Heartsong Vibrational Healing concerten en sessies
Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com
Warme groet, ik ben Mary Jones.
Als jong meisje deed ik niets liever dan naar boomtoppen te klimmen.
Onder de bladerhemel zong ik dan, onder een bries die het zonlicht liet glinsteren
en dansen op mijn huid.
Ik zong naar de zon en lucht op een manier die me hielp om de Liefde van Thuis te
voelen.
Jaren gingen voorbij. De schoonheid van deze connectie bleef.
Het heeft zich ontwikkeld in een prachtige expressie en uitnodiging om de niet in
woorden uit te drukken Liefde van Thuis blijvend te herinneren.
Ik zing uit volle borst. Simpelweg omdat het is wat ik het liefste doe.
Heartsong werkt op trillingsniveaus. Het is multidimensionaal.
Het prikkelt mensen om met hun hart te luisteren in plaats van met het hoofd.
Open voor meer en diepere informatie.
Heartsong is een draaggolf voor Goddelijke energie.
Het helpt innerlijk evenwicht te vinden en maakt het cellulair geheugen wakker.
"Ga rustig zitten en en kijk naar de beelden die in je gedachten opkomen.Deze klanken
creëren namelijk speciale energieën die je beroeren op een manier die je nooit had
verwacht!"

LEE CARROLL www.kryon.com
“Zodra je je denken toe staat om los te laten begrijp je het eindelijk. Zelfs de woorden, de
intonaties waren zeer aangenaam. Ik denk niet dat sprekers jouw soort vibraties kunnen
herhalen.
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Wanneer je bepaalde tonen raakte leek het net alsof de boventonen zo sterk waren dat ik
de toon zelf niet meer kon horen. Het leek net alsof de toon in een andere dimensionale
realiteit direct naast mij bestond. Dus ik moest wel aannemen dat ik naar een andere
realiteit was gebracht.”

STEVE ROTHER www.lightworker.com
Ik geef internationaal concerten en privé sessies.
Mijn website is in het Engels: www.maryjonesheartsong.com
CONCERTEN
Ik geef sinds 2008 concerten in Europa en de VS.
Ik zing in intuïtieve/gechannelde (licht) talen die ik op gevoel aanpas naar het
moment.
Ik zing a capella en op grotendeels door mijzelf gecomponeerde muziek.
Ontwapenend, ontspannend, inzicht gevend, versterkend, goddelijke ruimte
makend om mensen hun eigen wonderen te kunnen laten maken.
Ieder concert is uniek, op maat gemaakt voor iedereen die aanwezig is.
Ik heb meer dan 100 concerten en privé sessies gegeven in de VS, Nederland,
Duitsland, Noorwegen en Turkije (Istanboel). Ik bied dit aan iedereen aan en kom
graag op uitnodiging naar andere landen.
PRIVE SESSIES
De sessies variëren in intensiteit en duur.
Elke sessie wordt digitaal opgenomen en meegegeven aan de klant.
Een sessie bestaat uit zang, tonen, boventonen, energetisch werk en Goddelijk
gesproken talen, aangepast naar de klant.
Sessies kunnen persoonlijk of telefonisch gegeven worden.
CD’s
Ik heb 4 CD's uitgebracht, een 5e is in de maak.
CD’s worden gebruikt in ziekenhuizen, Reikipraktijken, ademhalingstherapie, Tai
Chi, massagetherapie en voor meditatie en zelfhealing.
Mijn muziek wordt gebruikt voor de Nederlandse film "Mannen Over Liefde".
Zie mijn YouTube website voor de trailer, diverse Heartsongs en interviews:
https://www.maryjonesheartsong.com/the-media/
Als ik niet op tournee ben werk ik als gediplomeerd verpleegkundige in een
ziekenhuis. Ik ben de oprichter en eigenaar van Felicita Growth Center in San
Diego, Californië.
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