ਅੱਜ ਹੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ!਼ੋ

ਦਿਮਾਗੀ ਤਰ
ੌ ਤੇ
ਕਮਜਰ
਼ੋ ਲਈ
ਸਗੀਤ
ੰ

ਨਿੱ ਜੀ ਪਲੇ ਨਲਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਿਾਲ ਜੜ
ੁ ਿ
ਦੇ ਤਰੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਦਿਜੀ
ੱ ਪਲਦਲਸਟਾਂ
ੇ
ਿੇ ਲਾਭ

ਇੱਿ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਤੋ ? ਨਡਿਾਈਿ
ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਖੋਲੋ੍ ...

ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਇੱਿ ਸਗੀਤ
ੰ
ਅਤੇ ਨਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਿਰ
ੋ
ਲਈ ਚੈਨਰਟੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਵਨਗਆਿਿ ਨਰਸਰਚ ਨਵਚ
ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਨਿ ਇੱਿ ਨਿੱ ਜੀ ਪਲਨਲਸਟ
ੇ
ਸੁਣਿ ਿਾਲ
ਨਦਮਾਗੀ ਿਮਿੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲਿਾਂ
ੋ ਦੇ ਜੀਵਿਾਂ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਿ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਿੂੰ ਸੁਣਿ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਵਨਗਆਿਿ
ਲਾਭ ਹੰਦ
ੁ ੇ ਹਿ, ਮਤਲਬ ਿੋਈ ਵੀ
ੋ
ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱ ਜੀ ਪਲਨਲਸਟਾਂ
ੇ
ਇਹ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਿ:
ਂ
ਬੇਚੈਿੀ ਿੰ ੂ ਘਟਹਾਉਿਹਾ
ੋ
ਤੁ ਹਹਾਡੀ ਮਿਦਸਹਾ
ਜਿਚ ਸੁਧਹਾਰ
੍ਰ ਧਿਯਗ
ੋ ਬਣਹਾਉਣਹਾ
ਮੁਸਕਲ ਕੰਮਹਾਂ ਿੂੰ ਿਹਾਦੁ ਪਬੰ
ਯਹਾਦਹਾਂ ਿੂੰ ਤਹਾਜਹਾ ਕਰਿਹਾ ਜੋ ਪਜਰਿਹਾਰਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਕਰਿ
ਿਹਾਜਲਆਂ ਿਹਾਲ ਜੁੜਿ ਜਿੱਚ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ

ਨਸਹਤ ਦੀ ਨਬਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਵਚ ਿਲਾ
ਦੀ ਭੂਨਮਿਾ ਬਾਰੇ ਨਵਸਵ ਨਸਹਤ ਸੰਗਿਠ ਦੀ
ਨਰਪੋਰਟ ਨਵਚ ਨਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਿੋਰ ਬਾਰੇ
playlistforlife.org.uk/
who-report-on-dementia

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ਼ੋ
ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਡੀ ਰਜ਼ਮੱ
ੋ ਰਹਾ ਦੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਦਹਾ ਇਕ
ੱ
ਜਹੱਸਹਾ ਹੈ। ਤਹਹਾਡੀ
ੁ
ਜਿੱ ਜੀ ਪਲਜਲਸਟ
ੇ
ਉਿੀ ਹੀ ਜਿਲੱ ਖਣ ਹੈ ਜਜੰਿੇ
ਤੁ ਸੀ ਂਹ,ੋ ਇਸ ਲਈ ਤਹਹਾ
ੁ ਡੀ ਪਲਜਲਸਟ
ੇ
ਜਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗੀਤ
ਸਹਾਮਲ ਹਣਹਾ
ੋ ਚਹਾਹੀਦਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਕੀ
ੌ ਯਹਾਦਹਾਂ ਜਹਾਂ
ਸਕਹਾਰਹਾਤਮਕ ਸਿੇ
ੰ ਦਿਸੀਲ ਪਤੀਜਰਿਆਿਹਾ
੍ਰ
ਂ ਪਦਹਾ
ੈ ਕਰਦਹਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਧੁਿਾਂ ਦੀ ਟਰੈਨਿੰਗ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਨਿਦਗੀ
ੰ
ਦੇ ਸਾਉੰਡਟ੍ੈਿ ਿੂੰ
ਲਭਣਾ
ੱ
ਹੈ। ਸਰੂ
ੰ
ੁ ਆਤ ਿਰਿਾ ਉਿਾ ਹੀ ਅਸਾਿ ਹੈ ਨਜਿ
ੰ ਾ ਸਗੀਤ
ਸੁਣਿਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ। ਿੀ ਿੋਈ ਗਾਣੇ ਹਿ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਿੂੰ ਚੰਨਗਆੜੀ
ਦੇ ਸਿਣ? ਉਿਾਂ੍ ਿੂੰ ਨਲਖੋ ਤਸੀ
ੁ ਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਿ ਨਿਜੀ
ੱ
ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ !

ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਾਿਦਾਰ ਚੀਿ ਹੈ। ਤਸੀ
ੁ ਂ
ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚਣੋਂ
ੁ - ਇਹ ਿੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੋ
ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾ
ੁ ਿੰ ੂ ਪਸਦ
ੰ ਹੋਵੇ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਲਈ ਿਝ
ੁ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ
ਂ ਹੋਵ।ੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਿੰ ੂ ਵਾਪਸ ਨਲਆਉਦਾ
ਨਿੰ ਮ੍ਾ ਜਾਂ ਨਚੜਨਚੜਾ ਮਨਹਸੂਸ ਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਮਲਿ
ੈ ਮ ਮਰੀ
ੇ
ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਿੰ ੂ ਚਲਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਚਣ
ੱ
ਟੱਪਣ ਲੱ ਗ ਪਦਾ
ੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਿਦਾਰ ਹੈ।
ਕੈਰੋਲ

ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਦੇ ਿਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਚਮਤਿਾਰ ਪਾਯਾ ਉਹ ਇਹ ਨਿ
ਡੇਨਵਡ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨਪੱਛੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ਨਿ
ਤਾਂ ਿਝ
ੁ ਗਾਨਣਆਂ ਿਾਲ ਗਾਉਦਾ
ਉਹ ਇਸਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਵਚ ਇਹੀ ਉਸਿੂੰ
ਬੂਸਟ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਿੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਿ ਪਲਨਲਸਟਾਂ
ੇ
ਨਦਮਾਗੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਿਮਿੋਰ ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਲਿਾਂ
ੋ ਲਈ ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਨਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਈ ਵਾਰ ਭੱੁ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਨਿ ਉਹ ਿੌਣ ਹਿ ਅਤੇ
ਉਹ ਨਿਸ ਨਵਚ ਆਿੰ ਦ ਲਦੇ
ੈਂ ਸੀ।
ਸੈਂਡਰਹਾ

ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਥਪਰਿ
ਦੀ ਖਜ
ੂ ਸਗੀਤ
ੰ
ੋ ਿਰਿ ਲਈ,
ਸਾਡੇ ਨਿਸੇ ਮਫਤ
ੁ ਸਰਤ
ੋ ਨਜਵੇਂ ਨਿ ਇਸ ਬਸਰ
ੋ੍ ੁ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ
ਿਵਰਸਸਿ
ਤਹਾਡ
ੰ
ੈ ਸਟਾਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ।ੋ ਸਾਡੀ ਵਬਸਾਈਟ
ੈ
ੁ ੇ
ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰੇਿ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ
ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਿਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਧੰਿ
ੁ ਾਂ ਲਭਣ
ੱ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਸੰਗੀਤ ਿੂੰ
ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਲਨਲ
ੇ ਸਟ ਿੂੰ ਰੋਿਾਿਾ ਦੇ
ਰੁਟੀਿ ਨਵਚ ਸਾਮਲ ਿਰਿ ਤਿ।
ੱ

playlistforlife.org.uk/resources

ਇੱਿ ਨਿੱ ਜੀ ਪਲਨਲਸਟ
ੇ
ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਿਰਿ ਲਈ ਸਾਡਾ
ੋ ੋ
ਸੌਖਾ ਿੰਵਰਸੈਸਿ ਸਟਾਰਟਰ ਖਲ।

ਇਹ ਪਲੇ ਕਲਸਟ ਸਬਧਤ
ੰ ਹ:ੈ

ਹੇਠ ਨਦੱਤਾ ਿਵਰਸਸਿ
ੰ
ੈ
ਸਟਾਰਟਰ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਨਿਜੀ
ੱ ਪਲਨਲਸਟ
ੇ
ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਗਾ।
ੇ

ਇਹ ਪਲੇ ਨਲਸਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਨਿਸੇ
ੋ ਲਈ ਹੋ
ਹਰ
ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ‘ ਮੈਮੋਰੀ ਬਮਪ’ (10-30 ਸਾਲ ਪਰਾਣੀਆ
ੁ
ਂ ਮਜ਼ਬਤ
ੂ ਯਾਦਾਂ )ਹੈ
ੁ ਂਉਿਾਂ੍ ਗਾਨਣਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚ
ੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਿੀ ਤਸੀ
ਜਵਾਿੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਦਲਾਂਦੇ ਹਿ?

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਨ
ੁ ਾਂ
ਨਿਹੜੇ ਗਾਨਣਆਂ ਤੇ ਹਮਸਾ
ੇ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਮਿ
ੱ
ੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਿਰਦਾ ਹ?
ੈ
ਿਚਣ
ਅਤ/ਜਾਂ

ਗਾਣਾ

ਗਾਣਾ

ਯਾਦਾਂ

ਯਾਦਾਂ

ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਲ ਅਤੇ ਮਾਇਲਸਟੋਨ
ੁ ੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਿ
ੱ
ਨਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤਹਾਿ
ੱ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਿ?
ਖਾਸ ਯਾਦ ਨਵਚ

਼ੌ ਰਚੀਆਂ
ੁ
ਸ਼ਕ,
ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
ਿੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਿੁ ਝ ਨਹੱਸੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਿਸੀ ਸਮਹ
ੂ ਬਾਰੇ ਸਚ
ੋ ਣ ਲਈ
ਂ ਬਨੰ ਧਤ ਹੋ ?
ਮਜਬਰੂ ਿਰਦੇ ਹਿ ਨਜਸ ਿਾਲ ਤੁਸੀ ਸੰ

ਗਾਣਾ

ਗਾਣਾ

ਯਾਦਾਂ

ਯਾਦਾਂ

ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ
ੋ ਦੀਆਂ ਿਰਸਰੀ ਿਨਵਤਾ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਹਿ
ਿੀ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸਅ
ਜੋ ਤੁਹਾਿੰ ੂ ਪਸੰਦ ਸੀ?

ੱੁ
ਛਟੀਆਂ
ੁ ੂੰ ਪਸਦੀਦਾ
ੰ
ੁੱ ਦੀ ਯਾਦ
ਨਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤਹਾਿ
ਛਟੀ
ਨਦਲਾਂਦੇ ਹਿ?

ਗਾਣਾ

ਗਾਣਾ

ਯਾਦਾਂ

ਯਾਦਾਂ

ੱ
ੂ ਥਾਵਾਂ
ਮਹਤਵਪਰਨ
ੁ ੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਟਾਊਿ
ੋ
ਨਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤਹਾਿ
ਦੀ ਯਾਦ
ਨਦਲਾਂਦੇ ਹਿ?

ਟੀਵੀ ਥੀਮ
ੋ ਥੀਮ ਧਿ
ੁ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਸਅ
ੋ ਹਿ ਨਜਿਾਂ੍ ਿੂੰ ਤਸੀ
ੁ ਂ
ਿੀ ਿਈ
ੋ
ਹਮੇਸਾਂ ਯਾਦ ਿਰਦੇ ਹ?

ਗਾਣਾ

ਗਾਣਾ

ਯਾਦਾਂ

ਯਾਦਾਂ

ੱ
ੂ ਲਕ
ੋ
ਮਹਤਵਪਰਨ
ਉਸ ਨਵਅਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਚ
ੋ ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹ।ੈ ਨਿਹੜੇ
ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਉਿਾਂ੍ ਦੀ ਯਾਦ ਨਦਲਾਂਦੇ ਹਿ?

ਂ
ੰ
ੋ ਕਜਸ ਕਵਚ
ੱ ਤਸੀ
ੁ ਗਏ
ਸਗੀਤ
ਸਮਾਰਹ
ਸੀ
ਨਿਹੜੀਆਂ ਧਿ
ੁ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰ ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਈਵਟ
ੈਂ ਦੀ
ਂ
ਯਾਦ ਨਦਲਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ਨਜਸ ਨਵਚ
ੱ ਤੁ ਸੀ ਸਾਮਲ
ਹਏ
ੋ ਸੀ ?

ਗਾਣਾ

ਗਾਣਾ

ਯਾਦਾਂ

ਯਾਦਾਂ

ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਗਾਣੇ ਇਿਠ
ੱ ੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ
ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਿੂੰ ਅਿਸਰ ਪਸ
ੇ ਿਰਿ ਦੀ ਿਨਸਸ
ੋ
ਿਰ।ੋ ਸਾਂਝਾ ਿਰਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੰਮ ਿਰਦਾ
ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿੂੰ ਿਿਦੀਿੀ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ
ੱ
ਦੇ ਮੌਿੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ।ੋ
ਅਸੀ ਂ ਨਸਫਾਰਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿ ਇੱਿ ਸੈਸਿ
ਲਗਭਗ 30 ਨਮੰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਹਾਲਾਂਨਿ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਰਨਹ
ਸਿਦੇ ਹਿ। ਹਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਿੋਈ ਪਤੀਿਰਮ
੍
ਨਲਖੋ।
ਇਹ ਪਲਨਲਸਟ
ੇ
ਨਵਚ
ੱ ਸਾਮਲ ਿਰਿ ਲਈ ਹਰ
ੋ

ਗਾਨਣਆਂ ਿੂੰ ਲਭਣ
ੱ ਨਵਚ
ੱ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਿਰ
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ
ਆਪਣੇ ਲਾਇ ਸਣ
ੁ ਿ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਨਡਵਾਈਸ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਇਹ ਿੋਈ MP3 ਨਮਯੂਨਿਿ
ਪਲੇ ਅਰ ਜਾਂ CD ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ - ਇਿਠ
ੱ ੇ ਗਾਣੇ
ਗਾਉਣਾ ਇੱਿ ਨਪਆਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ
ਿਈ
ੋ ਖਾਸ ਗਾਣਾ ਪਰਸ
ੇ ਾਿ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਸੈਸਿ ਿੂੰ ਰੋਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਨਵਚ
ੱ ਉਸ
ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚ
ੱ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਿ
ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਚੁਣਿਾ
ਹੈ ਨਜਸਦਾ ਨਿੱ ਜੀ
ਅਰਥ ਹਦਾ
ੰੁ ਹ।ੈ

ਨਿੱ ਜੀ ਪਲੇ ਨਲਸਟਸ ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, playlistforlife.org.uk ਤੇ ਜਾਓ
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ਸਲੀ
ੈ ਮਗਿੁ
ੈ ਸਿ ਿੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂ ਦੀ ਜਦਮਹਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ
ਦੇ ਪ੍ਰਭਹਾਿ ਿੂੰ ਮਰਹਮ
ੂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਹਾਅਦ 2013 ਜਿਚ ਪਲਜਲਸਟ
ੇ
ਫਹਾਰ
ਲਹਾਈਫ ਦੀ ਸਥਹਾਪਿਹਾ ਕੀਤੀ।

ਂ ਸੀ। ਸਾਿੂੰ ਅਨਹਸਾਸ ਹਇਆ,
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ੋ
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ੱ ਪਣੀ
ੈ ਸਰ
ੁ ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 'ਤੇ ਗਾਨਣਆਂ
'ਤੇ ਉਿਾਂ੍ ਦੀ ਪਿੜ ਨਿਲੀ
ੁ
ੇ ਪਬਲ
੍ ਰਨਹਦਾ
ੰ ਸੀ। ਗਾਉਣ ਤੋਂ
ਿਾਲ ਉਿਾਂ੍ ਦਾ ਜੜਾਵ
ਹਮਸਾਂ
ੁ ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਇਹ ਉਿਾਂ੍ ਿੂੰ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ
ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਾਦ ੁ ਸਚੇ
ੱ
ਅਤੇ ਸੰਬੰਨਧਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤੋਂ ਵਧ
ੰ
ੇ ਮਾਂ ਿੂੰ ਸਾਡੇ ਿਿਦੀਿ ਰਖ
ੱ ਨਰਹਾ ਸੀ।
ਸਗੀਤ
ਮਰੀ
ੱ ਭਾਗਸਾਲੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵਧ
ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਰਫ ਇਿ
ੱ ਸੀ। ਨਰਸਰਚ
ਤੋਂ ਖਲ
ੁ ਾਸਾ ਹਇ
ੋ ਆ ਹੈ ਨਿ ਨਵਅਿਤੀਗਤ ਅਰਥਪਰ
ੂ ਿ ਸੰਗੀਤ
ਨਿਜਤਾ ਿੰ ੂ ਸਰਵ ਲੋ ਨਿਿ ਿੁਜ
ੰ ੀ ਿਾਲ ਖੋਲ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਿ ਅਤੇ
ਨਵਆਪਿ ਸਮਾਨਜਿ ਸੰਪਰਿ ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਿ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪਨਰਵਾਰ ਿੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਿੇ ਉਸ ਵਲ
ੇ ੇ
ੁ ਪਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਲੇ ਨਲਸਟ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਿੂੰ
ਸੱਚੀ ਖਸੀ
ੁ ੇ ਪਨਰਵਾਰ ਿੂੰ ਖੁਸੀ ਦੇ ਿਝ
ੁ ਪਲ ਨਦਦਾ
ੰ ਹ।ੈ
ਅਤੇ ਤਹਾਡ
ਸੈਲੀ ਮੈਗਿੁ ਸਿ
ਸੰਸਥਾਪਿ, ਲੇ ਖਿ ਅਤੇ ਪ੍ਸਾਰਿ
ਡੇਰੇਿ ਪ੍ੈਸਿਟ
ੋ ਦਆਰਾ
ੁ
ਫੋਟਗਰਾਫ
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ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਸਕਤੀ ਿੰ ੂ ਜਾਣੋਂ
ਪਲੇ ਜਲਸਟ ਫਹਾਰ ਲਹਾਈਫ ਦੇ ਜਿੱ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਿਹਾਲ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਦਮਹਾਗੀ
ਤਰ
ੌ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਿਹਾਂ੍ ਦੇ ਪਜਰਿਹਾਰਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਕਰਿ ਿਹਾਜਲਆਂ
ਦੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਕਰਿ ਜਿਚ ਪ੍ਰਬਲ ਪਰਭਹਾਿ ਪੈਂਦਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਨਹਲੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਵ
ੋ ,ੇ ਬਚਪਿ ਦੀ ਲੋ ਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਸੇ
ੋ ਦੀ ਥੀਮ ਧਿ
ਮਿਪਸੰਦ ਟੀਵੀ ਸਅ
ੁ , ਸੰਗੀਤ ਨਵਚ ਉਹ ਸਮਰਥਾ
ੱ ਹੈ
ਜੋ ਨਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਵਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਿੇ ਸਾਿੰ ੂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ
ਿਰਵਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੂੰ ਫਲੈ ਸਬੈਿ ਦਾ ਅਨਹਸਾਸ ਹਦਾ
ੰੁ ਹ।ੈ
ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਿੰ ੂ ਸਾਂਝਾ ਿਰਿੇ ਨਦਮਾਗੀ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਿਮਿੋਰ
ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਿੂੰ ਪਨਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਖਭਾ
ੇ ਲ ਿਰਿ
ਵਾਨਲਆਂ ਿਾਲ ਜੜ
ੁ ਿ ਨਵਚ
ੱ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ
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ਬਹਤ
ੁ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਕਜਹਾ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਇੰਨਾ
ਫਲਦਾਇਕ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾ ਨੰ ੂ ਕੁ ਝ
ੱ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਆਯਾ ਹੈ।
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ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਮਫ
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