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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/moje-uczucie-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-232.html

MOJE UCZUCIE 432 Hz.
Muzyka bez opłat mp3
Cena

20,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5907476588146

Opis produktu

MOJE UCZUCIE 432 Hz. Muzyka bez opłat mp3

EAN: 5907476588146

Piękne linie melodyjne oraz subtelnie wplecione dźwięki natury w doskonały sposób wpływają na redukcję napięć oraz
wyciszenie umysłu. Praktycznie, wszędzie obecna muzyka, w doskonały sposób kształtuje bądź odzwierciedla wnętrze ludzkiej
osobowości.

Wszędzie obecny dźwięk ma nieograniczony wpływ na realną rzeczywistość. Poprzez zmysł słuchu przenosi informacje,
emocje, uczucia. Jego brzmienie również wywołuje wiele reakcji. Uporządkowany w zestawieniu harmonijnie płynących
brzmień tworzy piękną muzykę. Ta towarzyszy człowiekowi od samego początku istnienia. Muzyka jest doskonała do
głębokiego relaksu czy medytacji. Wystarczy tylko słuchać i pozwolić sobie na spokojne odczuwanie coraz wyższych wibracji.

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.

Piotr Dąbrówka: gitara klasyczna
Marlena Beresińska: śpiew, altówka
Maria Suligowska: skrzypce, śpiew
Robert Zaraś: trąbka
Kasia Dabińska: flet poprzeczny, flazolety, śpiew
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Paweł Karaś: instrumenty perkusyjne, kongi,
Kamil Walczyk: instrumenty klawiszowe
Tomek Gaździński: perkusja, kongi, instrumenty perkusyjne
Jakub Suchodolski: digeridoo, chimesy, instrumenty perkusyjne
Marcin Wieczorek: perkusja

1. Moje uczucie
2. Yoshiko
3. Droga do raju
4. Japońska bajeczka
5. Bezimienny
6. ...Jak w myślach zatopiony
7. Wierzę
8. Seimei (nagranie koncertowe)
9. Indie (nagranie koncertowe)
10. Silk road (nagranie koncertowe)

Jeśli chcesz kupić wersję NA 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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