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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/moj-aniol-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-206.html

MÓJ ANIOŁ - 432 HZ. Muzyka
bez opłat MP3
Cena

30,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5902188070163

Opis produktu

MÓJ ANIOŁ - 432 HZ. Muzyka bez opłat MP3
EAN: 5902188070163

Jeżeli czegoś nie można udowodnić, nie znaczy, że nie istnieje.

Anioły są...
Anioły - istoty niebiańskiego pochodzenia, towarzyszą nam od początku naszej wędrówki na Ziemi. Dlaczego tak rzadko się do
nich zwracamy? Może warto zauważyć ich pomoc w codziennym życiu? Muzyka z tej płyty ma pomóc Wam w nawiązaniu
kontaktu z tymi nieziemskimi istotami

Radosny świat 9:42
Przyglądając się z góry życiu na Ziemi, decydujemy się podjąć tę wędrówkę. Anioły pomimo że nie są widoczne, będą nam
towarzyszyły przez cały czas. Uwierz w nie, a świat stanie się bardziej radosny, pomimo trudów życia.

Bez obaw 7:19
Pierwsze chwile na Ziemi. Twoja Mama nosi Ciebie pod sercem. Jaką energię Ci przekazała, gdy dowiedziała się, że
przychodzisz na świat? Radości czy smutku?

Powitanie słońca 11:49
Dziś po raz pierwszy zobaczysz słońce. Właśnie nadszedł czas Twoich narodzin. Niewiele z tego świata jeszcze rozumiesz, ale
widzisz Anioły i uśmiechasz się do nich. Gdy podrośniesz, przestaniesz je dostrzegać, ale one wciąż są i czekają, aż zwrócisz
się do nich z prośbą o pomoc.
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Dzieciństwo 6:50
Pozornie beztroskie, ale nie dla każdego dziecka. Czy potrafisz być autorytetem dla swojego dziecka? Czy dziecko przejmie
władzę i będzie „niegrzeczne”?

Mój Anioł 10:39
Właśnie dowiedziałeś się, że są Anioły. Mama powiedziała Ci, że to takie wielkie skrzydlate istoty, które nam pomagają.
Dlaczego nie zwracasz się do nich z prośbą o pomoc? Czy dziękowałeś im kiedykolwiek za to, że się nami opiekują? A może
tylko potrafisz skarżyć się i narzekać?

Wewnętrzny szept ukojenia 15:20
Idąc przez las, jesteś w świątyni Boga. To dobry czas na refleksje nad życiem, na rozmowę z Aniołami. Jakim jesteś Ojcem,
jaką jesteś Matką? Czy będziesz dumny ze swoich dzieci w jesieni swojego życia?

Płomyk radości 7:17
Każde dziecko jest jak płomyk radości. Postaraj się, żeby nie zgasł. Podsycaj ten płomyk ciepłym słowem, miłością.
Porozmawiaj z jego Aniołem Stróżem, aby pomógł mu ominąć pułapki tego świata.

Łączny czas płyty: 68 minut

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.

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
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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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