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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/etheria-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-59.html

ETHERIA 432 HZ. Muzyka bez
opłat MP3
Cena

35,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5907476588344

Opis produktu

ETHERIA 432 HZ. Muzyka bez opłat MP3
EAN: 5907476588344

Victor 11 proponuje kolejną, bardzo interesującą pozycję znakomitej muzyki w kolekcji „MUZYKA BEZ OPŁAT”, opartej o
orientalne aranżacje a co za tym idzie doskonale nadającą się do wszelkich miejsc, gdzie powinien być zainicjowany subtelny i
zmysłowy klimat. Czy będzie to gabinet masażu, grota solna, kawiarnia czy hotel, czy też zacisze domowego ogniska lub
twojej pracy. Życie jest podróżą, często nierozpoznaną i skomplikowaną. Ludzkie umysły „przyzwyczajone” do nieustannych
zmagań wciąż spiętrzają stres i wysiłek. Wydaje się nam, że ciągle musimy o coś walczyć. Prawie nigdy nie jesteśmy
świadomi, że to nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość i jeśli wydaje się nam, że coś wymaga wysiłku to tak się dzieje.

Wyobraźmy sobie podróż spełnionych marzeń! Prawda, że „budzą” się miłe emocje? Na sercu robi się lekko i przyjemnie?
Wówczas wszystko jest łatwe, miłe i radosne! Tak może być cały czas. Na początek wystarczy pozwolić sobie samemu
„poprowadzić” się śladami mistycznych dźwięków z płyty Przemysława Igiela „Etheria”. Jej głębia i tajemniczość przebudzą w
naszych myślach pragnienia doświadczeń pełnych satysfakcji, marzeń i przyjemnych doznań. Za tym, wraz z melodią,
popłynie energia, która uwolni napięcia, stres i wysiłek. Wszystko stanie się łatwiejsze, przyjemniejsze i bardziej
satysfakcjonujące.

To tylko i aż muzyka! „Etheria” dostarczy każdemu tak sympatycznych doznań, które w łatwy sposób obudzą życie pełne
lekkości i tajemnic inspirujących nie tylko do kreatywności ale przede wszystkim subtelnego relaksu.

Muzyka: Przemysław Igiel

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.
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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.

1. Anioł Miłości 2:35
2. Karuzela doznań 2:11
3. Taniec duszy 4:56
4. Etheria 22:36
5. W cieniu gwiazd 4:31
6. Kołysanka wszechświata 3:32
7. Tajemnica życia 5:14
8. Rajski sen 2:56
9. Świadomość życia 4:03
Łączny czas nagrań 52:56

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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