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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/spojrzenie-duszy-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-13.html

SPOJRZENIE DUSZY 432 Hz.
Muzyka bez opłat mp3
Cena

35,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5902188070446

Opis produktu

SPOJRZENIE DUSZY 432 Hz. Muzyka bez opłat
mp3
EAN: 5902188070446
Muzyka relaksacyjna to jedna z niewielu, która „opiera się” upływowi czasu. Czy teraz, czy potem – zawsze jest odbierana
pozytywnie. Odprężające dźwięki pięknych melodii skutecznie redukują codzienny stres. Harmonia zmysłów z muzyką w tle to
najwyższy atut tej płyty. Głębokie stany ukojenia to perspektywa na lepsze, zdrowsze i znacznie piękniejsze życie. Zrób coś
pozytywnego dla swego ciała i umysłu – włącz tę płytę, zamknij oczy i pozwól uwolnić się swej duszy od codzienności. Jej
spojrzenie to Twój sukces.
Muzyka: Łukasz Kaminiecki – LUCAS
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. Spojrzenie duszy 14:14
2. Tęsknota serca 11:48
3. Moja codzienność 9:07
4. Wyznanie miłości 10:22
5. Dziecięce marzenia 12:04
6. Nowe dni 11:50
7. Spojrzenie duszy (dance version) 3:50

Łączny czas trwania płyty 73 minuty

Jeśli chcesz kupić wersję na płycie CD - KLIKNIJ

Notka prawna:

wygenerowano w programie shopGold

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,

wygenerowano w programie shopGold
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