ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਿੰ ਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ

ਧਨ

ੈ

ੈਂ ਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਥੋੜ੍ੇ ਹ ਲਜਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਲਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੇਰਵੇ ਪੁੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ
ਕਾਹਦੇ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਲਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਲਕ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰ
ਮੇਰੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕੁੱ ਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਵੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੰ ਦਗੀ ਵਾ ੀ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ

ਤੁਸੀਂ ਲਕੁੱ ਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ ਨੂਿੰ ਲਮ
ਅਤੇ ਗੁੱ

ਵਾ ੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ ਨੂਿੰ ਲਮ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁੱ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਵੁੱ ਚ

ਦੋਸਤ, ਪਲਰਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਜਸ ਉਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲਜ਼ਆਂ ਉਪਰੋਂ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉਪਰ

ਏ ਗਏ ਹਨ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਕਾਰ

ਈ

ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰੈਲਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਈ ਕਰਜ਼ੇ।
ਆਪਣਾ

ਘਰ

ਲਕਵੇਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਬ ਕੁ

ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱ ਲਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਉਪਰ ਤੁਸੀਂ

ਚ ਾਉਣਾ ਹੈ

ਲਕਿੰ ਨਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ

ਫੈਸ ੇ ੈ ਣੇ

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸ ੇ

ਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ

ਈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ।
ੈ ਣ ਦੀ ਆਲਗਆ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਚੁਨਣ ਦੇ

ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਹੜ੍ੇ ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਲਸਆਂ ਨੂਿੰ ਲਕਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ

ਲਜਨਸੀ ਸਿੰ ਭੋਗ ਜਾਂ ਲਜਨਸੀ ਲਕਲਰਆਵਾਂ ਨੂਿੰ ਨਾਂਹ ਕਲਹਣ ਦਾ ਹੁੱ ਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲਜਿੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਆਨਿੰਦ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਸਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਵੈਮਾਣ

ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂਿੰ ਗੁਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾ

ਨਾ

ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ

ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇਹ ਕਲਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ

ਉੱਚੀ ਬੋ ਦਾ ਹੈ, ਗਾ ਾਂ ਕੁੱ ਢਦਾ

ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਲਮਿੰ ਲਦਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਲਚਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਸੁਰੁੱਲਖਅਤ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਪਲਰਵਾਰ ਨੂਿੰ ਵੀ ਇਸ ਲਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਈ ਕਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਕਲਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਲਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨ

ਲਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਘਰੋਂ ਕੁੱ ਢ ਲਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਵੁੱ ਚੋਂ ਕੁੱ ਢ ਲਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਾ ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨ

ਜਾਂ

ਈ ਲਕਹਾ ਜਾ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗ ਤ ਗੁੱ

ਈ ਕਲਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਲਚਿੰ ਤਾ ਸੀ ਲਕ ਜੇਕਰ

ਕਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਦੁੁੱ ਖ ਪਹੁਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਦੁੁੱ ਖ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਂਦਾ, ਕੁੁੱ ਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਘਸੁਿੰ ਨ ਮਾਰਦਾ, ਥੁੁੱ ਕਦਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਦੁਆ ੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਲਕਆਂ ਨਾ

ਦੁੁੱ ਖ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਜਿੰ ਨਹਾਂ

ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸੁੱ ਟ ੁੱ ਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਵੇਰਲਵਆਂ ਲਵੁੱ ਚ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂਿੰ ਪਲਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇ ੂ ਲਹਿੰ ਸਾ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਲਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਜਸ ਨਾ

ਲਕਸੇ ਨੂਿੰ ਰਲਹਣਾ ਪਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੁੱ ੋਂ ਲਜਿੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਅਸ

ਲਵੁੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਲਪਆਰ ਕਰਨਾ

ਸੀ।
ਆਸਟਰੇ ੀਆ ਲਵੁੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂਿੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਾ ਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗ ੇ ਸਫੇ ਉਪਰ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਕ
ਸ ਾਹ ਜਾਂ ਸਲਹਯੋਗ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰ ਖੇਪ ਲਵਸਥਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਹੜ੍ੀ ਸਹਾਇਤਾ,

