
ડિમેન્શિયા માટે 
સંગીત
વ્યક્તિગતિ પ્ લેલ્સ્ટના ફા્યદા અનલે સંગીતિ દ્ારા 
કલેવી રીતિલે કનલે્્ટ થવું તિલે શોધો

વયન્તગત પ્ેલ્સટના 
ફાયદા

સંગીત દરેક જગયાએ છે અને આપણા રોજજંદા 
જીવનનો એક ભાગ છે. તમારી વયન્તગત 
પ્ેલ્સટ તમારા જેવી જ અજોિ છે, તેથી તમારી 
પ્ેલ્સટમાં એવું સંગીત શિામે્ હોવું જોઈએ કે 
જે વયન્તગત હોય અને શિોખીન યાદો અથવા 
સકારાતમક ભાવનાતમક પ્રતતડરિયાઓ જગાવે.

સાચી ધૂનનલે ટ્લેક કરવું એ તિમારા જીવનની સાઉન્ડટ્લેક 
શોધવા લવશલે છલે. શરૂ કરવું સંગીતિ સાંભળવું અથવા 
ગાવાનું જલે્ટલું સરળ છલે. તિલેમાં કોઈ એવાં ગીતિો છલે 
કલે જલે ્યાદદાસતિનલે તિાજી કરલે છલે? તિલેમનલે ્ખો. તિમલે 
પહલે્ાથી જ એક વ્યક્તિગતિ પ્લેલ્સ્ટ બનાવવાના 
માગ્ગ પર છો!

તિમારા મા્ટલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય તિલેવા વધુ સંગીતિનલે 
શોધવા મા્ટલે, અમારા પુકસતિકાના પાછળ પર અમારા 
વાતિચીતિ પ્ારંભ જલેવા મફતિ સંસાધનોમાંથી એકનો 
ઉપ્યોગ કરો. અમારી વલેબસાઇ્ટ તિમારી પ્લેલ્સ્ટ 
પ્વાસના દરલેક તિબક્લે તિમનલે મદદ કરવા મા્ટલે 
મફતિ સંસાધનોથી પૂર્ગ છલે: ધૂન શોધવાથી માં્ડીનલે 
અસરકારક રીતિલે સંગીતિનો ઉપ્યોગ કરવા અનલે 
પ્લેલ્સ્ટનલે દદનચ્યા્ગમાં શામલે્ કરવા સુધી.

સંસાધનની છબીનો ઉપ્યોગ કરો છો? 
સૂચનો દ્ડઝાઇન મા્ટલે ખો્ો...

કેવી રીતે શિરૂ થયું

સે્ી મેગ્યસુન
સથાપક, ્લેખક અનલે પ્સારરકતિા્ગ
્ડલેરલેક પ્લેસકો્ટ દ્ારા ફો્ટોગ્ાફ

સે્ી મેગ્યસુને તેની સવગ્ગસથ માતાના ડિમેન્શિયા પર 
સંગીતની અસર જોયા પછી  
2013 માં પ્ ેલ્સટ ફોર ્ાઈફની સથાપના કરી.

સંગીતની શિન્ત શિોધો

સંગીત દ્ારા કને્ટ થવાનું શિરુ 
કરો અને વયન્તગત પ્ ેલ્સટ 
બનાવો
વધુ માતહતી અને મફત સંસાધનો માટે 
playlistforlife.org.uk ની મુ્ાકાતિ ્ો.

અમલે આરોગ્ય સંભાળ અનલે સામાજજક સંભાળ 
વ્યાવસાલ્યકો મા્ટલે નનષરાતિ તિા્ીમ પર પ્દાન 
કરીએ છીએ.

સંપક્કમાં રહલેવા મા્ટલે, 0141 404 0683 પર કૉ્ 
કરો અથવા info@playlistforlife.org.uk 
પર ઇમલેઇ્ કરો

પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ, યુનન્ટ 1, ગોવનનહ્ વક્ક સપલેસ, 69 દ્ડકસન રો્ડ, ગ્ાસગો 
G42 8AT UK. નોંધા્યલે્ ચલેદર્ટી: SC044072

શિરૂ  
કરો 

આજે જ

મારી માતિા હંમલેશા ગાતિી હતિી. અમનલે સમજાયું કલે 
જલેમ વસ્ ુઓ પરની તિલેની પક્ડ ઢી્ી થવા ્ાગી,  
તિલેમ ગીતિો સાથલેનું જો્ડાર હંમલેશાં જલે્ટલું મજબૂતિ 
હ્ું. ગા્યા પછી, તિલે વધુ સજાગ હતિી. તિલે તિલેનલે 
ઓળખાર અનલે પદરલચતિતિાના સથળલે પાછી ્ઈ 
જઈ રહાં હતિા. બીજા કંઈપર કરતિાં વધારલે સંગીતિ 
મારી માતિાનલે અમારી સાથલે રાખ્ું હ્ું.

અનલે આ ફ્તિ એક ભાગ્યશાળી અસર કરતિાં વધુ 
હ્ું. સંશોધનથી બહાર આવયું છલે કલે વ્યક્તિગતિ રૂપલે 
અથ્ગપૂર્ગ સંગીતિ, વ્યક્તિગતિતિાનલે અન્ોકકંગ કરવા 
અનલે કુ્ંુટબ અનલે વ્યાપક સામાજજક જો્ડારોનલે ્ટલેકો 
આપવા મા્ટલે એક સાવ્ગલરિક કી પ્દાન કરલે છલે.

મારા પદરવારનલે મારી માતિાનલે વ્યક્તિગતિ સંગીતિ 
વગા્ડતિા વાસતિલવક ખુશીનો સમ્ય મળ્ો છલે.  
મનલે આશા છલે કલે પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ તિમનલે અનલે  
તિમારા પદરવારનલે આનંદની થો્ડી ક્ષરો આપલે.

પ્ ેલ્સટ ફોર ્ાઇફ, ડિમેન્શિયાથી પ્રભાતવત 
કોઈપણને, તેમના પડરવારો અને સંભાળ 
આપનારાઓને મદદ કરવા માટે વયન્તગત 
સંગીતની શિન્તશિાળી અસરોનો ઉપયોગ કરે છે.

પછી ભ્લે તિલે પ્થમ નૃત્યનું સંગીતિ હો્ય, નાનપરના 
હા્ર્ડાંઓ અથવા નપ્્ય ્ટીવી શોની થીમ ટ્ુન, 
સંગીતિમાં આપરનલે તિલે સમ્ય પર પાછા ્ઇ જવાની 
અનલે આપરી ભૂતિકાળની ્યાદ અપાવવાની ક્ષમતિા 
ધરાવલે છલે, તિમનલે તિલે ફ્લેશબલેકની ્ાગરી અપાવલે છલે. 
તિમારા ગીતિો અનલે ્યાદોનલે શલેર કરવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી 
જીવતિા ્ોકોનલે પદરવાર, લમરિો અનલે સંભાળ 
આપનારાઓ સાથલે કનલે્્ટ થવામાં મદદ મળી શકલે છલે

તે આશ્ચય્ગજનક છે કે સંગીત કેટલું શિન્તશિાળી 
બ્યું છે. કંઈક એવું શિોધી કાઢવું જે આપણા 
તપતાને થોિા પહે્ા જેવા બનાવે એ ખૂબ જ 
્ાગણીશિી્ અને ખૂબ ્ાભકારક રહું છે.

ડફયોના

પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એ સંગીતિ અનલે દ્ડમલેકનશ્યા ચલેદર્ટી છલે. 
બલે દા્યકાથી વધુ વૈજ્ાનનક સંશોધન દશા્ગવલે છલે કલે વ્યક્તિગતિ 
પ્લેલ્સ્ટ સાંભળવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી જીવતિા ્ોકોનું જીવન 
સુધરલે છલે. હકીકતિમાં, એવું સંગીતિ સાંભળવું કલે જલે વ્યક્તિગતિ 
રૂપલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય, તિલેના ઘરા માનસસક ફા્યદા છલે, એ્ટલ્ે કલે 
કોઈ પર  
પ્લેલ્સ્ટમાંથી ્ાભ મલેળવી શકલે છલે.

શિરૂ કરવું વ્યક્તિગતિ પ્લેલ્સ્ટ આ કરી શકલે છલે:

૦ ચિંતા ઘટાિવા 

૦ તમારા મૂિને સુધારવા 

૦ મુશકે્ કાયયોને વધુ વયવસથા યોગય બનાવવા  

૦ યાદોને જગાિવી જે પડરવારો અને સંભાળ 
રાખનારાઓને કને્ટ થવા માટે મદદ કરી શિકે.

playlistforlife.org.uk/resources

પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એકદમ અદ્દભુતિ વસ્ુ છલે. તિમલે 
તિમારા પોતિાના જીવનમાંથી ગીતિો પસંદ કરો છો - તિલે 
કોઈ પર ગીતિ હોઈ શકલે છલે જલે તિમનલે ગમ્ું હો્ય તિલે 
તિમારા મા્ટલે કંઈક અથ્ગપૂર્ગ છલે અનલે ્યાદનલે પાછું ્ાવલે 
છલે. જ્યારલે હું દઃુખી અથવા ઉદાસ હોવ અથવા ચીદ્ડયું 
અનુભવું છું, ત્યારલે માલકમ મારી પ્લેલ્સ્ટ મૂકી દલે છલે 
અનલે હું નૃત્ય કરં છું અનલે કૂદકાં ્ગાવું છું અનલે તિલે 
એકદમ અદભૂતિ છલે.

કેરો્

મનલે પ્લેલ્સ્ટ સાથલે અદભૂતિ ્ાગલે છલે તિલે છલે કલે ્ડલેલવ્ડનું 
ભાષર પાછું આવલે છલે અનલે જ્યારલે તિલે સાંભળલે છલે 
ત્યારલે તિલે કલે્ટ્ાક ગીતિો સાથલે ગા્ય છલે. હું જોઈ શકું 
છું કલે તિલે તિલેનો આનંદ ્ઈ રહો છલે અનલે તિલેનાથી 
તિલેનલે વાસતિલવક પ્ોતસાહન મળલે છલે. મનલે ્ાગલે છલે કલે 
પ્લેલ્સ્ટ એ દ્ડમલેકનશ્યા સાથલે જીવતિા ્ોકો મા્ટલે એક 
સરસ લવચાર છલે, જલે તિલેઓ કોર છલે અનલે તિલેઓ જલેનો 
આનંદ મારતિા હતિા તિલે કોઈક વાર ભૂ્ી જા્ય છલે.

સે્ડ્ા

આરોગ્ય સુધારરામાં અનલે સુખાકારી 
playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementia  
પર ક્ાની ભૂતમકા તવશિેના તવશ્વ આરોગય 
સંગઠનના અહેવા્માં વધુ વાંિો.

વ્યક્તિગતિ  
પ્લેલ્સ્ટ બનાવવાનું  

પ્ારંભ કરવા મા્ટલે અમારા  
સહલે્ાઇથી વાતિચીતિ  

પ્ારંભનલે જાહલેર કરવા ખો્ો.



ડિમેન્શિયા માટે 
સંગીત
વ્યક્તિગતિ પ્લેલ્સ્ટના ફા્યદા અનલે સંગીતિ દ્ારા 
કલેવી રીતિલે કનલે્્ટ થવું તિલે શોધો

વયન્તગત પ્ ેલ્સટના 
ફાયદા

સંગીત દરેક જગયાએ છે અને આપણા રોજજંદા 
જીવનનો એક ભાગ છે. તમારી વયન્તગત 
પ્ ેલ્સટ તમારા જેવી જ અજોિ છે, તેથી તમારી 
પ્ ેલ્સટમાં એવું સંગીત શિામે્ હોવું જોઈએ કે 
જે વયન્તગત હોય અને શિોખીન યાદો અથવા 
સકારાતમક ભાવનાતમક પ્રતતડરિયાઓ જગાવે.

સાચી ધૂનનલે ટ્લેક કરવું એ તિમારા જીવનની સાઉન્ડટ્લેક 
શોધવા લવશલે છલે. શરૂ કરવું સંગીતિ સાંભળવું અથવા 
ગાવાનું જલે્ટલું સરળ છલે. તિલેમાં કોઈ એવાં ગીતિો છલે 
કલે જલે ્યાદદાસતિનલે તિાજી કરલે છલે? તિલેમનલે ્ખો. તિમલે 
પહલે્ાથી જ એક વ્યક્તિગતિ પ્ લેલ્સ્ટ બનાવવાના 
માગ્ગ પર છો!

તિમારા મા્ટલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય તિલેવા વધુ સંગીતિનલે 
શોધવા મા્ટલે, અમારા પુકસતિકાના પાછળ પર અમારા 
વાતિચીતિ પ્ારંભ જલેવા મફતિ સંસાધનોમાંથી એકનો 
ઉપ્યોગ કરો. અમારી વલેબસાઇ્ટ તિમારી પ્ લેલ્સ્ટ 
પ્વાસના દરલેક તિબક્લે તિમનલે મદદ કરવા મા્ટલે 
મફતિ સંસાધનોથી પૂર્ગ છલે: ધૂન શોધવાથી માં્ડીનલે 
અસરકારક રીતિલે સંગીતિનો ઉપ્યોગ કરવા અનલે 
પ્ લેલ્સ્ટનલે દદનચ્યા્ગમાં શામલે્ કરવા સુધી.

સંસાધનની છબીનો ઉપ્યોગ કરો છો? 
સૂચનો દ્ડઝાઇન મા્ટલે ખો્ો...

કેવી રીતે શિરૂ થયું

સે્ી મેગ્યુસન
સથાપક, ્લેખક અનલે પ્સારરકતિા્ગ
્ડલેરલેક પ્લેસકો્ટ દ્ારા ફો્ટોગ્ાફ

સે્ી મેગ્યુસને તેની સવગ્ગસથ માતાના ડિમેન્શિયા પર 
સંગીતની અસર જોયા પછી  
2013 માં પ્ેલ્સટ ફોર ્ાઈફની સથાપના કરી.

સંગીતની શિન્ત શિોધો

સંગીત દ્ારા કને્ટ થવાનું શિરુ 
કરો અને વયન્તગત પ્ેલ્સટ 
બનાવો
વધુ માતહતી અને મફત સંસાધનો માટે 
playlistforlife.org.uk ની મુ્ાકાતિ ્ો.

અમલે આરોગ્ય સંભાળ અનલે સામાજજક સંભાળ 
વ્યાવસાલ્યકો મા્ટલે નનષરાતિ તિા્ીમ પર પ્દાન 
કરીએ છીએ.

સંપક્કમાં રહલેવા મા્ટલે, 0141 404 0683 પર કૉ્ 
કરો અથવા info@playlistforlife.org.uk 
પર ઇમલેઇ્ કરો

પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ, યુનન્ટ 1, ગોવનનહ્ વક્કસપલેસ, 69 દ્ડકસન રો્ડ, ગ્ાસગો 
G42 8AT UK. નોંધા્યલે્ ચલેદર્ટી: SC044072

શિરૂ  
કરો 

આજે જ

મારી માતિા હંમલેશા ગાતિી હતિી. અમનલે સમજાયું કલે 
જલેમ વસ્ુઓ પરની તિલેની પક્ડ ઢી્ી થવા ્ાગી,  
તિલેમ ગીતિો સાથલેનું જો્ડાર હંમલેશાં જલે્ટલું મજબૂતિ 
હ્ું. ગા્યા પછી, તિલે વધુ સજાગ હતિી. તિલે તિલેનલે 
ઓળખાર અનલે પદરલચતિતિાના સથળલે પાછી ્ઈ 
જઈ રહાં હતિા. બીજા કંઈપર કરતિાં વધારલે સંગીતિ 
મારી માતિાનલે અમારી સાથલે રાખ્ું હ્ું.

અનલે આ ફ્તિ એક ભાગ્યશાળી અસર કરતિાં વધુ 
હ્ું. સંશોધનથી બહાર આવયું છલે કલે વ્યક્તિગતિ રૂપલે 
અથ્ગપૂર્ગ સંગીતિ, વ્યક્તિગતિતિાનલે અન્ોકકંગ કરવા 
અનલે કુ્ટબ અનલે વ્યાપક સામાજજક જો્ડારોનલે ્ટલેકો 
આપવા મા્ટલે એક સાવ્ગલરિક કી પ્દાન કરલે છલે.

મારા પદરવારનલે મારી માતિાનલે વ્યક્તિગતિ સંગીતિ 
વગા્ડતિા વાસતિલવક ખુશીનો સમ્ય મળ્ો છલે.  
મનલે આશા છલે કલે પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ તિમનલે અનલે  
તિમારા પદરવારનલે આનંદની થો્ડી ક્ષરો આપલે.

પ્ેલ્સટ ફોર ્ાઇફ, ડિમેન્શિયાથી પ્રભાતવત 
કોઈપણને, તેમના પડરવારો અને સંભાળ 
આપનારાઓને મદદ કરવા માટે વયન્તગત 
સંગીતની શિન્તશિાળી અસરોનો ઉપયોગ કરે છે.

પછી ભ્લે તિલે પ્થમ નૃત્યનું સંગીતિ હો્ય, નાનપરના 
હા્ર્ડાંઓ અથવા નપ્્ય ્ટીવી શોની થીમ ટ્ુન, 
સંગીતિમાં આપરનલે તિલે સમ્ય પર પાછા ્ઇ જવાની 
અનલે આપરી ભૂતિકાળની ્યાદ અપાવવાની ક્ષમતિા 
ધરાવલે છલે, તિમનલે તિલે ફ્લેશબલેકની ્ાગરી અપાવલે છલે. 
તિમારા ગીતિો અનલે ્યાદોનલે શલેર કરવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી 
જીવતિા ્ોકોનલે પદરવાર, લમરિો અનલે સંભાળ 
આપનારાઓ સાથલે કનલે્્ટ થવામાં મદદ મળી શકલે છલે

તે આશ્ચય્ગજનક છે કે સંગીત કેટલું શિન્તશિાળી 
બ્યું છે. કંઈક એવું શિોધી કાઢવું જે આપણા 
તપતાને થોિા પહે્ા જેવા બનાવે એ ખૂબ જ 
્ાગણીશિી્ અને ખૂબ ્ાભકારક રહું છે.

ડફયોના

પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એ સંગીતિ અનલે દ્ડમલેકનશ્યા ચલેદર્ટી છલે. 
બલે દા્યકાથી વધુ વૈજ્ાનનક સંશોધન દશા્ગવલે છલે કલે વ્યક્તિગતિ 
પ્ લેલ્સ્ટ સાંભળવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી જીવતિા ્ોકોનું જીવન 
સુધરલે છલે. હકીકતિમાં, એવું સંગીતિ સાંભળવું કલે જલે વ્યક્તિગતિ 
રૂપલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય, તિલેના ઘરા માનસસક ફા્યદા છલે, એ્ટ્લે કલે 
કોઈ પર  
પ્ લેલ્સ્ટમાંથી ્ાભ મલેળવી શકલે છલે.

શિરૂ કરવું વ્યક્તિગતિ પ્ લેલ્સ્ટ આ કરી શકલે છલે:

૦ ચિંતા ઘટાિવા 

૦ તમારા મૂિને સુધારવા 

૦ મુશકે્ કાયયોને વધુ વયવસથા યોગય બનાવવા  

૦ યાદોને જગાિવી જે પડરવારો અને સંભાળ 
રાખનારાઓને કને્ટ થવા માટે મદદ કરી શિકે.

playlistforlife.org.uk/resources

પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એકદમ અદ્દભુતિ વસ્ ુ છલે. તિમલે 
તિમારા પોતિાના જીવનમાંથી ગીતિો પસંદ કરો છો - તિલે 
કોઈ પર ગીતિ હોઈ શકલે છલે જલે તિમનલે ગમ્ું હો્ય તિલે 
તિમારા મા્ટલે કંઈક અથ્ગપૂર્ગ છલે અનલે ્યાદનલે પાછું ્ાવલે 
છલે. જ્યારલે હું દઃુખી અથવા ઉદાસ હોવ અથવા ચીદ્ડયું 
અનુભવું છું, ત્યારલે માલકમ મારી પ્ લેલ્સ્ટ મૂકી દલે છલે 
અનલે હું નૃત્ય કરં છું અનલે કૂદકાં ્ગાવું છું અનલે તિલે 
એકદમ અદભૂતિ છલે.

કેરો્

મનલે પ્ લેલ્સ્ટ સાથલે અદભૂતિ ્ાગલે છલે તિલે છલે કલે ્ડલેલવ્ડનું 
ભાષર પાછું આવલે છલે અનલે જ્યારલે તિલે સાંભળલે છલે 
ત્યારલે તિલે કલે્ટ્ાક ગીતિો સાથલે ગા્ય છલે. હું જોઈ શકું 
છું કલે તિલે તિલેનો આનંદ ્ઈ રહો છલે અનલે તિલેનાથી 
તિલેનલે વાસતિલવક પ્ોતસાહન મળલે છલે. મનલે ્ાગલે છલે કલે 
પ્ લેલ્સ્ટ એ દ્ડમલેકનશ્યા સાથલે જીવતિા ્ોકો મા્ટલે એક 
સરસ લવચાર છલે, જલે તિલેઓ કોર છલે અનલે તિલેઓ જલેનો 
આનંદ મારતિા હતિા તિલે કોઈક વાર ભૂ્ી જા્ય છલે.

સે્ડ્ા

આરોગ્ય સુધારરામાં અનલે સુખાકારી 
playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementia  
પર ક્ાની ભૂતમકા તવશિેના તવશ્વ આરોગય 
સંગઠનના અહેવા્માં વધુ વાંિો.

વ્યક્તિગતિ  
પ્ લેલ્સ્ટ બનાવવાનું  

પ્ારંભ કરવા મા્ટલે અમારા  
સહલે્ાઇથી વાતિચીતિ  

પ્ારંભનલે જાહલેર કરવા ખો્ો.

https://www.playlistforlife.org.uk/who-report-on-dementia/
https://www.playlistforlife.org.uk/resources


આ પ્ ેલ્સટ આની છે:

ગીતિ

્યાદો

બાળપણના ગીતો
શું ત્યાં બાળકોનાં TV શોમાંથી બાળગીતિો અથવા ગીતિો છલે જલે  
તિમનલે ગમ્યાં છલે?

ગીતિ

્યાદો

પાટટીની ધૂન
ક્યા ગીતિો તિમનલે હંમલેશાં નાચતિા અનલે/અથવા સાથલે ગાવા મા્ટલે  
પ્લેદરતિ કરલે છલે?

ગીતિ

્યાદો

રજાઓ
ક્યા ગીતિો તિમનલે મનપસંદ રજાની ્યાદ અપાવલે છલે?

ગીતિ

્યાદો

TV થીમસ 
શું ત્યાં થીમની ધૂન આધાદરતિ TV શો છલે જલે તિમનલે  
હંમલેશા ્યાદ રહલેશલે?

ગીતિ

્યાદો

કો્સરસ્ગ જેમાં તમે હતા
તિમલે ભાગ ્ીધલે્ી શ્લેષ્ઠ જીવંતિ સંગીતિ પ્સંગની કઇ  
ધૂન તિમનલે ્યાદ અપાવલે છલે?

ગીતિ

્યાદો

ખાસ ક્ષણો અને સીમાલિહ્ો
ક્યા ગીતિો તિમનલે તિમારા જીવનની લવશલેષ ્યાદમાં પાછા ્ઈ જા્ય છલે?

ગીતિ

્યાદો

તમારંુ ‘મેમરી બમપ’ (10-30 વર્ગની વયની મજબૂત યાદો)
શું તિમલે એવા ગીતિો લવશલે લવચારી શકો છો જલે તિમનલે  
તિમારી યુવાની ્યાદ અપાવલે છલે?

ગીતિ

્યાદો

મહતવપૂણ્ગ સથાનો
ક્યા ગીતિો તિમનલે તિમારા વતિનની ્યાદ અપાવલે છલે?

ગીતિ

્યાદો

મહતવપૂણ્ગ ્ોકો
કોઈ એવા વ્યક્તિ લવશલે લવચારો જલે તિમારા મા્ટલે મહતવપૂર્ગ છલે. તિમનલે 
ક્યા ગીતિો તિલેની ્યાદ અપાવલે છલે?

ગીતિ

્યાદો

શિોખ, રુલિઓ અને મા્યતાઓ
શું એવી સંગીતિની રચનાઓ છલે કલે જલે તિમલે જલે જૂથના છો તિલેના લવશલે  
લવચાર કરવા મજબૂર કરલે છલે?
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સૌથી મહતવની 
વાતિ એ છલે કલે 

સંગીતિનલે પસંદ કરવું 
જલેનો વ્યક્તિગતિ 

અથ્ગ હો્ય.

નીચલે આપલે્ા 
વાતિચીતિ પ્ારંભ 
તિમનલે વ્યક્તિગતિ 

પ્ લેલ્સ્ટ બનાવવામાં 
મદદ કરશલે.

આ પ્ લેલ્સ્ટ 
તિમારા મા્ટલે 
અથવા કોઈ 
બીજા મા્ટલે 

હોઈ શકલે છલે.

એકવાર તિમારી પાસલે તિમારા ગીતિો છલે, તિો 
જલે્ટ્ી વાર તિમલે કરી શકો આ પ્ લેલ્સ્ટ 
રજૂ કરવાનો પ્્યાસ કરો. તિલે શલેર પ્વૃસતિ 
તિરીકલે શ્લેષ્ઠ કા્ય્ગ કરલે છલે, તિલેથી તિલેનલે નનક્ટતિા 
અનલે વાતિચીતિ કરવાની તિક તિરીકલે વાપરો. 

અમલે ભ્ામર કરીએ છીએ કલે સરિ 
્ગભગ 30 લમનન્ટ ચા્વું જોઈએ, 
જો કલે અસરો વધુ ્ાંબી ચા્શલે. દરલેક 
ગીતિની કોઈપર પ્લતિદરિ્યાઓ ્ખો. 
આ પ્ લેલ્સ્ટમાં ઉમલેરવા મા્ટલે વધુ ગીતિો 
શોધવામાં મદદ કરી શકલે છલે.

તિમારા મા્ટલે સૌથી સહલે્ાં છલે તિલે 
સાંભળનારા ઉપકરરનો ઉપ્યોગ કરો. 
તિલે MP3 મયુલઝક પ્ લે્યર અથવા CD 
હોઈ શકલે છલે - એક સાથલે ગીતિો ગાવાનું 
એ એક સુંદર અનુભવ હોઈ શકલે છલે. 
જો કોઈ ગીતિ અસવસથ થવાનું કારર 
બનલે છલે, તિો તિમલે સરિ રોકી શકો છો અનલે 
ભલવષ્યમાં તિલે ગીતિનલે ્ટાળી શકો છો.

વ્યક્તિગતિ પ્ લેલ્સ્ટ લવશલે વધુ શોધવા મા્ટલે,   
playlistforlife.org.uk ની મુ્ાકાતિ ્ો

@PlaylistForLifeUK

@PlaylistForLife

@PlaylistForLifeUK

‘પ્ ેલ્સટિેમેન્શિયા’ શિોધો

https://www.playlistforlife.org.uk
https://www.facebook.com/playlistforlifeUK
https://www.instagram.com/playlistforlifeuk/
https://twitter.com/playlistforlife
https://open.spotify.com/user/playlistdementia


ડિમેન્શિયા માટે 
સંગીત
વ્યક્તિગતિ પ્ લેલ્સ્ટના ફા્યદા અનલે સંગીતિ દ્ારા 
કલેવી રીતિલે કનલે્્ટ થવું તિલે શોધો

વયન્તગત પ્ેલ્સટના 
ફાયદા

સંગીત દરેક જગયાએ છે અને આપણા રોજજંદા 
જીવનનો એક ભાગ છે. તમારી વયન્તગત 
પ્ેલ્સટ તમારા જેવી જ અજોિ છે, તેથી તમારી 
પ્ેલ્સટમાં એવું સંગીત શિામે્ હોવું જોઈએ કે 
જે વયન્તગત હોય અને શિોખીન યાદો અથવા 
સકારાતમક ભાવનાતમક પ્રતતડરિયાઓ જગાવે.

સાચી ધૂનનલે ટ્લેક કરવું એ તિમારા જીવનની સાઉન્ડટ્લેક 
શોધવા લવશલે છલે. શરૂ કરવું સંગીતિ સાંભળવું અથવા 
ગાવાનું જલે્ટલું સરળ છલે. તિલેમાં કોઈ એવાં ગીતિો છલે 
કલે જલે ્યાદદાસતિનલે તિાજી કરલે છલે? તિલેમનલે ્ખો. તિમલે 
પહલે્ાથી જ એક વ્યક્તિગતિ પ્લેલ્સ્ટ બનાવવાના 
માગ્ગ પર છો!

તિમારા મા્ટલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય તિલેવા વધુ સંગીતિનલે 
શોધવા મા્ટલે, અમારા પુકસતિકાના પાછળ પર અમારા 
વાતિચીતિ પ્ારંભ જલેવા મફતિ સંસાધનોમાંથી એકનો 
ઉપ્યોગ કરો. અમારી વલેબસાઇ્ટ તિમારી પ્લેલ્સ્ટ 
પ્વાસના દરલેક તિબક્લે તિમનલે મદદ કરવા મા્ટલે 
મફતિ સંસાધનોથી પૂર્ગ છલે: ધૂન શોધવાથી માં્ડીનલે 
અસરકારક રીતિલે સંગીતિનો ઉપ્યોગ કરવા અનલે 
પ્લેલ્સ્ટનલે દદનચ્યા્ગમાં શામલે્ કરવા સુધી.

સંસાધનની છબીનો ઉપ્યોગ કરો છો? 
સૂચનો દ્ડઝાઇન મા્ટલે ખો્ો...

કેવી રીતે શિરૂ થયું

સે્ી મેગ્યુસન
સથાપક, ્લેખક અનલે પ્સારરકતિા્ગ
્ડલેરલેક પ્લેસકો્ટ દ્ારા ફો્ટોગ્ાફ

સે્ી મેગ્યુસને તેની સવગ્ગસથ માતાના ડિમેન્શિયા પર 
સંગીતની અસર જોયા પછી  
2013 માં પ્ ેલ્સટ ફોર ્ાઈફની સથાપના કરી.

સંગીતની શિન્ત શિોધો

સંગીત દ્ારા કને્ટ થવાનું શિરુ 
કરો અને વયન્તગત પ્ ેલ્સટ 
બનાવો
વધુ માતહતી અને મફત સંસાધનો માટે 
playlistforlife.org.uk ની મુ્ાકાતિ ્ો.

અમલે આરોગ્ય સંભાળ અનલે સામાજજક સંભાળ 
વ્યાવસાલ્યકો મા્ટલે નનષરાતિ તિા્ીમ પર પ્દાન 
કરીએ છીએ.

સંપક્કમાં રહલેવા મા્ટલે, 0141 404 0683 પર કૉ્ 
કરો અથવા info@playlistforlife.org.uk 
પર ઇમલેઇ્ કરો

પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ, યુનન્ટ 1, ગોવનનહ્ વક્ક સપલેસ, 69 દ્ડકસન રો્ડ, ગ્ાસગો 
G42 8AT UK. નોંધા્યલે્ ચલેદર્ટી: SC044072

શિરૂ  
કરો 

આજે જ

મારી માતિા હંમલેશા ગાતિી હતિી. અમનલે સમજાયું કલે 
જલેમ વસ્ ુઓ પરની તિલેની પક્ડ ઢી્ી થવા ્ાગી,  
તિલેમ ગીતિો સાથલેનું જો્ડાર હંમલેશાં જલે્ટલું મજબૂતિ 
હ્ું. ગા્યા પછી, તિલે વધુ સજાગ હતિી. તિલે તિલેનલે 
ઓળખાર અનલે પદરલચતિતિાના સથળલે પાછી ્ઈ 
જઈ રહાં હતિા. બીજા કંઈપર કરતિાં વધારલે સંગીતિ 
મારી માતિાનલે અમારી સાથલે રાખ્ું હ્ું.

અનલે આ ફ્તિ એક ભાગ્યશાળી અસર કરતિાં વધુ 
હ્ું. સંશોધનથી બહાર આવયું છલે કલે વ્યક્તિગતિ રૂપલે 
અથ્ગપૂર્ગ સંગીતિ, વ્યક્તિગતિતિાનલે અન્ોકકંગ કરવા 
અનલે કુ્ંુટબ અનલે વ્યાપક સામાજજક જો્ડારોનલે ્ટલેકો 
આપવા મા્ટલે એક સાવ્ગલરિક કી પ્દાન કરલે છલે.

મારા પદરવારનલે મારી માતિાનલે વ્યક્તિગતિ સંગીતિ 
વગા્ડતિા વાસતિલવક ખુશીનો સમ્ય મળ્ો છલે.  
મનલે આશા છલે કલે પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ તિમનલે અનલે  
તિમારા પદરવારનલે આનંદની થો્ડી ક્ષરો આપલે.

પ્ ેલ્સટ ફોર ્ાઇફ, ડિમેન્શિયાથી પ્રભાતવત 
કોઈપણને, તેમના પડરવારો અને સંભાળ 
આપનારાઓને મદદ કરવા માટે વયન્તગત 
સંગીતની શિન્તશિાળી અસરોનો ઉપયોગ કરે છે.

પછી ભ્લે તિલે પ્થમ નૃત્યનું સંગીતિ હો્ય, નાનપરના 
હા્ર્ડાંઓ અથવા નપ્્ય ્ટીવી શોની થીમ ટ્ુન, 
સંગીતિમાં આપરનલે તિલે સમ્ય પર પાછા ્ઇ જવાની 
અનલે આપરી ભૂતિકાળની ્યાદ અપાવવાની ક્ષમતિા 
ધરાવલે છલે, તિમનલે તિલે ફ્લેશબલેકની ્ાગરી અપાવલે છલે. 
તિમારા ગીતિો અનલે ્યાદોનલે શલેર કરવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી 
જીવતિા ્ોકોનલે પદરવાર, લમરિો અનલે સંભાળ 
આપનારાઓ સાથલે કનલે્્ટ થવામાં મદદ મળી શકલે છલે

તે આશ્ચય્ગજનક છે કે સંગીત કેટલું શિન્તશિાળી 
બ્યું છે. કંઈક એવું શિોધી કાઢવું જે આપણા 
તપતાને થોિા પહે્ા જેવા બનાવે એ ખૂબ જ 
્ાગણીશિી્ અને ખૂબ ્ાભકારક રહું છે.

ડફયોના

પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એ સંગીતિ અનલે દ્ડમલેકનશ્યા ચલેદર્ટી છલે. 
બલે દા્યકાથી વધુ વૈજ્ાનનક સંશોધન દશા્ગવલે છલે કલે વ્યક્તિગતિ 
પ્લેલ્સ્ટ સાંભળવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી જીવતિા ્ોકોનું જીવન 
સુધરલે છલે. હકીકતિમાં, એવું સંગીતિ સાંભળવું કલે જલે વ્યક્તિગતિ 
રૂપલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય, તિલેના ઘરા માનસસક ફા્યદા છલે, એ્ટ્લે કલે 
કોઈ પર  
પ્લેલ્સ્ટમાંથી ્ાભ મલેળવી શકલે છલે.

શિરૂ કરવું વ્યક્તિગતિ પ્લેલ્સ્ટ આ કરી શકલે છલે:

૦ ચિંતા ઘટાિવા 

૦ તમારા મૂિને સુધારવા 

૦ મુશકે્ કાયયોને વધુ વયવસથા યોગય બનાવવા  

૦ યાદોને જગાિવી જે પડરવારો અને સંભાળ 
રાખનારાઓને કને્ટ થવા માટે મદદ કરી શિકે.

playlistforlife.org.uk/resources

પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એકદમ અદ્દભુતિ વસ્ુ છલે. તિમલે 
તિમારા પોતિાના જીવનમાંથી ગીતિો પસંદ કરો છો - તિલે 
કોઈ પર ગીતિ હોઈ શકલે છલે જલે તિમનલે ગમ્ું હો્ય તિલે 
તિમારા મા્ટલે કંઈક અથ્ગપૂર્ગ છલે અનલે ્યાદનલે પાછું ્ાવલે 
છલે. જ્યારલે હું દઃુખી અથવા ઉદાસ હોવ અથવા ચીદ્ડયું 
અનુભવું છું, ત્યારલે માલકમ મારી પ્લેલ્સ્ટ મૂકી દલે છલે 
અનલે હું નૃત્ય કરં છું અનલે કૂદકાં ્ગાવું છું અનલે તિલે 
એકદમ અદભૂતિ છલે.

કેરો્

મનલે પ્લેલ્સ્ટ સાથલે અદભૂતિ ્ાગલે છલે તિલે છલે કલે ્ડલેલવ્ડનું 
ભાષર પાછું આવલે છલે અનલે જ્યારલે તિલે સાંભળલે છલે 
ત્યારલે તિલે કલે્ટ્ાક ગીતિો સાથલે ગા્ય છલે. હું જોઈ શકું 
છું કલે તિલે તિલેનો આનંદ ્ઈ રહો છલે અનલે તિલેનાથી 
તિલેનલે વાસતિલવક પ્ોતસાહન મળલે છલે. મનલે ્ાગલે છલે કલે 
પ્લેલ્સ્ટ એ દ્ડમલેકનશ્યા સાથલે જીવતિા ્ોકો મા્ટલે એક 
સરસ લવચાર છલે, જલે તિલેઓ કોર છલે અનલે તિલેઓ જલેનો 
આનંદ મારતિા હતિા તિલે કોઈક વાર ભૂ્ી જા્ય છલે.

સે્ડ્ા

આરોગ્ય સુધારરામાં અનલે સુખાકારી 
playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementia  
પર ક્ાની ભૂતમકા તવશિેના તવશ્વ આરોગય 
સંગઠનના અહેવા્માં વધુ વાંિો.

વ્યક્તિગતિ  
પ્લેલ્સ્ટ બનાવવાનું  

પ્ારંભ કરવા મા્ટલે અમારા  
સહલે્ાઇથી વાતિચીતિ  

પ્ારંભનલે જાહલેર કરવા ખો્ો.



ડિમેન્શિયા માટે 
સંગીત
વ્યક્તિગતિ પ્ લેલ્સ્ટના ફા્યદા અનલે સંગીતિ દ્ારા 
કલેવી રીતિલે કનલે્્ટ થવું તિલે શોધો

વયન્તગત પ્ેલ્સટના 
ફાયદા

સંગીત દરેક જગયાએ છે અને આપણા રોજજંદા 
જીવનનો એક ભાગ છે. તમારી વયન્તગત 
પ્ેલ્સટ તમારા જેવી જ અજોિ છે, તેથી તમારી 
પ્ેલ્સટમાં એવું સંગીત શિામે્ હોવું જોઈએ કે 
જે વયન્તગત હોય અને શિોખીન યાદો અથવા 
સકારાતમક ભાવનાતમક પ્રતતડરિયાઓ જગાવે.

સાચી ધૂનનલે ટ્લેક કરવું એ તિમારા જીવનની સાઉન્ડટ્લેક 
શોધવા લવશલે છલે. શરૂ કરવું સંગીતિ સાંભળવું અથવા 
ગાવાનું જલે્ટલું સરળ છલે. તિલેમાં કોઈ એવાં ગીતિો છલે 
કલે જલે ્યાદદાસતિનલે તિાજી કરલે છલે? તિલેમનલે ્ખો. તિમલે 
પહલે્ાથી જ એક વ્યક્તિગતિ પ્લેલ્સ્ટ બનાવવાના 
માગ્ગ પર છો!

તિમારા મા્ટલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય તિલેવા વધુ સંગીતિનલે 
શોધવા મા્ટલે, અમારા પુકસતિકાના પાછળ પર અમારા 
વાતિચીતિ પ્ારંભ જલેવા મફતિ સંસાધનોમાંથી એકનો 
ઉપ્યોગ કરો. અમારી વલેબસાઇ્ટ તિમારી પ્લેલ્સ્ટ 
પ્વાસના દરલેક તિબક્લે તિમનલે મદદ કરવા મા્ટલે 
મફતિ સંસાધનોથી પૂર્ગ છલે: ધૂન શોધવાથી માં્ડીનલે 
અસરકારક રીતિલે સંગીતિનો ઉપ્યોગ કરવા અનલે 
પ્લેલ્સ્ટનલે દદનચ્યા્ગમાં શામલે્ કરવા સુધી.

સંસાધનની છબીનો ઉપ્યોગ કરો છો? 
સૂચનો દ્ડઝાઇન મા્ટલે ખો્ો...

કેવી રીતે શિરૂ થયું

સે્ી મેગ્યસુન
સથાપક, ્લેખક અનલે પ્સારરકતિા્ગ
્ડલેરલેક પ્લેસકો્ટ દ્ારા ફો્ટોગ્ાફ

સે્ી મેગ્યસુને તેની સવગ્ગસથ માતાના ડિમેન્શિયા પર 
સંગીતની અસર જોયા પછી  
2013 માં પ્ ેલ્સટ ફોર ્ાઈફની સથાપના કરી.

સંગીતની શિન્ત શિોધો

સંગીત દ્ારા કને્ટ થવાનું શિરુ 
કરો અને વયન્તગત પ્ ેલ્સટ 
બનાવો
વધુ માતહતી અને મફત સંસાધનો માટે 
playlistforlife.org.uk ની મુ્ાકાતિ ્ો.

અમલે આરોગ્ય સંભાળ અનલે સામાજજક સંભાળ 
વ્યાવસાલ્યકો મા્ટલે નનષરાતિ તિા્ીમ પર પ્દાન 
કરીએ છીએ.

સંપક્કમાં રહલેવા મા્ટલે, 0141 404 0683 પર કૉ્ 
કરો અથવા info@playlistforlife.org.uk 
પર ઇમલેઇ્ કરો

પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ, યુનન્ટ 1, ગોવનનહ્ વક્ક સપલેસ, 69 દ્ડકસન રો્ડ, ગ્ાસગો 
G42 8AT UK. નોંધા્યલે્ ચલેદર્ટી: SC044072

શિરૂ  
કરો 

આજે જ

મારી માતિા હંમલેશા ગાતિી હતિી. અમનલે સમજાયું કલે 
જલેમ વસ્ ુઓ પરની તિલેની પક્ડ ઢી્ી થવા ્ાગી,  
તિલેમ ગીતિો સાથલેનું જો્ડાર હંમલેશાં જલે્ટલું મજબૂતિ 
હ્ું. ગા્યા પછી, તિલે વધુ સજાગ હતિી. તિલે તિલેનલે 
ઓળખાર અનલે પદરલચતિતિાના સથળલે પાછી ્ઈ 
જઈ રહાં હતિા. બીજા કંઈપર કરતિાં વધારલે સંગીતિ 
મારી માતિાનલે અમારી સાથલે રાખ્ું હ્ું.

અનલે આ ફ્તિ એક ભાગ્યશાળી અસર કરતિાં વધુ 
હ્ું. સંશોધનથી બહાર આવયું છલે કલે વ્યક્તિગતિ રૂપલે 
અથ્ગપૂર્ગ સંગીતિ, વ્યક્તિગતિતિાનલે અન્ોકકંગ કરવા 
અનલે કુ્ંુટબ અનલે વ્યાપક સામાજજક જો્ડારોનલે ્ટલેકો 
આપવા મા્ટલે એક સાવ્ગલરિક કી પ્દાન કરલે છલે.

મારા પદરવારનલે મારી માતિાનલે વ્યક્તિગતિ સંગીતિ 
વગા્ડતિા વાસતિલવક ખુશીનો સમ્ય મળ્ો છલે.  
મનલે આશા છલે કલે પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ તિમનલે અનલે  
તિમારા પદરવારનલે આનંદની થો્ડી ક્ષરો આપલે.

પ્ ેલ્સટ ફોર ્ાઇફ, ડિમેન્શિયાથી પ્રભાતવત 
કોઈપણને, તેમના પડરવારો અને સંભાળ 
આપનારાઓને મદદ કરવા માટે વયન્તગત 
સંગીતની શિન્તશિાળી અસરોનો ઉપયોગ કરે છે.

પછી ભ્લે તિલે પ્થમ નૃત્યનું સંગીતિ હો્ય, નાનપરના 
હા્ર્ડાંઓ અથવા નપ્્ય ્ટીવી શોની થીમ ટ્ુન, 
સંગીતિમાં આપરનલે તિલે સમ્ય પર પાછા ્ઇ જવાની 
અનલે આપરી ભૂતિકાળની ્યાદ અપાવવાની ક્ષમતિા 
ધરાવલે છલે, તિમનલે તિલે ફ્લેશબલેકની ્ાગરી અપાવલે છલે. 
તિમારા ગીતિો અનલે ્યાદોનલે શલેર કરવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી 
જીવતિા ્ોકોનલે પદરવાર, લમરિો અનલે સંભાળ 
આપનારાઓ સાથલે કનલે્્ટ થવામાં મદદ મળી શકલે છલે

તે આશ્ચય્ગજનક છે કે સંગીત કેટલું શિન્તશિાળી 
બ્યું છે. કંઈક એવું શિોધી કાઢવું જે આપણા 
તપતાને થોિા પહે્ા જેવા બનાવે એ ખૂબ જ 
્ાગણીશિી્ અને ખૂબ ્ાભકારક રહું છે.

ડફયોના

પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એ સંગીતિ અનલે દ્ડમલેકનશ્યા ચલેદર્ટી છલે. 
બલે દા્યકાથી વધુ વૈજ્ાનનક સંશોધન દશા્ગવલે છલે કલે વ્યક્તિગતિ 
પ્લેલ્સ્ટ સાંભળવાથી દ્ડમલેકનશ્યાથી જીવતિા ્ોકોનું જીવન 
સુધરલે છલે. હકીકતિમાં, એવું સંગીતિ સાંભળવું કલે જલે વ્યક્તિગતિ 
રૂપલે અથ્ગપૂર્ગ હો્ય, તિલેના ઘરા માનસસક ફા્યદા છલે, એ્ટ્લે કલે 
કોઈ પર  
પ્લેલ્સ્ટમાંથી ્ાભ મલેળવી શકલે છલે.

શિરૂ કરવું વ્યક્તિગતિ પ્લેલ્સ્ટ આ કરી શકલે છલે:

૦ ચિંતા ઘટાિવા 

૦ તમારા મૂિને સુધારવા 

૦ મુશકે્ કાયયોને વધુ વયવસથા યોગય બનાવવા  

૦ યાદોને જગાિવી જે પડરવારો અને સંભાળ 
રાખનારાઓને કને્ટ થવા માટે મદદ કરી શિકે.

playlistforlife.org.uk/resources

પ્લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એકદમ અદ્દભુતિ વસ્ુ છલે. તિમલે 
તિમારા પોતિાના જીવનમાંથી ગીતિો પસંદ કરો છો - તિલે 
કોઈ પર ગીતિ હોઈ શકલે છલે જલે તિમનલે ગમ્ું હો્ય તિલે 
તિમારા મા્ટલે કંઈક અથ્ગપૂર્ગ છલે અનલે ્યાદનલે પાછું ્ાવલે 
છલે. જ્યારલે હું દઃુખી અથવા ઉદાસ હોવ અથવા ચીદ્ડયું 
અનુભવું છું, ત્યારલે માલકમ મારી પ્લેલ્સ્ટ મૂકી દલે છલે 
અનલે હું નૃત્ય કરં છું અનલે કૂદકાં ્ગાવું છું અનલે તિલે 
એકદમ અદભૂતિ છલે.

કેરો્

મનલે પ્લેલ્સ્ટ સાથલે અદભૂતિ ્ાગલે છલે તિલે છલે કલે ્ડલેલવ્ડનું 
ભાષર પાછું આવલે છલે અનલે જ્યારલે તિલે સાંભળલે છલે 
ત્યારલે તિલે કલે્ટ્ાક ગીતિો સાથલે ગા્ય છલે. હું જોઈ શકું 
છું કલે તિલે તિલેનો આનંદ ્ઈ રહો છલે અનલે તિલેનાથી 
તિલેનલે વાસતિલવક પ્ોતસાહન મળલે છલે. મનલે ્ાગલે છલે કલે 
પ્લેલ્સ્ટ એ દ્ડમલેકનશ્યા સાથલે જીવતિા ્ોકો મા્ટલે એક 
સરસ લવચાર છલે, જલે તિલેઓ કોર છલે અનલે તિલેઓ જલેનો 
આનંદ મારતિા હતિા તિલે કોઈક વાર ભૂ્ી જા્ય છલે.

સે્ડ્ા

આરોગ્ય સુધારરામાં અનલે સુખાકારી 
playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementia  
પર ક્ાની ભૂતમકા તવશિેના તવશ્વ આરોગય 
સંગઠનના અહેવા્માં વધુ વાંિો.

વ્યક્તિગતિ  
પ્લેલ્સ્ટ બનાવવાનું  

પ્ારંભ કરવા મા્ટલે અમારા  
સહલે્ાઇથી વાતિચીતિ  

પ્ારંભનલે જાહલેર કરવા ખો્ો.

https://www.playlistforlife.org.uk/
mailto:info@playlistforlife.org.uk
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