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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/sesja-oczyszczajaca-ireneusz-rybicki-432-hz-muzyka-bez-oplatmp3-p-30.html

Sesja Oczyszczająca Ireneusz Rybicki - 432 HZ.
Muzyka bez opłat mp3
Cena

90,00 zł

Cena poprzednia

100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Sesja Oczyszczająca - Ireneusz Rybicki - 432 HZ.
Muzyka bez opłat mp3
Dzięki tej płycie poznasz moc Swojego Umysłu i jak Sam możesz uwolnić się of napięć, stresów, niechcianych emocji, chorób,
przekonań.

Jedyne co trzeba zrobić to usiąść lub położyć się wygodnie, nie krzyżując rąk ani nóg i uwierzyć, pozwolić Sobie w ciszy, przy
zamkniętych oczach na podróż do wnętrza Siebie za słowami, które poprowadzą Ciebie uruchamiając Energię, która Ciebie
oczyści, uwolni i uzdrowi.

Spodziewaj się niesamowitych, pozytywnych rezultatów odbudowujących Twoją psychikę, emocje i ciało na wszystkich
poziomach istnienia.

kontakt z autorem:
www.doradztworybicki.pl

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.

Czas sesji: 52 min 18 sek
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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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