
ਪਲੇਲਲਸਟ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਇਕ ਚੈਲਰਟੀ ਹ ੈਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਅਤ ੇਲਿਮਾਗੀ ਤਰੌ ਤ ੇਕਮਜੋਰ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਿੂਾ ਸੰਗੀਤ 
ਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਵਚ ਮਹੁਾਰਤ ਰਖੱਿੀ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਂਚਾਹੁਦੇੰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਿੱ ਿਲੋ ਸਗੰੀਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਕਲਸਟ ਹੋਵ ੇਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਿੁਝ ਮਾਇਨੇ ਰਖੱਦੀ ਹੈ। 

' ਤੁਹਾਡੀ ਲਜੰਿਗੀ ਿਾ ਸਾਉੰਡਟ੍ੈਕ ' ਗਾਲਿਆਂ ਿਾ ਇਕੱ ਲਨੱਜੀ ਸੰਗ੍ਲਹ ਹ ੈਜਿੋਂ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਿੁਿ ੇਹ ੋਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਿਾ ਅਲਹਸਾਸ ਕਰਵਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਹਠੇਾਂ ਲਿੱਤ ੇਪ੍ਾਉਟ ਿੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਾਲ ਆਪਿੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਯਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕਤੱਰ ਕਰਕ ੇਆਪਿ ੇਜੀਵਨ ਿਾ ਸਾਉਡਂਟ੍ੈਕ ਬਿਾਉਿਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ।ੋ  ਤੁਸੀ ਂਆਪਿੀ ਪਸੰਿ ਿ ੇਲਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਾਉਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਸਕਿ ੇਹ।ੋ ਅਗਲੇ 
ਪੰਨੇ 'ਤ ੇਤੁਸੀ ਂਲਕਸੇ ਹਰੋ ਲਈ ਪਲੇਲਲਸਟ ਬਿਾ ਸਕਿ ੇਹ।ੋ 

ਕਵੰਰਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਰ

ਇਹ ਪਲੇਲਲਸਟ ਸਬਧੰਤ ਹੈ:

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ
ਕੀ ਬੱਲਚਆਂ ਿ ੇਟੀਵੀ ਸੋ਼ਅ ਿੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਵਤਾ ਜਾਂ ਗਾਿ ੇਹਨ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸੰਿ ਸੀ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਨੁਾਂ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਲਿਆਂ ਤ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੱਚਿ ਅਤ/ੇਜਾਂ  
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਿ ਤ ੇਕਰਿਾ ਹੈ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਛੁੱਟੀਆਂ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸੰਿੀਿਾ ਛੁਟੱੀ ਿੀ 
ਯਾਿ ਲਿਲਾਿਂ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਟੀਵੀ ਥੀਮ 
ਕੀ ਕਈੋ ਥੀਮ ਧਨੁ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਸੋ਼ਅ ਹਨ 
ਲਜਨ੍ਾਨੰੂਂ ਤੁਸੀ ਂਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਿ ਕਰਿ ੇਹੋ

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਸਗੰੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਲਿਸ ਲਵਚੱ ਤੁਸੀ ਂ ਗਏ ਹੋ
ਲਕਹੜੀਆ ਂਧਨੁਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਈਵੈਂਟ
ਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਂਿੀਆ ਂਹਨ ਲਜਸ ਲਵਚੱ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਏੋ ਸੀ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਲ ਅਤ ੇਮਾਇਲਸਟੋਨ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿੀ ਲਜੰਿਗੀ ਿੀ ਇਕੱ
ਖਾਸ ਯਾਿ ਲਵਚੱ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਿ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ‘ ਮੈਮੋਰੀ ਬਮਪ’ (10-30 ਸਾਲ ਪਰੁਾਣੀਆਂ 
ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ) ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰ ੇਸੋਚ 
ਸਕਿ ੇਹ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਨੀ ਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਂਿ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਥਾਵਾਂ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿ ੇਹਮੋਟਾਊਨ 
ਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਂਿ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਲੋਕ
ਉਸ ਲਵਅਕਤੀ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ  
ਖਾਸ ਹ।ੈ ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾ ਂਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਿਂ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਸ਼਼ੌਕ, ਰਚੁੀਆਂ ਅਤ ੇਲਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀ ਸੰਗੀਤ ਿ ੇਕੁਝ ਲਹਸੇੱ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸੀ ਸਮਹੂ ਬਾਰ ੇਸੋਚਿ ਲਈ 
ਮਜਬਰੂ ਕਰਿ ੇਹਨ ਲਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਸੰਬੰਲਧਤ ਰਹ ੇਹੋ?

ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀ ਂ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਵਡੇਰੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.playlistforlife.org.uk ਤੇ ਜਾਓ
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ਹਣੁ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਪਲੇਕਲਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉ ਂਨਾ ਆਪਣ ੇ
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਗਾਕਣਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਿਕੋ਼ਿ਼ਿ 
ਿਰੋ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ? 
ਇਕੱ ਸਾਉੰਡਟ੍ੈਕ ਨੰੂ ਬਿਾਨਾ ਅਤ ੇਹਰਕੇ ਗਾਿ ੇਨਾਲ ਜੜੁੀਆਂ ਯਾਿਾਂ ਿੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ 
ਪਲਰਵਾਰ ਅਤ ੇਿੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜੁਨ ਿਾ ਇਕੱ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ ਲਕਸੇ ਿੋਸਤ ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ 
ਿ ੇਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਲਲਸਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੰੂ ਭਰ।ੋ

ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 
ਲਸਰਫ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ 

ਲਬੰਿ ੂਹਨ - ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਲਰਆਂ ਨੰੂ  
ਜਵਾਬ ਿਿੇ ਿੀ  
ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ

ਉਨ੍ਾਂ ਿ ੇਬਾਰ ੇਪੁੱਛਿ 
ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਆਪਿ ੇ

ਗਾਲਿਆਂ ਅਤ ੇਯਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿੀ 

ਕਲੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਚੋਟੀ ਦੇ 
ਸਝੁਾਅ

ਇਹ ਪਲੇਲਲਸਟ ਸਬਧੰਤ ਹੈ:

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ
ਕੀ ਬੱਲਚਆਂ ਿ ੇਟੀਵੀ ਸੋ਼ਅ ਿੀਆ ਂਨਰਸਰੀ ਕਲਵਤਾ ਜਾ ਂਗਾਿ ੇਹਨ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸੰਿ ਸੀ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਨੁਾਂ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਲਿਆਂ ਤ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੱਚਿ ਅਤ/ੇਜਾਂ  
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਿ ਤ ੇਕਰਿਾ ਹੈ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਛੁੱਟੀਆਂ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸੰਿੀਿਾ ਛੁਟੱੀ ਿੀ 
ਯਾਿ ਲਿਲਾਂਿ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਟੀਵੀ ਥੀਮ 
ਕੀ ਕਈੋ ਥੀਮ ਧਨੁ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਸੋ਼ਅ ਹਨ 
ਲਜਨ੍ਾਨੰੂਂ ਤੁਸੀ ਂਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਿ ਕਰਿ ੇਹੋ

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਸਗੰੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਲਿਸ ਲਵਚੱ ਤੁਸੀ ਂ ਗਏ ਹੋ
ਲਕਹੜੀਆ ਂਧਨੁਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਈਵੈਂਟ
ਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਂਿੀਆ ਂਹਨ ਲਜਸ ਲਵਚੱ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਏੋ ਸੀ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਲ ਅਤ ੇਮਾਇਲਸਟੋਨ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿੀ ਲਜੰਿਗੀ ਿੀ ਇਕੱ
ਖਾਸ ਯਾਿ ਲਵਚੱ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਿ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ‘ ਮੈਮੋਰੀ ਬਮਪ’ (10-30 ਸਾਲ ਪਰੁਾਣੀਆਂ 
ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ) ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰ ੇਸੋਚ 
ਸਕਿ ੇਹ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਨੀ ਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਂਿ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਥਾਵਾਂ
ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿ ੇਹਮੋਟਾਊਨ 
ਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਂਿ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਲੋਕ
ਉਸ ਲਵਅਕਤੀ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ  
ਖਾਸ ਹ।ੈ ਲਕਹੜ ੇਗਾਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾ ਂਿੀ ਯਾਿ ਲਿਲਾਿਂ ੇਹਨ?

ਗਾਿਾ

ਯਾਿਾਂ 

ਸ਼਼ੌਕ, ਰਚੁੀਆਂ ਅਤ ੇਲਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀ ਸੰਗੀਤ ਿ ੇਕੁਝ ਲਹਸੇੱ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸੀ ਸਮਹੂ ਬਾਰ ੇਸੋਚਿ ਲਈ 
ਮਜਬਰੂ ਕਰਿ ੇਹਨ ਲਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂ ਸੰਬੰਲਧਤ ਰਹ ੇਹੋ?

ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀ ਂ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਵਡੇਰੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.playlistforlife.org.uk ਤੇ ਜਾਓ
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