
ਲ"ਿਬ%&ਥ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ


ਭuਲ1ਕੜ ਿਵ1ਚ ਤuਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ;. ਇਹ ਸ&ਖ>ਪ ਨ@ਟਸ ਭBਿਤਕੀ ਇਿਤਹਾਸ C ਥDੜE> ਿਜਹ> ਇਿਤਹਾਸ F ਪ>ਸ਼ ਕਰਨ C ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ> 
ਕuਝ ਸ>ਧ Cਣ ਲਈ ਹਨ ਿਕ ਤuਸL ਿਕਵM ਤuਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕC ਹD. ਆਪਣੀ ਸ"ਰ ਦਾ ਅਨ&ਦ ਲਓ.


ਲ"ਬ%ਾਇ&ਟ ਕੀ ;?


ਭuਲ1ਕੜ ਇਕD ਰਸਤਾ ;, ਇਕ Qਂਦਰ ਵ1ਲ - ਇ1ਥ> ਗu&ਮ ਜਾਣ ਲਈ ਕDਈ ਮਿਰਆ ਜT ਅ&ਨE> ਰਸU ਨਹL ਹਨ. ਆਮ ਤBਰ 'U ਕਈ ਆਮ 
ਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵਚV ਇਕ C ਬਾਅਦ, ਇਕ ਭuਲ1ਕੜ F ਕ"ਨਵਸ' U ਪMਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ;, ਇਕ ਲਾਅਨ ਿਵਚ ਬ&ਿਨਆ ਜTਦਾ ; ਜT ਪ1Q ਤBਰ 
'U ਇਕ ਫਰਸ਼ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ; many ਕਈ ਹDਰ ਸ&ਭਾਵਨਾਵT ਿਵਚV.


ਭuਲ1ਕੜ ਭਰੀ ਦuਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ;, ਅU ਇਸਦਾ ਲ&ਮਾ ਇਿਤਹਾਸ ;. ਆਮ ਪ"ਟਰਨ ਜD ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਪਏ ਹDਏ ਹਨ, 
ਪ1ਥਰ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀU ਗਏ ਹਨ, ਜT ਗuਫਾ ਦੀਆ ਂਕ&ਧT U ਿਨਸ਼ਾਨਬ1ਧ ਹਨ, F ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵ1ਖD ਵ1ਖਰੀਆਂ ਥਾਵT U ਅU ਪuਰਾਣੀਆਂ 
ਿਲਖਤT ਿਵਚ ਕਈ ਿਚ1ਤਰT ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ;. ਇਹ ਬਹuਤ ਸਾਰ> ਰDਮਨ ਮDਜ਼>ਕ ਿਵਚ Zਦਰਸ਼ਤ ਹਨ, ਅU ਯ\ਰਪ C ਬਹuਤ ਸਾਰ> ਮਹਾਨ 
ਿਗਰਜਾਘਰT ਦੀਆ ਂਮ&ਿਜ਼ਲT ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਸਨ.


ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਫਰTਸ ਿਵਚ ਚਾਰਟਰ>ਸ ਿਵਖ> ਇਕ Zਿਸ1ਧ ਭuਲ1ਕੜ ਯਰ\ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰ1ਥ ਯਾਤਰ\ਆ ਂਦuਆਰਾ ਚਿਲਆ 
ਜTਦਾ ਸੀ.


ਹਾਲTਿਕ, ਭuਲ1ਕੜ ਸ"ਰ ਕਰਨਾ ਿਸਰਫ ਇ1ਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹL ਹu&ਦਾ - ਪ1ਛਮੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਿਹ&ਦ\, ਬDਧੀ, ਜ"ਨ ਅU ਹDਰ ਧਰਮ ਪਰ&ਪਰਾਵT ਿਵ1ਚ 
ਭuਲ1ਕੜ ਭਰੀਆਂ ਿਵਸ਼>ਸ਼ਤਾਵT ਹਨ, ਅU ਬਹuਤ ਸਾਰ> ਲDਕT ਦuਆਰਾ ਚ1ਲC ਹਨ ਿਜਨET F ਵੀ ਕDਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ;. 1990 C ਦਹਾQ ਿਵਚ 
ਸ"ਨ ਫ%TਿਸਸਕD ਿਵਚ ਗ%>ਸ ਕ"ਥ>ਡ%ਲ ਲਈ ਕ"ਨਵਸ ਉ_U ਛਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਭuਲ1ਕੜ (ਬਜਾਏ ਪ1Q ਤBਰ U ਫਰਸ਼ ਿਵਚ ਰ1ਖੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ) 
ਹਾਲ ਹੀ C ਸਾਲT ਿਵਚ ਲਬਰ>ਬਨਸ ਬਹuਤ ਮਸ਼ਹ\ਰ ਹDਏ ਹਨ.


ਅ1ਜ, ਬਹuਤ ਸਾਰ> ਲDਕ ਥDੜE> ਸਮM ਲਈ ਹਰ ਰDਜ਼ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ, Zਤੀਿਬ&ਿਬਤ ਕਰਨ ਜT ਅਲ1ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭu1ਬT ਮਾਰC ਹਨ. ਬਹuਤ ਸਾਰ> 
ਲDਕ ਤuਰਨ ਵ>ਲ> ਜT ਬਾਅਦ ਿਵਚ Z>ਿਰਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ, ਜT Z>ਰਣਾ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵT ਮਿਹਸ\ਸ ਕਰC ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤBਰ 'U ਸ਼Tਤੀ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਰ1ਖC ਹਨ.

ਜ> ਇਹ ਕuਝ ਹDਰ ਪ>ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹL ਸੀ, ਤT ਭuਲ1ਕੜ ਇਕ ਸuਰ1ਿਖਅਤ ਜਗEਾ ਦੀ ਪ>ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ; ਿਜ1ਥ> ਤuਸL ਆਪਣ> ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਹD 
ਸਕC ਹD, ਤuਹਾਡ> ਤV ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ> ਹDਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮ&ਗ ਨਹL ਕਰC ਿਜਸ ਤV ਇਲਾਵਾ ਤuਸL ਇਕ ਪ"ਰ ਦ\ਜ> C ਅ1ਗ> ਰ1ਖ ਿਦ&C ਹD ਅU ਸਾਹ 
ਲ̀C ਹD!


ਲ"ਬ%ਾਇ&ਟ F ਚ1ਲਣਾ


ਇਕ ਭuਲ1ਕੜ ਤuਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕuਝ ਜ਼ਰ\ਰੀ ; ਸ਼uਰ\ਆਤ ਤV ਸ਼uਰ\ ਹDਣਾ ਅU ਆਪਣੀ ਗਤੀ U Qਂਦਰ ਵ1ਲ ਵਧਣਾ. ਤuਸL ਤuਰਿਦਆ ਂਹDਇਆਂ ਿਕਸ> 
ਖ਼ਾਸ ਿਵਚਾਰ ਜT Zਸ਼ਨ 'U ਿਧਆਨ Qਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹDਗ>, ਬ1ਸ ਇਹ CਖC ਹDਏ ਿਕ ਜਦV ਤuਸL ਤuਰC ਹD ਤT ਤuਹਾਡ> ਪ"ਰ ਿਕਸ ਤਰET 
ਿਖਸਕC ਹਨ ਅU ਿਕਵM ਚਲC ਹਨ, ਜT ਸਾਹ' U ਿਧਆਨ C ਰਹ> ਹਨ.


ਨਹL ਤT, ਿਜ&ਨਾ ਹD ਸQ ਆਪਣ> ਿਵਅਸਤ ਿਵਚਾਰT C ਮਨ F ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕDਿਸ਼ਸ਼ ਕਰD, ਪਰ ਜD ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਜT ਭਾਵਨਾਵT ਤuਹਾਡ> ਕDਲ ਆ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰ> ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚ&ਤਾ ਨਾ ਕਰD.


ਆਪਣੀ ਸ"ਰ C ਦBਰਾਨ, ਤuਸL ਇ1ਕ Uਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤuਰਨ ਲਈ ਝuਕਾਅ ਮਿਹਸ\ਸ ਕਰ ਸਕC ਹD ਅU ਕਈ ਵਾਰ ਦ\ਿਜਆ ਂਨਾਲV ਹBਲੀ ਹD 
ਸਕC ਹD, ਕC-ਕC ਰuਕਣਾ ਚਾਹu&C ਹD. ਤuਹਾF ਕC ਕC ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦuਆਰਾ ਲ&ਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰ\ਰਤ ਪ" ਸਕਦੀ ; ਜD ਤuਹਾਡ> ਅ1ਗ> ਚਲ ਿਰਹਾ 
;, ਜT ਦ\ਿਜਆ ਂF ਤuਹਾਡ> ਦuਆਰਾ ਲ&ਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰ\ਰਤ ਹD ਸਕਦੀ ;. ਸ"ਰ ਇਕ ਦBੜ ਨਹL ;, ਅU ਇਸ ਨਾਲ ਕDਈ ਫਰਕ ਨਹL ਪ̀ਦਾ ਜ>ਕਰ 
ਤuਸL Qਂਦਰ ਨਹL ਪਹu&ਚC.


Qਂਦਰ ਿਵਚ ਪਹu&ਚਣ ਲਈ ਤuਹਾF ਿਜ&ਨਾ ਵੀ ਸਮT ਚਾਹੀਦਾ ; ਲਓ, ਅU ਕuਝ ਸਮM ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰD ਜ> ਤuਸL ਚਾਹD (ਬ"ਠ@, ਖਲDਵD, ਗDਡ> ਟ>ਕ 
ਜਾਓ ਜT ਜD ਵੀ ਸਹੀ ਲ1ਗ>ਗਾ). ਜਦV ਤuਸL ਿਤਆਰ ਹD, ਤT ਭuਲ1ਕੜ ਉਸ ਰਸU C ਿਬਲਕuਲ ਉਲਟ ਛ1ਡD ਿਜਸ ਰਾਹ ਤV ਤuਸL Qਂਦਰ ਿਵ1ਚ ਦਾਖਲ 
ਹDਏ ਹD (ਜT ਉਸ> ਪਾਥ C ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜ> ਲ>ਿਬਰੀਨਥ ਕDਲ ਿਸਰਫ ਇ1ਕ ਰਸਤਾ ;).




ਜ> ਬਹuਤ ਸਾਰ> ਲDਕ ਇਕD ਸਮM ਭuਲ1ਕੜ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹDਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ> ਹਨ, ਤT ਮ>ਜ਼ਬਾਨ (ਜ> ਉਥ> ਇਕ ;) ਸ&Qਤ Cਵ>ਗਾ ਿਕ ਤuਸL 
ਆਪਣੀ ਤuਰਨਾ ਕਦV ਸ਼uਰ\ ਕਰਨਾ ਚਾਹDਗ>, ਤT ਜD ਸ਼uਰ\ਆਤ ਿਵਚ ਹਰ>ਕ ਿਵਅਕਤੀ C ਿਵਚ ਥDੜEੀ ਿਜਹੀ ਜਗEਾ ਿਦ1ਤੀ ਜਾ ਸQ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ 
ਦਰਸਾਉਣਗ> ਿਕ ਜਦV ਭuਲ1ਕੜ ਸ"ਰ ਲਈ ਖu1ਲEੀ ;, ਆਮ ਤBਰ 'U ਇਕ ਛDਟੀ ਘ&ਟੀ ਵਜਾਉਂC ਹDਏ (ਜਦV ਤ1ਕ ਤuਸL ਿਤਆਰ ਮਿਹਸ\ਸ ਨਹL 
ਕਰC - ਤuਰਨਾ ਸ਼uਰ\ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ\ਰਤ ਨਹL ਹu&ਦੀ - ਆਪਣਾ ਸਮT ਕ1–c).


ਇਸ> ਤਰET ਜਦV ਉਪਲਬਧ ਸਮM C ਅ&ਤ U ਪਹu&ਚC ਹD, ਤT ਮ>ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਈਮ ਦੀ ਇਕ ਹDਰ ਅ&ਗ\ਠੀ ਨਾਲ ਸ"ਰ F ਬ&ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ;. 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲDਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤV ਪਿਹਲT ਬ"ਠਣਾ ਅU ਉਨET ਦੀ ਸ"ਰ ਉ_U ਸDਚਣਾ ਪਸ&ਦ ਕਰC ਹਨ, ਅU ਕuਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਨ@ਟਬu1ਕ ਿਵਚ 
ਇਕ Zਤੀਿਬ&ਬ ਵੀ ਿਲਖ ਸਕC ਹਨ ਜD ਉਹ ਆਪਣ> ਨਾਲ ਰ1ਖ ਸਕC ਹਨ.


ਬ>ਸ਼ਕ ਜ> ਤuਸL ਇਕਲBਤੀ ਗ>ੜਾ ਘu&ਮ ਰਹ> ਹD, ਜT ਕDਈ ਮ>ਜ਼ਬਾਨ ਨਹL ;, ਤT ਬ1ਸ ਆਪਣ> ਿਨਰਣ> ਦੀ ਵਰਤV ਕਰD ਿਕ ਤuਸL ਆਪਣੀ ਸ"ਰ ਕਦV 
ਸ਼uਰ\ ਅU ਖਤਮ ਕਰC ਹD.


ਸ"ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸuਝਾਅ


ਹਾਲTਿਕ ਭu1ਬT ਮਾਰਨ ਲਈ ਕDਈ ਸਖਤ ਅU Uਜ਼ ਿਨਯਮ ਨਹL ਹਨ, ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵ1ਚ ਰ1ਖਣ ਲਈ ਹ>ਠT ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰCਸ਼ ਹD 
ਸਕC ਹਨ:


• ਜ> ਤuਸL ਸਮਰ1ਥ ਹD, ਤT ਿਕਰਪਾ ਕਰQ ਭu1ਬT ਮਾਰਨ ਤV ਪਿਹਲT ਬ\ਟ ਜT ਜu1U ਹਟਾਓ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ> ਉਹ ਗਾਰ> ਹਨ. ਇਹ ਭBਿਤਕੀ ਜੀਵਨ F 
ਬਚਾਉਣ ਿਵ1ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ>ਗਾ.


• ਿਕਰਪਾ ਕਰQ ਮDਬਾਈਲ ਫDਨ ਬ&ਦ ਕਰD, ਅU ਗ1ਲ ਕਰਨ ਤV ਪਰਹ>ਜ਼ ਕਰD ਜ> ਤuਸL ਤuਰਨ ਵ>ਲ> ਅU ਦ\ਿਜਆ ਂਦੀ ਸ"ਰ ਸ਼uਰ\ ਕਰਨ ਜT ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਹD ਸਕC ਹD. ਭuਲ1ਕੜ ਿਵ1ਚ ਨਾ ਦBੜD.


• Your ਆਪਣ> ਹ1ਥ ਫੜD, ਿਕਸ> ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚ1ਲD, ਅU ਜD ਕuਝ ਭu1ਲ ਭu1ਲ> 'U ਸਹੀ ਲ1ਗਦਾ ; do ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰQ ਯਾਦ ਰ1ਖD ਅU 
ਦ\ਿਜਆ ਂC ਿਹ1ਤT ਦਾ ਆਦਰ ਕਰD.


• Hos ਮ>ਜ਼ਬਾਨ ਸ"ਰ ਿਵਚ, ਹDਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 'U ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਤuਸL ਤuਰਨ ਤV ਬਾਅਦ ਚu1ਪ ਕਰQ ਆਪਣੀ ਸੀਟ U ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹ ਸਕC ਹD ਜ> ਦ\ਸਰ> ਅਜ> ਵੀ ਚ1ਲ ਰਹ> ਹਨ, ਜT ਚu1ਪਚਾਪ ਚਲ> ਜTC ਹਨ.


ਿਸਰਫ ਯਾਦ ਰ1ਖਣਾ ; ਿਕ ਦ\ਸਰ> ਸ"ਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ;, ਅU ਭuਲ1ਕੜ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ; (ਤT ਜD 
ਇਹ ਬਹuਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਜT ਨuਕਸਾਨ ਨਾ ਹDਵ>). ਤuਸL ਛDਟ> ਬ1ਿਚਆਂ C ਤuਰਨ ਵ>ਲ> ਉਨET ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇ1ਛਾ ਕਰ ਸਕC ਹD.


ਆਪਣੀ ਸ"ਰ ਤV ਬਾਅਦ


ਜ> ਤuਸL ਆਪਣੀ ਸ"ਰ ਦਾ ਅਨ&ਦ ਿਲਆ ;, ਅU ਹD ਸਕਦਾ ; ਿਕ ਤuਸL ਲ"ਬਰੀਨਥT ਬਾਰ> ਹDਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹu&C ਹD, ਤT ਤuਸL ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਬ%&ਥ 
ਲTਚਪ"ਡ ਵ"ਬਸਾਈਟ www.labyrinthlaunchpad.org 'U ਜਾਣਾ ਚਾਹDਗ>, ਿਜਥ> ਵ"ਬਸਾਈਟT, ਿਕਤਾਬT, ਯ\ਿਟ videosਬ ਿਵਡੀਓਜ਼ 
ਅU ਪDਡਕਾਸਟ ਸ\ਚੀਬ1ਧ ਹਨ (ਿਵ1ਚ ਵ1ਖ ਵ1ਖ ਭਾਸ਼ਾਵT). ਇਨET ਿਵ1ਚ ‘ਿਦ ਲੀਬ%"ਥ ਲDQਟਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭu1ਬTਭT F ਲ1ਭਣ ਲਈ ਇ1ਕ 
searchਨਲਾਈਨ ਖDਜ ਸਹ\ਲਤ ਜD ਸ਼ਾਇਦ ਤuਸL ਹD ਿਜ1ਥ> ਵੀ ਹD ਸਕC ਹD.


