
Մամլո հաղորդագրություն -  անհապաղ հրապարակման համար

 

Ձեզ եմ ուղարկում մեր հայտարարությունը / մամլո հաղորդագրությունը մեր առաջիկա պրեմիերայի և
դեբյուտային հատուկ միջոցառման մասին, որ կոչվում է «Կյանքի ծառուղի»: Այն տեղի կունենա ս/թ
հունիսի 18-ին, շաբաթ օրը,  Փասադենայի կենտրոնական գրադարանում: Անչափ շնորհակալ ենք, որ
Ձեր օգնությամբ կարող ենք մեծ հրապարակայնություն ունենալ, քանի որ այս փառատոնը և
միջոցառումը նոր են, և մենք չենք կարող մեծ գովազդ ապահովել: Եթե լրացուցիչ տեղեկությունների
կարիք լինի, խնդրում եմ տեղեկացրեք: Հարգանքներով, Գրեյս

ԵՐԲ ՄՏՔԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՍՊԱՆԵԼ, ԻՍԿ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ՝ ԱՊԱՔԻՆԵԼ!

Փասադենա, Կալիֆոռնիա (Հունիսի 6, 2016 թ.) - Զգայարանների Փառատոնը հպարտ է ներկայացնել
«Փառքի ծառուղի - Ապաքինում երաժշտության միջոցով փորձարարությունը» խորագրով
պրեմիերան։ Այն յուրօինակ միջոցառում է, որ տեղի կունենա հունիսի 18֊ին, առավոտյան ժամը 10:30
-ին Փասադենայի կենտրոնական գրադարանի Դոնալդ Ռ. Ռայթ սրահում:

Միջոցառմանն առաջին անգամ ներկայանում է 7ոմ Փաուերսը՝ Վիեննացի ինքնաբուժությամբ
զբաղվող և ներկայացումների կազմակերպիչ, բանախոս և հեղինակ, ով մատուցելու է մեծագույն
խորիմաստ կատարումներ, և ելույթներ է ունենալու ինքնաբուժման վերաբերյալ՝  նշելով, թե ինչպես
կարող է երաժշտությունն օգտագործվել որպես սթրեսը նվազեցնող միջոց և ապաքինել:

7ոմ Փաուերսն իր կարևոր ուղերձը փոխանցում է երաժշտության միջոցով: Նրա երաժշտությունը
սքանչելի է, և դրա միջոցով էներգիա է փոխանցվում: Նրա երաժշտության նմուշները, որ հասանելի
են փառատոնի կայքում՝ www.festivalofsenses.com, առանձնանում են յուրօրինակ մեղեդայնությամբ և
մատուցվելու են կենդանի կատարմամբ:

Երբ 7ոմը տառապում էր խրոնիկ հիվանդությամբ, նա երաժշտությունը կիրառեց որպես իր
ինքնաապաքինման ուժը հզորացնող միջոց: Երաժշտությունն օգնեց նրան հաղթահարել մտավոր այն
խոչընդոտները, որոնք խանգարում են ինքնաբուժմանը: Նրա պատմությունը երաժշտության
յուրահատուկ զորության մի մեծ օրինակ է։ Նրա երաժշտությունն ուղղված է նյարդերին և մարմնի
էներգետիկ դաշտին՝ նպատակ ունենալով ի վերջո աջակցել ունկնդիրներին նվազեցնել սթրեսը և
հանգստացնել միտքը:

«Փառքի ծառուղի - Երաժշտության ապաքինող փորձառառությունը»  փառատոնի պրեմիերային
ակնկալվող հանրահայտ հյուրերի ցանկում են Փասադենայի քաղաքապետը, երգահան Քլեյ Դրեյթոնը,
ով գործիքավորել է Դայանա Ռոսի հավաստագրված ոսկե ձայնագրությունը, ինչպես նաև Ավստրիայի
գլխավոր հյուպատոսը:

Տոմսերի արժեքն է $ 34 (վերջին շարքեր), $ 49 (միջին շարքեր), որը ներառում է 7ոմի թողարկվելիք
ձայնասկավառակը, և $ 97 (առջևի շարքեր), որը ներառում է 7ոմի առաջիկա ձայնասկավառակը, և
պաշտոնական միջոցառման պաստառը: Տոմսերի հասույթը տրամադրվելու է Ֆրանկլին  Մագնետ
Դպրոցին| Գլենդեյլի Օտար լեզուների ակադեմիային:

Տոմսերը կարելի է ձեռք բերել նախապես առցանց հետևյալ հասցեում՝

http://www.festivalofsenses.com կամ www.eventbrite.com, կամ անձամբ միջոցառման օրը՝ Փասադենայի
կենտրոնական գրադարանից, Դոնալդ Ռ. Ռայթ սրահի դիմացից, հասցեն՝ 285 E WALNUT St,
Pasadena, CA 91101: Տեղերը սահմանակափակ են ցանկացած տարիք մինչև 99 մարդու համար:

«Փառքի ծառուղի - Ապաքինում երաժշտության միջոցով փորձարարությունը» փառատոնի
վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք պաշտոնական կայքէջ
http://www.festivalofsenses.com: Ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ կամ հեռախոսով
հարցազրույցների համար խնդրում ենք զանգահարել 626 817 34 28:

7ոմ Փաուերսըի մասին

«Իմ երաժշտության շնորհիվ մարմնիս հանգստություն պարգևելը լուրջ բեկում մտցրեց իմ կյանքում:



«Իմ երաժշտության շնորհիվ մարմնիս հանգստություն պարգևելը լուրջ բեկում մտցրեց իմ կյանքում:
Երաժշտությունը մարմնին թելադրում է անել այն ամենը, ինչ պետք է անել, եթե միտքը չի գործում, և
հայտնի է, որ այն կարող է օգնել ձեր մարմնին ապաքինվել և բարձրացնել տրամադրությունը», նշում է
7ոմ Փաուերսը:

7ոմը վերապրել է մի քանի լուրջ և ծանր հիվանդություններ: Ավանդական բժշկությունից հույսը
կտրելով և երկուսուկես տարի տարբեր բուժ․հաստատություններում իր կյանքի համար պայքարելուց
հետո նա սկսեց այլընտրանքներ փնտրել:

Նախքան կատարող և բանախոս դառնալը՝ 7ոմ Փաուերսը աշխատել է կինոարտադրությունում մեծ
սթրեսային վիճակում՝ որպես լրագրող և միջազգային հարաբերությունների զարգացման տնօրեն:

Սեփական փորձի վրա հիմնվելով՝ նա հիմնեց «Փառքի ծառուղի - Երաժշտության ապաքինող
փորձարարությունը» հատկապես այն մարդկանց համար է, ում ծանոթ չէ ինքնաբուժման գաղափարը․
հատկապես այն մարդկանց, ովքեր անընդհատ սթրեսային վիճակում են, շատ են աշխատում, խիստ են
իրենք իրենց նկատմամբ, և ովքեր շատ զգայուն են շրջակա միջավայրի հանդեպ:

Ի հավելումն իր ապաքինող երաժշտության կենդանի կատարումների՝ նա նաև միջազգային
մանկավարժ և բանախոս է ինքնաբուժման, ներքին կառավարման և երաժշտությունը մեր առօրյա
կյանքում օգտագործելու բուժիչ մոդելի թեմաներով: Նա ներկայացնում է կարևորագույն
պրեզենտացիաներ և սեմինարներ տարբեր միջոցառումների, տեղական և միջազգային
գիտաժողովների ժամանակ:

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 7ոմն աշխատում է նոր գրքի վրա՝ վերնագրված՝ «Ղեկավարեք Ձեր
ներքին թագավորությունը», ընթերցողին ուղեկցելով ոգեշնչող ճանապարհորդության դեպի իր
ներաշխարհի կառավարում և խնամքի հսկողություն:

 

Զգայարանների փառատոնի մասին

«Փառքի ծառուղի - Երաժշտության ապաքինող փորձարարությունը» ներկայացվում է Զգայարանների
փառատոնին՝ նպատակ ունենալով բացառիկ արվեստի տաղանդներին ներկայացնել հանրությանը և
կառուցել կամուրջներ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև:

«Մենք ուրախ ենք ներկայացնել 7ոմ Փաուերսին իր յուրահատուկ երաժշտական կատարմամբ և
խոսքով, իր երաժշտության անհավատալի ուժով՝ բարելավելու այն մարդկանց կյանքի որակը, ովքեր
տառապում են խրոնիկ հիվանդություններով, նյարդային խանգարումներով և այլ
հիվանդություններով», նշում է միջոցառման կազմակերպիչ Գրեյս Լին:

7ոմի երաժշտությունը բերում է մաքուր մթնոլորտ և հանդարտեցնող ձայներով ունկնդիրներին
ուղղորդում է խորհող և սքանչելի երաժշտության բուժիչ ալիքներով, որպեսզի վերամիավորվի
ունկնդիրների հուզական աշխարհին: Զգայարանների Փառատոնը ներկայումս ծրագրում է 2017
թվականին ունենալ մինչև 50 լրացուցիչ միջոցառում ԱՄՆ-ում, այնպես որ, այս միջոցառումը կարող է
մատուցվել ավելի լայն լսարանի ողջ երկրում։ Երաժշտությունն  ունիվերսալ լեզու է ամբողջ
աշխարհում բոլոր մարդկանց սրտերին հասնելու համար, որ ոչ մի խոսք չի կարող անել:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Տիկին Գրեյս Լիին , գրելով հետևյալ էլ․ հասցեին,
info@festivalofsenses.com կամ զանգահարելով (626) 817 34 28։

 

# # #


