   ਲਈ   ਅੰਗ�   ਦੀਆਂ   ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�   ਿਵੱਚ   ਸਮਾਯੋਜਨ   ਕਰਦਾ   ਹੈ.   
  
ਅਲਕੋਹਲ   ਛੱਡਣ   ਦੇ   ਲਾਭ:   
  

1.   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਚੰਗੀ   ਨ�ਦ   ਆ�ਦੀ   ਹੈget   
2.   ਤੁਸ�   ਵਧੇਰੇਰਜਾਵਾਨ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹੋ   
3.   ਤੁਹਾਡੀ   ਚਮੜੀ   ਸਾਫ   ਹੋ   ਜ�ਦੀ   ਹ ੈ   
4.   ਤੁਹਾਡਾ   ਸਰੀਰ   ਵਧੇਰੇ   ਹਾਈਡਰੇਿਟਡ   ਹ ੋ  ਜ�ਦਾ   ਹੈ   
5.   ਮਾਨਿਸਕ   ਫੋਕਸ   ਿਵੱਚ   ਵਾਧਾ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ   
6.   ਿਬਹਤਰ   ਪਾਚਨ   ਅਤੇ   ਿਵਟਾਿਮਨ�   ਦੇ   ਸਮਾਈ   ਿਵੱਚ   ਵਾਧਾ   ਅਤੇਖਿਣਜ   
7.   ਿਦਲ   ਦੀ   ਿਬਮਾਰੀ   ਜ   ਛਾਤੀ   ਦੇ   ਕਸਰਦੀ   ਘਟਾ   ਖਤਰਾ   
8.   ਿਬਹਤਰ   ਇਿਮਊਨ   ਿਸਸਟਮ   ਨੰੂ   
9.   ਸੁਧਾਿਰਆ   ਮੈਮੋਰੀ   ਫੰਕ�ਨ   
10.   ਭਾਰ   ਦਾ   ਨੁਕਸਾਨਹੈ,ਘੱਟ   caloric   ਦਾਖਲੇਦੇ   ਕਾਰਨ   
11.   ਘਟਾ   ਖੰਡ   ਦੇ   ਦਾਖਲੇ   
12.   ਿਦਲ   ਦੀ   ਿਬਮਾਰੀ   ਜ   ਛਾਤੀ   ਦੇ   ਕਸਰ   ਦੀ   ਘਟਾ   ਖਤਰਾ   ਹੈ   



  
ਦਾ   ਇੱਕ   'ਤੇ   �ਰਾਬ   ਦੀ   ਖਪਤ   ਿਨਯਮਤ   ਅਧਾਰ   'ਤੇ   ਅਲਕੋਹਲ   ਿਜਗਰ   ਦੀ   ਿਬਮਾਰੀ   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਬਣ   ਸਕਦਾ   ਹੈ.   ਨ� �ਨਲ   
ਇੰਸਟੀਿਚਟ   ਆਫ਼   ਅਲਕੋਹਲ   ਐਿਬuseਜ਼   ਐਡਂ   ਅਲਕੋਹਿਲਜ਼ਮ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਪੁਰ��   ਨੰੂ   ਪ�ਤੀ   ਹਫ਼ਤੇ   ਚੌਦ�   ਤ�   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਿਡ�ੰ ਕ   ਨਹ�   
ਪੀਣੇ   ਚਾਹੀਦੇ,   ਜਦ�   ਿਕ   womenਰਤ�   ਨੰੂ   ਹਫ਼ਤੇ   ਿਵੱਚ   ਸੱਤ   ਤ�   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਿਡ�ੰ ਕ   ਨਹ�   ਪੀਣੇ   ਚਾਹੀਦੇ.   ਅਲਕੋਹਲ   ਸਾਡੇ   �ਤੇ   ਪ�ਭਾਵ   
ਪਾ�ਦੀ   ਹੈ:     
  
ਿਦਮਾਗ   ਦੀ   

  
ਅਲਕੋਹਲ   ਿਨ   neurਰੋਟ��ਸਿਮਟਰਸ   ਅਤੇ   ਨਯੂਰੋਨਸ   ਦੇ   ਿਵੱਚ   ਸੰਚਾਰ   ਨੰੂ   ਹੌਲੀ   ਕਰ   ਿਦੰਦੀ   ਹੈ,   ਜੋ   ਿਕ   ਸਰੀਰ   ਦੇ   ਸਾਰੇ   ਜ਼ਰੂਰੀ   
ਕਾਰਜ�   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਿਹਲਣਾ,   ਸਾਹ   ਲੈਣਾ,   ਬੋਲਣਾ   ਅਤੇ   ਸੋਚਣਾ   ਲਈ   ਕਮ�ਡ   ਮਾਰਗ   ਹੈ.   ਿਦਮਾਗ   ਦੇ   ਿਟ�ੂ,   ਸੇਰੇਬੈਲਮ,   ਿਲਮਿਬਕ   
ਿਸਸਟਮ,   ਅਤੇ   ਸੇਰੇਬ�ਲ   ਕਾਰਟੈਕਸ   ਹਰ   ਇੱਕ   ਅਲਕੋਹਲ   ਦੇ   ਸੇਵਨ   ਨਾਲ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਪ�ਭਾਵਤ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਿਜਸ   
ਕਾਰਨ   ਕਈ   ਿਸਹਤ   ਸਮੱਿਸਆਵ�   ਿਜਵ�   ਉਦਾਸੀ,   ਮਾੜੀ   ਨ�ਦ,   ਮੂਡ   ਿਵੱਚ   ਤਬਦੀਲੀਆਂ,   ਅਲਕੋਹਲ   ਦੀ   ਿਨਰਭਰਤਾ   ਅਤੇ   ਿਦਮਾਗ   
ਦੇ   ਸੈ�ਲ�   ਿਵੱਚ   ਕਮੀ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ.   
  
ਇਿਮ   Systemਨ   ਿਸਸਟਮਇਿਮ   systemਨ   ਿਸਸਟਮ   
  
ਅਲਕੋਹਲਦੇ   ਕਮਜ਼ੋਰ   ਹੋਣ   ਵੱਲ   ਲੈ   ਜ�ਦਾ   ਹ,ੈ   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਸਰੀਰ   ਲਈ   ਿਬਮਾਰੀ,   ਿਬਮਾਰੀ   ਜ�   ਿਬਮਾਰੀ   ਨਾਲ   ਲੜਨਾ   ਮੁ�ਕਲ   ਹੋ   
ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   ਇਸ   ਤ�   ਇਲਾਵਾ,   ਅਲਕੋਹਲ   ਹਾਨੀਕਾਰਕ   ਬੈਕਟੀਰੀਆ   ਨਾਲ   ਲੜਨ   ਿਵਚ   ਿਚੱਟੇ   ਰਕਤਾਣੂਆਂ   ਨੰੂ   ਘੱਟ   ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ   
ਬਣਾ�ਦੀ   ਹੈ.   
  
ਿਜਗਰ   
  
ਦੀ   ਭੂਿਮਕਾ   ਮਨੱੁਖੀ   ਸਰੀਰ   ਿਵੱਚ   ਅਲਕੋਹਲ   ਨੰੂ   ਤੋੜਨਾ   ਹੈ,   ਜੋ   ਹਾਨੀਕਾਰਕ   ਜ਼ਿਹਰ�   ਨੰੂ   ਬਾਹਰ   ਸੁੱ ਟਦਾ   ਹੈ.   ਆਖਰਕਾਰ,   ਿਜਗਰ   
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ   ਪਦਾਰਥ�   ਅਤੇ   ਚਰਬੀ   ਦੇ   ਿਨਰਮਾਣ   ਨਾਲ   ਭਰ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਸਟੀਟੋਿਸਸ   ਜ�   "ਚਰਬੀ   ਵਾਲਾ   ਿਜਗਰ"   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ.   
ਸਟੀਟੋਿਸਸ   ਅਲਕੋਹਲ   ਿਜਗਰ   ਦੀ   ਿਬਮਾਰੀ   ਦਾ   �ੁਰੂਆਤੀ   ਸੰਕੇਤ   ਹੈ.   ਇੱਕ   ਚਰਬੀ   ਵਾਲਾ   ਿਜਗਰ   ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ,   ਫਾਈਬਰੋਿਸਸ   
ਅਤੇ   ਿਸਰੋਿਸਸ   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਵੀ   ਬਣ   ਸਕਦਾ   ਹ.ੈ   
  
ਿਦਲ   ਦੀ     
  
�ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਨਾਲ,   ਤੁਸ�   ਿਸਰਫ   ਆਪਣੇ   ਿਦਲ   ਨੰੂ   ਨੁਕਸਾਨ   ਨਹ�   ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ   ਬਲਿਕ   ਇਸ   ਦੀਆਂ   ਮਾਸਪੇ�ੀਆਂ   ਨੰੂ   ਕਮਜ਼ੋਰ   ਕਰਦੇ   
ਹੋ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਿਦਲ   ਦੀ   ਿਬਮਾਰੀ,   ਸਟ�ੋਕ,   ਹਾਈਪਰਟੈਨ�ਨ   ਅਤੇ   ਿਦਲ   ਦੀ   ਧੜਕਣ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ.   
  
ਅਲਕੋਹਲ   ਕ�ਸਰ   ਦੇ   ਜੋਖਮ   ਨੰੂ   ਵੀ   ਵਧਾ   ਸਕਦੀ   ਹੈ   
  
ਅਲਕੋਹਲ   ਮੱੁਖ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਉਨ� �   ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼   ਨੰੂ   ਪ�ਭਾਵਤ   ਕਰਦੀ   ਹੈ   ਜੋ   ਿਟorਮਰ   ਸੈ�ਲ�   ਤ�   ਬਚਾਅ   ਲਈ   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ   ਹੁੰ ਦੀਆਂ   ਹਨ   ਜੋ  
ਸਾਨੰੂ   ਕ�ਸਰ   ਦੇ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਜੋਖਮ   ਤੇ   ਪਾ�ਦੀਆਂ   ਹਨ.   ਅਲਕੋਹਲ   ਯੂਐਸ   ਕ�ਸਰ   ਦੀਆਂ   ਮੌਤ�   ਦੇ   3.5%,   ਜ�   ਹਰ   ਸਾਲ   
ਲਗਭਗ   20,000   ਕ�ਸਰ   ਨਾਲ   ਸਬੰਧਤ   ਮੌਤ�   ਲਈ   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ   ਹੈ.   ਅਮੈਰੀਕਨ   ਜਰਨਲ   ਆਫ਼   ਪਬਿਲਕ   ਹੈਲਥ   ਿਵੱਚ   ਪ�ਕਾ�ਤ   ਇੱਕ   
ਅਿਧਐਨ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਅਲਕੋਹਲ   ਕ�ਸਰ   ਦੀ   ਮੌਤ   ਦਰ   ਅਤੇ   ਸੰਭਾਵਤ   ਜੀਵਨ   ਗੁਆਉਣ   ਦੇ   ਸਾਲ�   ਿਵੱਚ   ਮੁੱ ਖ   ਯੋਗਦਾਨ   ਪਾ�ਦੀ   ਹੈ.   
ਅਲਕੋਹਲ   ਦੀ   ਮਾਤਰਾ   ਨੰੂ   ਘਟਾਉਣਾ   ਇੱਕ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ   ਅਤੇ   ਬੇਲੋੜਾ   ਕ�ਸਰ   ਰੋਕਥਾਮ   ਦੀ   ਰਣਨੀਤੀ   ਹੈ.   
  
  
ਅਲਕੋਹਲ   ਤ�   ਪਰਹੇਜ਼   ਕਰਨਾ   ਇਸਦੇ   ਮਾੜੇ   ਪ�ਭਾਵ�   ਨੰੂ   ਉਲਟਾਉਣ   ਿਵੱਚ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਸੋਚਣ   ਦੇ   ਹੁਨਰ,   
ਸਮੱਿਸਆ   ਹੱਲ   ਕਰਨ,   ਯਾਦਦਾ�ਤ   ਅਤੇ   ਿਧਆਨ   ਸਮੇਤ.   ਸੰਜਮ   ਿਵੱਚ   ਅਲਕੋਹਲ   ਦਾ   ਅਨੰਦ   ਲੈਣ   ਦੇ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਿਸਹਤ   ਲਾਭ   ਹਨ   
ਜੋ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਲੰਬੀ   ਉਮਰ   ਪ�ਦਾਨ   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹਨ.   ਹਾਲ�ਿਕ,   ਜੇ   ਅਲਕੋਹਲ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਿਨ�ਜੀ,   ਕਰੀਅਰ   ਜ�   ਸਮਾਿਜਕ   ਦਬਾਵ�   ਲਈ   



ਬਚਣ   ਦੇ   ਰਸਤੇ   ਵਜ�   ਕੀਤੀ   ਜ�ਦੀ   ਹੈ   ਤ�   ਆਖਰਕਾਰ   ਇਹ   ਿਜਗਰ   ਦੇ   ਸਥਾਈ   ਨੁਕਸਾਨ   ਨੰੂ   ਿਸਰੋਿਸਸ   ਵੱਲ   ਲੈ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇੱਕ   
ਿਵਨਾ�ਕਾਰੀ   ਸਿਥਤੀ   ਹੈ.   
  
ਿਕ�ਿਕ   ਅਲਕੋਹਲ   ਜ਼ਿਹਰ   ਹੈ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਆਪਣੇ   ਸਰੀਰ   ਿਵੱਚ   ਪਾਉਣਾ   ਬੰਦ   ਕਰ   ਦੇਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ.   
  


