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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/astralne-podroze-czesc-2-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-219.html

ASTRALNE PODRÓŻE część 2
- 432 HZ. Muzyka bez opłat
mp3
Cena

25,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5902188070460

Opis produktu

ASTRALNE PODRÓŻE część 2 - 432 HZ. Muzyka
bez opłat mp3

EAN: 5902188070460
Podróże to ulubiona część niemal wszystkich ludzi. Zwiedzanie nowych miejsc, poznawanie innej kultury to pełne przygód
doświadczenia owiane tajemnicą i nierzadko mistycyzmem. W natłoku codzienności niezwykle trudno jest zagospodarować
chwile dla siebie. Podążanie medytacją w kierunku poznania własnego wnętrza to wyzwanie dla tych, którzy oczekują od
siebie znacznie więcej. W osiągnięciu wewnętrznej harmonii i głębokiego wyciszenia niezwykle pomocna jest muzyka z tej
płyty. Jej działanie niesie za sobą nieocenione dobrodziejstwa - zwiększenie zdolności koncentracji, lepsze samopoczucie czy
wewnętrzny spokój to tylko niektóre z nich.

Spokojna i bardzo łagodna a zarazem głęboka muzyka stosunkowo skutecznie wprowadza w głęboki stan relaksu czy w stan
medytacji. Wystarczy tylko odrobina czasu, aby przenieść się w nieodgadnioną część własnego istnienia.

Uwaga! Zabrania się słuchania tej muzyki w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych!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.
1. Senne obrazy 19:53
2. Kryształowe wizje 19:46
3. Intuicja 16:59
4. Poza ciałem 20:11
Łączny czas nagrań: 77 minut

Jeśli chcesz kupić wersję na CD – KLIKNIJ
wygenerowano w programie shopGold

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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