Dane aktualne na dzień: 22-01-2022 09:51

Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/muzyka-do-dobrej-nauki-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-41.html

MUZYKA DO DOBREJ NAUKI
432 HZ. Muzyka bez opłat
MP3
Cena

35,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5902188071375

Opis produktu

MUZYKA DO DOBREJ NAUKI 432 HZ. Muzyka bez
opłat MP3
EAN: 5902188071375
Medytacja jest stanem głębokiego wyciszenia i relaksu. Bez wysiłkowa koncentracja pozwala na doskonałą obserwację
własnego wnętrza bądź otoczenia (zależnie od tematu). Stan medytacji zawsze wtedy jest właściwy, gdy nie powoduje napięć
związanych z wysiłkiem koncentracji. Poprzez stan medytacji rozwija się świadomość - właściwa zdolność postrzegania
rzeczywistości.
Każdy praktykujący medytację kieruje się w życiu najwyższymi wartościami duchowymi bez ograniczeń etycznych, moralnych,
religijnych czy zwykłego przyzwyczajenia. Właściwa medytacja jest praktycznie zawsze poza barierami jakiejkolwiek religii i
otwiera na subtelną aczkolwiek głęboką wartość jaką jest mechanizm WIARY. Wiara to zdolność tworzenia i dobrze jest, gdy
wykorzystujemy ją dla dobra swojego i innych.
Muzyka na niniejszej CD jest celową kompozycją mającą na celu wprowadzić w bardzo głęboki stan medytacji. Słuchając jej np
w trakcie nauki pozwólmy sobie na samoobserwację bez krytyki, oceniania czy zachwytu - otworzy to nas na najwyższe
wartości, które cały czas istnieją w zasięgu ręki a proces nauki będzie znacznie efektywniejszy.

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. Soul of Universe 22:04
2. Soul of Universe 24:39
3. Soul of Universe 20:30

Łączny czas płyty: 67 minut

Jeśli chcesz kupić wersję na płycie CD – KLIKNIJ
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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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