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Link do produktu: https://www.victorel.pl/yoga-cd-lucas-p-123.html

Yoga CD - Lucas
Cena

38,00 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin+czas dostawy

Numer katalogowy

V11M0144

Producent

Victor 11

Opis produktu

YOGA - 432 HZ. Muzyka bez opłat CD
EAN: 5902188071368

Joga to wspaniały sposób na życie i doskonałe zdrowie. Właściwe ćwiczenia, zdolność koncentracji i harmonia energetyczna
tworzą niepowtarzalne wibracje, dzięki którym w codziennym życiu wzrasta optymizm, radość i siły witalne.
Melodie pełne harmonii, światła i radości są doskonałym odzwierciedleniem tych wibracji.
Muzyka doskonała do ćwiczeń jogi oraz innych.

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.

1. Powitanie Słońca 11:45
2. Energia Światła 10:06
3. Taniec Motyla 10:35
4. Głęboki Oddech 13:14
5. Kwiat Lotosu 18:10

Czas trwania mantry ok. 64 minut
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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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