
 
Tôi gửi quảng cáo / thông cáo báo chí của chúng tôi dưới đây tới bạn về buổi ra 
mắt sắp tới của chúng tôi và ra mắt của một sự kiện đặc biệt được gọi là " Hành 
trình cuộc sống- kinh nghiệm chữa lành của âm nhạc" vào ngày thứ Bảy 18 Tháng 
Sáu 2016 tại PCL . Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn để có được  một quảng 
cáo lớn như các lễ hộivà sự kiện là mới và chúng tôi không thể đủ khả năng cho 
quảng cáo lớn . Hãy cho tôi biết nếu bạn cần thêm thông tin. Trân trọng , Grace 
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Ngay lập tức phát hành 
 
 
KHI SUY NGHĨ CÓ THỂ GIẾT NGƯỜI VÀ ÂM NHẠC SẼ CHỮA LÀNH 

Pasadena, CA ( 6/06/2016)- Festival of Senses vinh dự được giới thiệu buổi 
ra mắt của chương trình “ Hành trình cuộc sống- kinh nghiệm chữa lành của âm 
nhạc”. Một sự kiện duy nhất được tổ chức vào ngày 18 tháng 6,lúc 10h30 sáng tại 
thính phòng Donald R.Wright – thư biện trung tâm Pasadena. 

Sự kiện ra mắt tự chăm sóc và thực hiện chiến lược Vienese, diễn giả và tác  
giả,7om Powers sẽ thực hiện một phần trình diễn âm nhạc lớn và sâu sắc đồng thời 
phát biểu về tự chữa bệnh và cách âm nhạc có thể được sử dụng như một liệu pháp 
để giảm bớt căng thẳng và tự chữa lành . 

7om Powers truyền tải thông điệp quan trọng của mình thông qua âm nhạc. 
Âm nhạc của ông thú vị và được sử dụng để truyền tải năng lượng. Những bản 
nhạc đính kèm trên website của lễ hội www.festivalofsenses.com làm nổi bật 
những giai điệu độc  đáo trong âm nhạc của 7om sẽ được trình diễn trong suốt 
buổi biểu diễn của ông. 
Khi 7om mắc phải một bệnh kinh niên rất nghiêm trọng, ông ấy đã sử dụng âm 
nhạc như một cách để kích hoạt khả năng tự chữa lành bệnh cho mình. Âm nhạc 
đã giúp ông vượt qua những rào cản tâm thần để tự chữa khỏi. Câu chuyện của 
ông là ví dụ tuyệt vời về sức mạnh độc đáo của âm nhạc. Âm nhạc của ông chuyên 
tâm vào luân xa,dây thần kinh và các lĩnh vực năng lượng của cơ thể để cuối cùng 
hỗ trợ cho ngươi nghe trong việc giảm căng thẳng và làm dịu tâm trí. Khách  mời 
nổi tiếng dự kiến tại buổi ra mắt của " Hành trình cuộc sống- kinh nghiệm chữa 
lành của âm nhạc" bao gồm các thị trưởng của Pasadena , Clay Drayton , nhạc sĩ 
và nhà soạn nhạc  và Tổng Lãnh sự  quán của Áo. 
Vé được bán với giá là 34$ ( ghế sau), 49$ ( ghế giữa) sẽ bao gồm cả CD sắp phát 
hành của 7om, và  97$ ( ghế trước), vé bao gồm cả CD sắp phát hành của 7om và  
bức tranh tường sự kiện. Tiền bán vé từ buổi ra mắt sẽ được  giúp ích cho trường 
Franklin Magnet | Học viện ngoại ngữ của Glendale. 
Vé có thể được mua trước trên web tại : 



http://www.festivalofsenses.com hoặc www.eventbrite.com , hoặc trực tiếp tại 
thính phòng Donald R. Wright - Thư viện trung tâm Pasadena , 285 E Walnut St , 
Pasadena , CA 91.101 , trong ngày của sự kiện trước các giảng đường. Ghế ngồi 
giới hạn tới 99 ghế ngồi không kể lứa tuổi. 

Để biết thêm chi tiết về “Hành trình cuộc sống- kinh nghiệm chữa lành của 
âm nhạc” vui lòng ghé thăm website http://festivalofsenses.com  - để phỏng 
vấn trên radio, tv, hoặc điện thoại vui lòng gọi số 626 817 34 28. 
Vài nét về 7om Powers: 

 “ Đưa cơ thể về trạng thái bình tĩnh thông qua âm nhạc đã mang đến một 
bước ngoặt lớn trong cuộc sống của tôi.   

Âm nhạc của tôi  chỉ cho cơ thể  về mọi thứ phải làm, nếu cơ thể không làm 
việc và được biết có khả năng  giúp chữa lành cơ thể và  nâng đỡ tinh thần của 
bạn"  7om Powers đã phát biểu. 

7om là nạn nhân của những căn bệnh mãn tính nghiêm trọng và đau đớn. 
Sau khi từ bỏ hy vọng về phương pháp chăm sóc y tế truyền thống, chiến đấu 
trong hơn 2,5 năm trong nhiều cơ sở y tế cho cuộc sống của mình, ông bắt đầu 
hành trình để tìm kiếm giải pháp thay thế. 

Trước khi trở thành một diễn viên và diễn giả , 7om Powers làm việc ở một 
vị trí rất căng thẳng trong ngành công nghiệp điện ảnh như một nhà báo và là giám 
đốc phát triển mối quan hệ quốc tế.  

Dựa vào kinh nghiệm của mình, ông ấy đã sáng tạo nên “Hành trình cuộc 
sống -kinh nghiệm chữa lành của âm nhạc” đặc biệt cho những người không quen 
thuộc với các khái niệm về tự chăm sóc. Đặc biệt là những người thường xuyên bị 
căng thẳng,  làm việc vất vả, tự làm khó mình và những người rất nhạy cảm với 
môi trường. 
Ngoài biểu diễn âm nhạc chữa bệnh trực tiếp , ông còn là một nhà giáo dục quốc tế 
và diễn giả về tự chăm sóc, quản lý bên trong và sử dụng âm nhạc trong cuộc sống 
hàng ngày  như là một phương thức chữa bệnh.Ông trình bày bài thuyết trình  ở 
các sự kiện , hội nghị quốc gia và quốc tế. Trong năm ngoái, 7om Powers viết 
cuốn sách mới của mình " Rule Your Inner Kingdom" , đem lại cho người đọc một 
cuộc hành trình đầy cảm hứng vào thế giới của quản lý bên trong và tự chăm sóc. 
 Vài nét về lễ hội các giác quan: 
“Hành trình cuộc sống -kinh nghiệm chữa lành của âm nhạc”  được trình bày bởi 
lễ hội các giác quan để đem đến những tài năng nghệ thuật phi thường, tới các 
cộng động địa phương và xây dựng cầu nối giữa Mĩ và Châu Âu. 
" Chúng tôi xin được giới thiệu 7om  Powers với màn biểu diễn âm nhạc độc đáo 
của ông và phát biểu về sức mạnh đáng kinh ngạc của âm nhạc để nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho những người bị bệnh mãn tính, rối loạn thần kinh và các loại 
bệnh đau đớn khác" , Grace Lee người tổ chức sự kiện phát biểu. 
Âm nhạc của 7om  mang lại bầu không khí tinh khiết và dẫn người nghe với âm 
thanh nhẹ nhàng qua những con sóng chữa bệnh của âm nhạc thiền và thú vị được 
thiết kế để tái kết nối với thế giới tình cảm của người nghe. Lễ hội các giác quan 
hiện đang có kế hoạch để tổ chức lên đến 50 sự kiện bổ sung tại Hoa Kỳ vào năm 



2017 ,để  sự kiện " Hành trình cuộc sống - kinh nghiệm chữa lành của âm nhạc" có 
thể được chia sẻ rỗng rãi hơn trên toàn quốc. Âm nhạc, một ngôn ngữ chung cho 
mọi người từ khắp nơi trên thế giới để chạm  được trái tim của chúng ta mà không 
có từ ngữ nào có thể làm được . Thay đổi bởi âm nhạc! 
Để biết thêm thông tin , liên hệ với cô Grace Lee info@festivalofsenses.com  
hoặc ( 626 ) 817 34 28. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 


