ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ

ਅੰ ਦਾਜਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੈਕਚਲਸਟ

ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਹੰ ਕਾਰੀ ਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ
ਚਦੰ ਦੇ

6
7

ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਅਸੀਂ "ਚੁੱ ਪ" ਨਹੀਂ ਰਚਹੰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਚਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ "ਗੰ ਦਾ“ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਗੋਂ
ਚਕਸੇ ਚਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਿੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਿੇਂ,
ਹਿੇਸਾਂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱ ਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਹਿੇਸਾ
ਤੁਹਾਨਿੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ.

ਿੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੁੱ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ

ਿੇਰੀ ਿਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ
ਧਿੰ ਨਵਾਦ

ਿੈਂ ਇਸ
ਲਈ ਿਾਫੀ
ਿਿੰ ਗਦਾ ਹਾਂ

“ਕਨਿਰਤਾ ਅੱ ਖਰ ਹੈ,
ਸਹਾਰਨਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਿੱ ਠਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਰੋਿਣੀ
ਿਿੰ ਤਰ ਹੈ ”
- ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ

ਤੁਸੀਂ ਿੇਰੇ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜ
ਬਹੁਤ ਸੁਿੰ ਦਰ ਇਿਾਨਦਾਰ ਹੋ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਦੀ ਿੈਂ ਕਦਰ
ਕਰਦੀ ਹਾਂ

12

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕੋ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

13

ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਖਰੇਚਵਆਂ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

14

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱ ਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠੇ
ਚਨਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

15

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਚਆਂ ਨੂੰ ਚਜੰ ਦਗੀ ਚਵਚ ਵਧੀਆ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਦੰ ਦੇ ਹਾਂ

16

ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ
ਚਨਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਿੰ ਕਹੀਆਂ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰੇਲ
ਕਿੰ ਿ ਨਿੰ ਬਹੁਤ
ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ
ਹੈ

11

ਅੱ ਜ ਿੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਰਦਾਸ
ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ
ਕਿੰ ਿ ਕੀਤਾ

ਿੈਂ ਤੁਹਾਨਿੰ
ਕਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਿਹਨਤ ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਚਕ 1 ਤੋਂ 9 ਆਈਟਮਾਂ ਇੱ ਕ ਅਸਚਥਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਚਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ. ਚਵਆਹੇ ਜੋਚੜਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਮੰ ਗਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ..

ਸਵੈ ਚਸਆਣਪ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ

ਅਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕੱ ਲੇ ਚਬਤਾਉਣਾ ਕਦੇਕਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ

ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਚਸਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

5

10

ਅਸੀਂ ਚਮੱ ਠੇ ਅਤੇ ਚਨਮਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ, ਚਨਯੰ ਤਰਣ
ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਚਦੰ ਦੇ

3

4

9

ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰ ਦੀ
ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ

2

8

ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ

1

www.sharecharityuk.com
#sharecharityuk
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18
ਅੱ ਜ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਕਦਨ
ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

