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KOJĄCA MOC NATURY 432
HZ. Muzyka bez opłat mp3
Cena

35,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5907476588771

Opis produktu

KOJĄCA MOC NATURY 432 HZ. Muzyka bez opłat
mp3
EAN: 5907476588771
Miłe dla ucha i psychiki melodie wplecione są w bogactwo dźwięków natury w taki sposób by dodawać energii i wprowadzać w
relaks i medytację. Rytmem płyty są pełne urokliwej barwy rytmy przyrody. Te bardzo barwne dźwięki przyrody przeplatają się
z ilustracyjną muzyką wyobraźni, pomagającą zharmonizować się, pogłębić kontakt z samym sobą i odzyskać ufność w piękno
obecne "tu i teraz". Słuchając płyty możesz poczuć jak w wyobraźni obmywają cię oceaniczne fale życia, lub też, że
kontemplujesz na magicznej polanie piękno wieczoru.
Muzyka: Rafał Seremet
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. Urodziłem się by żyć 5:25
2. Ukojenie 6:38
3. Fale życia 7:30
4. Wieczorna zaduma 3:20
5. Promień zachodzącego Słońca 3:01
6. Milczenie nocy 7:02
7. Modlitwa wiatru 4:29
8. Bliskość oceanu 6:46
9. Świetlista polana 5:12
10. Nadejście wiosny 4:41
11. Symfonia mokradeł 5:02
12. Ciepłe Słońce tropiku 6:16
Łączny czas płyty: 66 minut
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
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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,

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

