আগামী শিনবার ১৮ জ.ন, ২০১৬ িপিসএল এ অন.ি7ত আমােদর আস; িবেশষ অন.7ান “ওয়াক অব লাইফ” এর Bথম
Bকাশ এবং আEBকােশর BচারকাযH/IBস িরিলজ আিম িনেJ আপনােদর িনকট পাঠািM। এই উৎসবQ এবং অন.7ানQ
নতRন এবং আমরা বড় িবTাপন Iযাগােত না পারা UেVও আমােদর বড় Bচারণা Iপেত সাহাযY করার জনY আপনােদর
অেনক ধনYবাদ। আপনােদর যিদ আেরা তথY জানার থােক তাহেল আমােক জানান।
আপনার একা[ আ[িরক, I\স

IBস িরিলজ
অিবলে] Bকােশর জনY
িচ#া যখন হত*া কের আর সংগীত যখন িনরাময় কের!

পাসেদনা, িসএ (৬ জ:ন , ২০১৬)-“ওয়াক অব লাইফ- দ* িহিলং এDেপিরেয়E অব িমউিজক” এর Gথম Gকাশ অত*#
গেবJর একK িবষয় কারণ এK একK Iফ^ভাল অব Iসে`স। এK একK অনন* অন:Oান PযK ১৮ জ:ন সকাল ১০ টা িSশ
িমিনেট Pপসাদানা PকTীয় UVাগােরর PডানাX আর রাইট অিডেটিরয়ােম অন:িOত হেব।
এই অন.7ােন িভেয়নার িনজ-িনরাময় এবং পিরেবশন কRশ লী, বaা এবং Iলখক ৭০এম পাওয়াসH একQ বড় এবং গভীর সাdীিতক অন.7ান
পিরেবশন করেবন এবং সdীতেক িকভeেব চাপ কমােনার এবং িনজ- িনরাময় এর িচিকৎসা িহেসেব বYবহার করা যায় Iস িবষেয় বaবY Bদান
করেবন।
৭০এম পাওয়াসH সdীেতর মাধYেম তার fরgVপhণH বaবY Bদান করেবন। তার সdীত আনiদায়ক এবং শিa IBরেণর জনY এই সdীত বYবjত
হয়। সdীেতর নম.নাfেলা Bকাশ করা হয় িন, ৭০এম Iয সdীতfেলা সরাসির পিরেবশন করেবন তার অননY মhছHনা উৎসবQর ওেয়বসাইট
www.festivalofsenses.com এ হাইলাইট করা হেয়েছ।

যখন ৭০এম lরােরাগY বYািধেত আmা[ িছেলন, তার িনজ-িনরামেয়র শিa সিmয় করার উপায় িহেসেব িতিন সdীতIক বYবহার কেরন। িনজিনরাময় এিড়েয় চেল Iয মানিসক বঁাধাfেলা Iসfেলা উেপoা করেত সdীত তােক সাহাযY কেরিছল। তার গpfেলা সdীেতর অননY শিaর িবশাল
উদাহরণ। তার সdীত শরীেরর চm, qায়. এবং শিaর Iorগgেলা পিরচালনা কের যা চsড় া[ভােব Itাতােক চাপ কমােত এবং মন শা[ করেত
সাহাযY কের।

“ওয়াক অব লাইফ- দ* িহিলং এDেপিরেয়E অব িমউিজক”এর Gথম Gকােশ GিসY অিতিথ িহেসেব Pপসাদানা’র
Pময়র, গীিতকার এবং ডায়না রেসর Zীক[িতGা\ Pসানার PরকেডJর আেয়াজক P] P^টন এবং অ_য়ার রা`দূত
উপিbত থাকেবন বেল আশা করা হেc।
Qেকেটর দাম পড়েব $৩৪(িপছেনর আসেনর), ৭০এম এর আস; িসিড সহ(মেধYর িদেকর আসন) $৪৯, এবং ৭০এম এর আস; িসিড এবং
অিফিসয়াল ওয়াল আটH সহ (সামেনর আসন) দাম $৯৭। Qেকট Iথেক Bাy অথH zা{িলন মYাগেনট |ুল/ফেরন লYােdােয়জ অYাকােডিম অব
I~নেডল Iক Bদান করা হেব।

PডানাX আর
রাইট অিডেটিরয়াম-Pপসাদানা PকTীয় UVাগার, ২৮৫ ই ওয়ালনাট এসK, Pপসাদানা, িসএ ৯১১০১ এ পাওয়া যােব। সব
বয়সীর জন* ৯৯K সীিমত আসন রেয়েছ।
http://www.festivalofsenses.com or www.eventbrite.com এ আগাম Qেকট Iকনা যােব অথবা অন.7ােনর িদন

িহিলং এDেপিরেয়E অব িমউিজক”এর ব*াপাের আেরা তথ* জানেত
http://www.festivalofsenses.com পিরদশ&ন ক)ন। +রিডও, .িভ অথবা +ফােন 6া7াতকােরর জন: কল ক)ন ৬২৬ ৮১৭ ৩৪ ২৮
নাCাের।
“ওয়াক

অব

লাইফ-

দ*

৭০এম পাওয়াসJ সhিকJত িকছ: তথ*ঃ
“আমার সjীেতর মাধ*েম শরীরেক একK শা# অবbায় িনেয় আসা আমার জীবেনর একK lmnপoণJ Pমাড়। যিদ মন কাজ না
কের তাহেল আমার সdীত শরীরেক সব ব*াপাের কাজ করেত বেল এবং আপনার শরীরেক িনরাময় করার এবং আপনার
আqােক উেrালন করার sমতা আেছ বেল এK পিরিচত", ৭০এম পাওয়াসJ জানান।
৭০এম lmতর এবং যtনাদায়ক uরােরাগ* Pরাগ Pথেক Pবঁেচিছেলন। Gথাগত Zাb*েসবার ব*াপাের হাল Pছেড় Pদওয়ার পর, িবিভx
িচিকৎসা স:ি বধা িনেয় ২,৫ বছর সংUাম করার পর িতিন িবকz িচিকৎসা খ:ঁজ েত থােকন।

একজন পারফমHার এবং বaা হওয়ার আেগ ৭০এম পাওয়াসH একজন সাংবািদক এবং আ[জHািতক স•কH উ;য়ন িবভােগর পিরচালক িহেসেব
চলি€r িশেp অতY[ চােপর মেধY কাজ করেতন। তার অিভTতার িভি•েত িতিন “ওয়াক অব লাইফ- দ* িহিলং এDেপিরেয়E অব

িমউিজক” স{| কেরন। িবেশষ কের Pযসব মান:ষ িনজ-য}ন সhিকJত ধারণার সেj অপিরিচত তােদর জন* িতিন এK
~তির কেরন। িবেশষ কের Pযসব মান:ষ Gিতিনয়ত চােপর মেধ*র থােক, যারা কিঠণ পির€ম কের এবং যারা
পিরেবেশর Gিত সংেবদনশীল।

সdীেতর মাধYেম সরাসির িনরামেয়র সরাসির স‚চােরর সােথ সােথ িতিন িনজ-যƒ, শরীেরর অভY[রীণ বYাব„াপনা এবং িনরামেয়র মাধYম িহেসেব
সdীতেক বYাবহার িবষয়ক একজন আ[জHািতক িশoক এবং বaা। িবিভ; জাতীয় এবং আ[জHািতক সে…লেন িতিন Bধান স.র উপ„াপন কেরন।
গত বছর Iথেক ৭০এম শরীেরর অভY[রীণ বYব„াপনা এবং িনজ-যƒ িনেয় পাঠকেদর অন.েBরণাদায়ক †মন িবষেয় ধারণা Iদওয়ার জনY তার
নতRন বই “‡ল ইেয়ার ইনার িকংডম” িনেয় কাজ করেছন।

Iফ^ভাল অব Iসে`স স•িকHত িকছ. তথYঃ
Iফ^ভাল অব Iসে`স এ “ওয়াক অব

লাইফ- দ* িহিলং এDেপিরেয়E অব িমউিজক” GদশJেনর কারণ িশেzর
অনন* সাধারণ Pমধােক bানীয় স•দায়েক পিরচয় কিরেয় Pদওয়া এবং মািকJন য:‚রা` ও ইউেরােপর মেধ*
সংেযাগ bাপন করা।
“lরােরাগY বYািধ, qায়িবক Iরাগ এবং অনYানY য‰নাদায়ক Iরােগ যারা ভRগ েছন ৭০এম পাওয়াসH এর অননY সাdীিতক পিরেবশনা এবং
বaেবYর মাধYেম সdীেতর অসামানY শিaর মাধYেম তােদর জীবেনর fনগত মান উ;ত করার জনY ৭০এম পাওয়াসH Iক পিরচয় কিরেয়
িদেত Iপের আমরা আনিiত।" অন.7ানQর আেয়াজক I\স িল জানান।
Itাতােদর আIবেগর জগেতর সংেগ প.নরায় সংেযাগ „াপেনর নকশার Šারা ধYােনর এবং আনেiর সংগীেতর Iঢউেয়র মাধYেম ৭০এম Itাতােদর
জনY খঁাQ পিরেবশ এবং িনেদHশ না িনেয় আেস। Iফ^ভাল অব Iসে`স ২০১৭ সােলর মেধY য.aরােŒ আেরা ৫০Q অনg7ান আেয়াজেনর পিরকpনা
িনেয়েছ, এজনY “ওয়াক অব লাইফ- দ* িহিলং এDেপিরেয়E অব িমউিজক” অন:OানK প:েরা Pদেশর িবƒৃত দর…শকেদর

মেধ* ভাগ কের Pনয়া যােব। সjীত একK সবJজনীন ভাষা িহেসেব প:েরা প{িথবীবাসীর †দেয় পৌ
ৌঁছােত পাের যা Pকান
শ‡ পাের না। সংগীেতর মাধ*েম ˆপা#িরত Pহান!
আেরা তেথ*র জন* িমস PUস িল’র সেj info@festivalofsenses.com অথবা (৬২৬)৮১৭ ৩৪ ২৮ না‹াের Pযাগােযাগ
কmন।
###

