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Link do produktu: https://www.victorel.pl/hawaiian-guitar-cd-muzyka-bez-oplat-p-1983.html

Hawaiian guitar CD - Muzyka
bez opłat
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin+czas dostawy

Numer katalogowy

V11M0156

Kod EAN

5 902 188 070 262

Producent

Victor 11

Opis produktu

HAWAIIAN GUITAR - 432 HZ. Muzyka bez opłat CD
EAN: 5902188070262
Urok Hawajów wciąż przywodzi na myśl wymarzone wakacje, urlop i raj. Płyta „Aloha Hawaii” odzwierciedla atmosferę wysp
hawajskich z charakterystycznym brzmieniem i silną etniczną aranżacją. Tradycyjna gitara hawajska zabarwiona strojną, acz
wykwintną wibracją muzyczną, będzie szczególną gratką dla miłośników kultury hawajskiej i w ogóle etnicznej. Aranżacje
muzyczne nawiązują do gorących plaż i słonecznych dni hawajskiego życia. Subtelny klimat prowadzony konsekwentnie
melodyjną nutą, wytwarza przemiły nastrój. Płyta wpasuje się w nastrój jesienno-zimowych dni, wieczorów wypełniając je
przede wszystkim ciepłem, czasem tęskną melancholią, a czasem beztroską radością. Podróż możesz odbywać za każdym
razem, gdy włączysz te płyty. Idealna nie tylko do domowego zacisza, ale także podczas specyficznych zabiegów
kosmetycznych, masaży, w czasie pracy itd.
Muzyka: Paweł Lemiesiewicz

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. Coast of Hawaii 5:24
2. Dawn on a beach 5:04
3. Dusk it's comming 5:18
4. Looking for love 5:17
5. Hawaiian girl 5:26
6. Glow of impression 5:42
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7. Make a wish 5:50
8. Sensible move 5:30
9. Traces of feet 5:36
10. Wet hair 4:48
11. Hawaiian guitar 2:00
12. Purity of nature 4:24

Total time: 61:55

Jeśli chcesz kupić wersję W PLIKACH MP3 –
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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