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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? te herinneren. 


Ik zing uit volle borst. Simpelweg omdat het is wat ik het liefste doe. 


Heartsong werkt op trillingsniveaus. Het is multidimensionaal. Daardoor prikkelt 
het 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 de zelfgenezing, het 
innerlijk evenwicht te vinden en maakt het cellulair geheugen wakker. 


“Als je eenmaal je brein toestaat om los te laten, begin je het eindelijk te snappen. 
Ik denk niet dat luidsprekers die vibratie kunnen reproduceren. 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. “


STEVE ROTHER https://www.espavo.org/


Ik geef internationaal Heartsong Concerten en privé sessies. 
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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 voor de persoon of personen 
voor wie ik zing.


Ik zing a capella en op grotendeels door mijzelf gecomponeerde muziek. Deze is 
ontwapenend, ontspannend, inzicht gevend, versterkend en maakt een goddelijke 
ruimte voor mensen om hun eigen wonderen waar te kunnen maken. 


Ieder concert is uniek, op maat gemaakt voor iedereen die aanwezig is. Ik heb 
honderden 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.


PRIVÉ-SESSIES


De sessies variëren in intensiteit en duur en worden digitaal vastgelegd voor de 
klanten om te bewaren. 


Een sessie bestaat uit zang, tonen, boventonen, energetisch werk en Goddelijk 
gesproken talen, aangepast naar de klant. 


Deze sessies kunnen persoonlijk of SKYPE worden gedaan.


CD's


Ik heb momenteel 3 cd's en ze worden gebruikt door veel beoefenaars in Reiki, 
ademwerk, Tai Chi, massagetherapie en voor meditatie en zelfgenezing.


Als ik niet op tournee ben, werk ik als een gediplomeerd verpleegster / 
casemanager in een ziekenhuis in San Diego, Calfornië.


En ik hou van sieraden maken en wandelen.
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