Envio-lhe, abaixo, o comunicado de imprensa / publicidade relativa à nossa próxima estreia de um evento especial
com o nome: “Walk of Life”, que decorrerá sábado, 18 junho de 2016 na Biblioteca Central de Pasadena. Muito
obrigado por nos ajudar a conseguir uma maior divulgação, visto que o festival e evento é novo e não
conseguimos pagar grandes anúncios publicitários. Contacte-me se precisar de mais informações.
Atenciosamente,
Grace Lee – Festival Organizer - +1 (626) 817 34 28 – info@festivalofsenses.com

Comunicado de Imprensa
Para Divulgação Imediata

QUANDO OS PENSAMENTOS MATAM E A MÚSICA CURA!
Pasadena, Califórnia (6 de junho de 2016) – O Festival dos Sentidos (Festival of Senses) tem o prazer de
apresentar a estreia do “Walk of Life - A Experiência Curativa da Música”. Um evento original que ocorrerá no dia
18 de junho, às 10:30h no Auditório Donald R. Wright - Biblioteca Central de Pasadena.
O evento conta com a iniciação do estrategista de performance e autocuidado Vienense, orador e autor, 7om
Powers, que irá conferir e executar uma importante e profunda performance musical e um discurso sobre a autocura e o uso da música como terapia de tratamento e redução do stress.
7om Powers transmite a sua mensagem importante através da música. A sua música é aprazível e usada para
transmitir energia. As demonstrações de música, incluídas no website do festival www.festivalofsenses.com,
destacam as melodias únicas de 7om, que estarão presentes na sua atuação ao vivo.
Quando 7om estava gravemente doente de circunstâncias crónicas, usou a música como forma de ativar o seu
poder auto-curativo. A música ajudou-o a contornar as barreiras mentais que evitam a auto-cura. A sua história é
um grande exemplo do poder único da música. A sua música é dirigida aos chacras, aos nervos e ao campo de
energia corporal, para ajudar os ouvintes a reduzir o stress e a acalmar a mente.
São esperados célebres convidados na estreia do “Walk of Life - A Experiência Curativa da Música”, incluindo o
Mayor de Pasadena, Clay Drayton, compositor e organizador no disco de ouro de Diana Ross, e o Cônsul Geral
da Áustria.
Os bilhetes têm o preço de $34 (parte traseira), $49 (centro) que incluem o próximo CD de 7om, e $97 (parte
dianteira), que inclui o próximo CD de 7om e um quadro/poster oficial do evento. A receita dos bilhetes para a
estreia beneficiará a Escola Franklin Magnet | Academia da Língua Estrangeira de Glendale.
Os bilhetes podem ser comprados antecipadamente na Internet em:
http://www.festivalofsenses.com e www.eventbrite.com ou, pessoalmente, no Auditório Donald R. Wright –
Biblioteca Central de Pasadena, 285 E Walnut St, Pasadena, 91101 Califórnia, no dia do evento, em frente ao
auditório. O evento é limitado a 99 lugares sentados para todas as idades.
Para mais informações sobre o Walk of Life - A Experiência Curativa da Música” visite o website oficial
http://www.festivalofsenses.com - Para entrevistas na rádio, televisão ou telefone, ligue 626 817 34 28.
Sobre 7om Powers:
“Levar o corpo a um estado calmo, através da minha música, proporcionou um grande ponto de viragem na minha
vida.
A minha música diz ao corpo o que fazer se a mente não funcionar e é sabido que tem a capacidade de ajudar o
corpo a tratar-se e de animar o espírito“, afirma 7om Powers.
7om sobreviveu a uma série de graves e dolorosas patologias crónicas. Depois de perder a esperança nos
tratamentos médicos tradicionais, após 2 anos e meio a lutar pela vida em diversas instalações médicas, iniciou a
sua jornada à procura de alternativas.
Antes de se tornar orador e performer, 7om Powers trabalhou numa função altamente stressante na indústria
cinematográfica como jornalista e diretor para o desenvolvimento internacional do relacionamento.
Com base na sua própria experiência, criou o “Walk of Life - A Experiência Curativa da Música” especialmente
para pessoas que não conhecem o conceito da auto-cura. Especialmente pessoas que estão constantemente sob
stress, que trabalham muito, que exigem demasiado de si mesmos e que são muito sensíveis ao ambiente.
Para além das suas atuações musicais curativas ao vivo, 7om é um educador e orador internacional sobre o
autocuidado, a gestão interior e o uso da música no dia-a-dia como forma de tratamento. Ele faz apresentações
importantes e workshops em eventos e conferências nacionais e internacionais.

Durante o ano passado, 7om Powers esteve a preparar o seu novo livro "Governe o Seu Reino Interior" ("Rule
Your Inner Kingdom"), dando ao leitor uma viagem inspiradora ao mundo da gestão interior e do autocuidado.
Sobre o Festival dos Sentidos:
O “Walk of Life - A Experiência Curativa da Música” é apresentado pelo Festival dos Sentidos, para levar talentos
extraordinários das artes às comunidades locais e para criar pontes entre os EUA e a Europa.
“É com prazer que apresentamos 7om Powers, com a sua performance musical única e o seu discurso sobre o
incrível poder da música, para melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem de doenças crónicas, de
perturbações neurológicas e de outros tipos de doenças dolorosas”, afirma Grace Lee, organizadora do evento.
A música de 7om traz uma atmosfera pura e guia os ouvintes com um som relaxante, através das ondas curativas
de uma música meditativa e aprazível, feita para restabelecer a sintonia com o mundo emocional dos ouvintes. O
Festival dos Sentidos planeia ter até 50 eventos adicionais nos EUA em 2017, para que o evento “Walk of Life - A
Experiência Curativa da Música” possa ser partilhado com um público mais abrangente por todo país. Música,
uma língua universal para pessoas de todo o mundo, para chegar aos nossos corações como nenhuma palavra
consegue. Seja transformado pela música!
Para mais informações, contacte a Sra. Grace Lee em info@festivalofsenses.com ou (626) 817 34 28
###

