
–بيیانن صحفي  للنشرر االفوورريي   
 

االحيیاةة  مسيیرةةوواالذيي يیسمى "  وواالمميیز خاصصاالحدثث لأأددناهه لعرضنا االقاددمم ووألوولل مرةة ل أأررسل لكم ددعوةة عامة بالموسيیقى ". االشفاءتجربة  –  
 حيیث اانن. شكرااً لك جزيیالً لمساعدتنا بالوصولل لهھذهه االدعايیة االكبيیرةة في باسديینا االمركزيیةفي االمكتبة  2016سيیقامم في االثامن عشر من يیونيیو من االعامم 

إإعالناتت كبيیرةة. أأعلمنا اانن ااررددتت مزيیدااً من االمعلوماتت. غريیستحمل قيیمة وونحن ال نستطيیع  االمهھرجانن جديیدهھھھذاا   
 
 

عنددما تقتلكك ااألفكارر منن ثمم تشفيیكك االمووسيیقى!  
–)  2016باسدديینا ,كاليیفووررنيیا ( االساددسس منن يیوونيیوو,  –االحيیاةة يیفخرر مهھررجانن ااألحاسيیسس لتقدديیمم االعررضض ااألوولل "  مسيیررةة    تجربة االشفاء بالموسيیقى 

–في قاعة ددوونالدد رراايیتت  10:30. حددثث فرريیدد منن نووعهھ سيیقامم في االثامنن عشرر منن يیوونيیوو, االساعة " االمكتبة االمرركززيیة باسدديینا   
 

ااوومم باووررزز وواالذذيي سيیضفى أأددااءاا ووعررضا 7ااألددااء, االمتحددثث& االمؤؤلفف. االررعايیة االذذااتيیة & ااستررااتيیجيیة عنن في فيیيینا  حددثث سيیحصلل ألوولل مررةة
 ً للشفاء االذذااتي.كووسيیلة عالجج للحدد منن االتووترر وو  يیمكنن ااستخدداامم االمووسيیقىعنن االشفاء االذذااتي وو كيیفف  مووسيیقيیا كبيیررااً وو عميیقا  

 

مررفقة على مووقع االمهھررجانن :  االعيیناتت االمووسيیقيیةططاقة. أأوومم باووررزز سيینقلل ررسالتهھ االهھامة منن خاللل االمووسيیقى, إإنن مووسيیقاهه ساررةة وو تستخددمم لنقلل اال 7
www.festivalofsenses.com  أأوومم االفرريیددةة منن االمووسيیقى وواالتي سيیتمم تنفيیذذهھھھا ططوواالل ااددااؤؤهه االمباشرر 7تسلطط االضووء على أألحانن  

 
أأوومم مرريیضاَ بمررضض خططيیرر منن ااألمررضض االمززمنة, قامم باستخدداامم االمووسيیقى كووسيیلة لتفعيیلل قددررتهھ على االشفاء االذذااتي. االمووسيیقى ساعددتهھ  7عنددما كانن 

مووسيیقاهه تخاططبب ططاقة االررووحح " في تجاووزز االحووااجزز االعقليیة االتي تمنع ااالستشفاء االذذااتي. قصتهھ هھھھي مثالل عظظيیمم على ططاقة االمووسيیقى االفرريیددةة. 
للمستمعيینن للحدد منن االتووترر, وو تهھددئة االعقلل. ألقصى مساعددةةشاكرراا ", ااألعصابب , وومجالل ططاقة االجسمم اال  

 
–االضيیووفف االمشاهھھھيیرر االمتووقع تووااجددهھھھمم في االعررضض ااألوولل " مسيیررةة االحيیاةة  تجرربة االشفاء بالمووسيیقى " تتضمنن عمددةة بلدديیة باسدديینا, كاليي ددرراايیتوونن,  

تت االذذهھھھبيیة لدديیانا ررووسس وواالقنصلل االعامم للنمسا. شاعرر وو ملحنن وو االمشررفف على سجلل االشهھادداا  
 
 

ااوومم االقاددمة  7, وواالذذيي يیتضمنن سيیدديیهھاتت االمقاعدد ااألماميیة$ للجلووسس في 97$ للووسطط , وو 49االخلفيیة ,  للمقاعدد$ 34تتررااووحح أأسعارر االتذذااكرر ما بيینن 
مددررسة فرراانكليینن ماجنتت | أأكادديیميیة جليیندداالل لـ  االى عائددااتت االتذذااكرر االتي ستجنى منن االعررضض ااألوولل سووفف تمنح وواالررسمة االجدداارريیة االررئيیسيیة للحددثث. 

االلغاتت ااألجنبيیة.  
 

enses.com http://www.festivalofs  أأووwww.eventbrite.com  ااوو شخصيیاً في قاعة ددوونالدد رراايیتت ,–  اسدديینا , االمكتبة االمرركززيیة ب 
E285 شخصاً منن جميیع ااالعمارر. 99, في يیوومم االحددثث أأمامم االقاعة . االحددثث محددوودد فقطط لل 91101, شاررعع وواالنووتت, باسدديینا, كاليیفووررنيیا  

لمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل " مسيیررةة االحيیاةة  تجرربة االشفاء بالمووسيیقى " منن فضلكك قمم بززيیاررةة االمووقع االررسمي على   -
http://www.festivalofsenses.com – .28 34 817 626الجررااء االمقابالتت على االرراادديیوو, االتلفازز, االتلفوونن منن فضلكك ااتصلل على    

 
:  باووررزز ااوومم 7حوولل   

" نقلل جسدديي االى حالة االهھددووء منن خاللل مووسيیقايي جلبتت نقططة تحوولل ررئيیسيیة في حيیاتي.  
نن مووسيیقايي تخبرر االجسدد بانن يیفعلل كلل شيء اانن لمم يیستططع االعقلل االعملل ووهھھھي معررووفة بأنهھا تمتلكك االقددررةة على مساعددةة االجسمم على االشفاء وواالررفع م  

ااوومم باووررزز 7قالتت  ررووحكك االمعنوويیة ",  
ة وو االعالجج االططبي ااالعتيیادديي, حارربب ألجلل ااوومم هھھھوو االناجي منن عددةة  منن االحاالتت االططبيیة االمززمنة وواالخططيیررةة وو االمؤؤلمة. بعدد اانن فقدد ااألملل بالررعايی 7

قامم ببدداايیة ررحلتهھ للبحثث عنن بدداائلل.وو سنة في االعدديیدد منن االمرراافقق االططبيیة  2.5حيیاتهھ ااكثرر منن   
 

في مررااكزز حساسة للغايیة في صناعة ااألفالمم كصحفي  وو مدديیرر دداائررةة تططوويیرر االعالقاتت االددووليیة ااوومم باووررزز 7 عملل  
–ووااستنادداا االى تجرربتهھ االخاصة قامم بخلقق " مسيیررةة االحيیاةة  ً لألشخاصص االذذيینن ليیسوواا على ددرراايیة كاملة بمفهھوومم   تجرربة االشفاء بالمووسيیقى " خصيیصا

, منن قبلل اانن يیصبح عاززفاً للمووسيیقى وو محاضررااً.االذذااتيیة االررعايیة  
االحساسيیيینن جددااً لووسططهھمم االمحيیطط.جدداا على اانفسهھمم وو اايیضاً  خصووصا لألشخاصص االذذيینن هھھھمم على االددوواامم تحتت تأثيیرر االضغطط, االعملل االشاقق, االصعبب  

وو معلمم ددوولي حوولل االررعايیة االذذااتيیة, وو االمعالجة االررووحيیة االددااخليیة وو ااستخدداامم االمووسيیقى في  محاضررعررووضهھ االحيیة للعالجج بالمووسيیقى, هھھھوو لباإلضافة 
–خاللل االحددثث  لتي تددلعاااالعررووضض االررئيیسيیة وو ووررشش االعملل  هھھھوو منن يیقددممحيیاتنا االيیووميیة كططرريیقة للشفاء.  وواالمؤؤتمررااتت االددووليیة   

عططاء االقاررئئ ررحلة ملهھمة االى عالمم االررعايیة االذذااتيیة وو إلااوومم باووررزز على كتابهھ االجدديیدد " تحكمم بمملكتكك االددااخليیة " 7 عملل خاللل االعامم االماضي 
االمعالجة االررووحيیة االددااخليیة   

 
حووااسس مهھررجانن ااألحاسيیسس :  

–" مسيیررةة االحيیاةة  لتجلبب مووااهھھھبب ااستثنائيیة منن االفنوونن , االى االمجتمعاتت االمحليیة  وو لتبنن تجرربة االشفاء بالمووسيیقى " وواالتي يیقددمهھا مهھررجانن االحووااسس  
االجسوورر ما بيینن االوواليیاتت االمتحددةة ااالمرريیكيیة وو أأووررووبا.   

لتحسيینن نووعيیة حيیاةة ااألشخاصص االذذيینن يیعانوونن منن ااوومم باووررزز مع أأدداائهھ االمووسيیقى االفرريیدد وو خططابهھ عنن قووةة االمووسيیقى االهھائلة 7نحنن سعددااء لتقدديیمم  "
ااالمررااضض االمززمنة, ووااالضططررااباتت االعصبيیة وو ااألنووااعع ااألخررىى منن ااالمررااضض االمؤؤلمة "  قالتت : غرريیثث لي, منظظمة االحفلل  

شفائيیة لكلل منن أأوومم, أأجووااء منن االنقاء كما أأنهھا تررشدد االمستمعيینن للمعززووفاتت االهھاددئة منن خاللل االمووجاتت اال 7تضفي االمقططووعاتت االمووسيیقيیة لل 
 50صممتت االى إإعاددةة ااالتصالل مع االعالمم االعاططفي للمستمعيینن. يیخطططط حاليیا مهھررجانن ااألحاسيیسس ألنن يیصلل االى وواالتي  االمووسيیقى االتأمليیة وواالساررةة

2017حددثث في االوواليیاتت االمتحددةة ااالمرريیكيیة خاللل عامم   
–ووبذذلكك يیمكنن مشارركة حددثث " مسيیررةة االحيیاةة  تجرربة االشفاء بالمووسيیقى " مع جمهھوورر أأووسع في جميیع أأنحاء االبالدد. االمووسيیقى, هھھھي لغة عالميیة للناسس  

بووااسططة االمووسيیقى! تتحوولل حتى االكلماتت فعلهھا, منن جميیع اانحاء االعالمم  لتصلل قلووبنا  بططرريیقة ال تستططيیع   
 

28 34 817 (626)ااوو على  info@festivalofsenses.comعلى   غرريیثث لي لمززيیدد منن االمعلووماتت, ااتصلل على ااألنسة  
# # #  


