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Link do produktu: https://www.muzykabezoplat.com/taniec-elfow-432-hz-muzyka-bez-oplat-mp3-p-78.html

TANIEC ELFÓW - 432 HZ.
Muzyka bez opłat MP3
Cena

30,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5907476588863

Opis produktu

TANIEC ELFÓW - 432 HZ. Muzyka bez opłat MP3
EAN: 5907476588863
Reedycja niezwykłej składanki utworów relaksacyjnych, które przenoszą w leśną krainę elfów. Przy dźwiękach tej płyty można
nie tylko odprężyć duszę i ciało, ale także odbyć wyprawę w głęboki las, gdzie mieszkają bajkowe, leśne stworzenia. Wspólna
podróż przy dźwiękach lekkich i świeżych pozwoli zrozumieć, że prawdziwe jest tylko tu i teraz...Gorąco polecamy.
Muzyka: Łukasz Kaminiecki

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.

1. Taniec Elfów 12:27
2. Powiew leśnego wiatru 11:45
3. Leśny chór 13:01
4. Dotyk Anioła 11:08
5. Delikatny deszczyk 8:09
6. Pan Wiatr 9:54
7. Taniec i śpiew Elfów 11:15
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Całkowity czas nagrań 77 minut

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
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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