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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/moc-powrot-nadziei-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-15.html

MOC POWRÓT NADZIEI 432
Hz. Muzyka bez opłat mp3
Cena

35,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

MOC POWRÓT NADZIEI 432 Hz. Muzyka bez opłat
mp3
EAN: 5902188079999
Powrót nadziei, afirmacja życia, spełnienie marzeń, czy po prostu raj. Wiele imion można byłoby nadawać zawartej na płycie
muzyce.

Jest to niepowtarzalna muzyka wyzwalająca wielki potencjał pozytywnej energii wspartej głębokimi emocjami. Muzyka ta
przekazuje słuchaczom afirmację życia. Płynąca z nich moc pochodzi z GÓRY a kompozytor jest jej przekaźnikiem.

Słuchając tych nagrań możemy odnieść wrażenie własnej obecności poza granicami rzeczywistości. Znajdziecie się u źródeł
tego, co w życiu każdego z nas jest najcenniejsze i najwspanialsze. Ta MOC może uleczyć każdą zranioną duszę. Wystarczy
tylko słuchać.

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.

1. Pragnienie światła 17:37
2. Moc 9:07
3. Oczekiwanie 11:16
4. Powrót Nadziei 10:00
5. Radosny Świat 9:50
6. Spokojny Sen 19:25

Łączny czas trwania płyty 77 minut
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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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