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ANGEL LOVE 2 - 432 HZ.
Muzyka bez opłat MP3
Cena

30,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5902188070293

Opis produktu

ANGEL LOVE 2 - 432 HZ. Muzyka bez opłat MP3
EAN: 5902188070293
Sterowane codziennością emocje i uczucia coraz częściej nabierają chaosu i powodują dyskomfort. Również szaleńczy pęd
pracy nadwyręża ciało. Szukając sposobu na spokój sięgamy do coraz to wymyślniejszych technik relaksu czy odnowy. Często
się to udaje. Piękny gabinet, wspaniałe i profesjonalne zabiegi czy cudownie uzdrawiająco – upiększające kosmetyki powodują,
że wzrasta zadowolenie i satysfakcja, że ciało relaksując się dostarcza harmonii i wyciszenia. To naturalne procesy. W celu ich
wyeksponowania i osiągnięcia długotrwałych efektów musimy pamiętać o zaspokojeniu wszystkich zmysłów. Jednym z
podstawowych zmysłów estetyki jest słuch. Lubimy słuchać pięknych dźwięków. Lubimy słuchać piękną muzykę i chociaż
każdy z nas ma swój indywidualny gust pamiętajmy, że jest Muzyka sięga poza te granice. Bez względu na to, co kto lubi
coraz większą możliwość mamy do słuchania muzyki ponadczasowej, melodyjnej i zwyczajnie pięknej. Nie trzeba wcale tego
uzasadniać. Wystarczy poczuć harmonię i wewnętrzne ciepło i już.
Wśród dziesiątek tysięcy opinii na temat tej muzyki niemal wszystkie wyrażają zachwyt i wysokie wibracje "płynące" w trakcie
słuchania. Nie potrzeba słów, aby opisać coś, co jest "nieopisywalne" - lepiej oddać się dźwiękom harmonijnej melodii i
wznieść się do nieba.
Muzyka: Łukasz Kaminiecki

Muzyka strojona na częstotliwości 432 Hz jest bardziej harmonizująca z ludzką naturą. Ta częstotliwość to głębsze rozluźnienie
i działanie bodźców dźwiękowych, dzięki którym organizm się znacznie szybciej regeneruje. Bardziej naturalne i mniej
„agresywne” dźwięki na tym poziomie okazują się wspaniałą możliwością podnoszenia energii życiowej do właściwego
poziomu. Warto, więc powrócić do pierwotnej tajemnicy ludzkiej natury, dzięki której życie stanie się głębiej doświadczanym
szczęściem i radością.

International Organization for Standardyzation (ISO) powstała w 1947 roku. Zajmuje się standaryzacją (ujednoliceniem)
różnych dziedzin życia do chwili obecnej. W 1953 roku ISO przyjęło częstotliwość stroju muzycznego na poziomie 440 Hz. Od
tamtego czasu jest to standard. Jednak żyjąc w dobie „powrotu do natury” coraz częściej okrywa się oddziaływanie tej wibracji
na ludzki organizm na poziomie energetycznym. Okazuje się bowiem, że nie do końca jest ono pozytywne. Wrażenia
estetyczne oddziaływania muzyki może są wyrazistsze i tworzą wysoką jakość, jednak natura ludzkich komórek nie do końca
zdaje się to akceptować. Poziom stroju muzycznego przed standaryzacją ISO wynosił 432 Hz i – jak się okazuje – jest bardziej
„przyjazny” komórkom ciała fizycznego.
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1. Angel Love II 17:03
2. Śpiew Duszy 12:14
3. Brama Nieba 14:32
4. Wspólnota Serc 10:45
Łączny czas płyty: 54 minuty

Jeśli chcesz kupić wersję na płycie CD – KLIKNIJ
Notka prawna:

Muzyka zawarta w tym projekcie jest zwolniona z opłat ZAIKS, STOART oraz innych OZZ wymagających opłat. To muzyka bez
abonamentu. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nagrań zawartych na tej płycie należą do VICTOR 11 i mogą być za
zgodą Wydawnictwa zwolnione z opłat i do publicznego odtwarzania. Za pisemną zgodą Wydawnictwa VICTOR 11 może być
dowolnie wykorzystywana w miejscach publicznych z wyłączeniem zastosowań komercyjnych (brak możliwości kopiowania i
dalszej odsprzedaży).
beauty, wellness, chill, chillout, relaxtime, muzyka, makeup, beauty, jazz, relaks, bezoplat, freemusic, free, bez opłat, muzyka
bez zaiks, medytacja, relaks, mp3, bez zaiks, z licnencją,
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