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Halpernin Healing-musiikki
Steven Halpern on maailmankuulu rentoutus- ja hoitomusiikin pioneeri. Osassa levyistä on mukana aivoja
tasapainottavaa ja rentoutusta/meditointia tukevaa aivoaalto-ohjausta (Deep Alpha/Theta).
Joissakin musiikeissa on myös sublimoituja vahvistuksia.
Attracting Prosperity
Harmonisoimaan ja tuottamaan elämään lisää iloa ja runsautta. Sopii hoitoihin ja muun työskentelyn taustalle.
Sublimoitu, 62 min

Drive Time Rx (S)
Tämä uraauurtava musiikkiäänite on
kehitetty poistamaan ajamiseen liittyvää
stressiä sekä lisäämään turvallisuutta ja
ajomukavuutta.
Sublimoitu, 69 min

Chakra Suite
Kuuluu terapialevystön ehdottomiin
kulmakiviin. Tasapainottaa chakrat ja
tukee optimaalista terveyttä stimuloimalla energiakeskuksia.
72 min

Drum Spirit
Sydämen tahdissa sykkivät intiaanien
parantava rumpu ja helistimet yhdessä
alkuperäishuilujen kanssa luovat kokonaisvaltaisen kolmiulotteisen musiikkikokemuksen, joka tempaa sinut sisäänsä. 59 min
Gifts of the Angels
Enkelikuoro, Rhodes-piano, harppu ja
viulu luovat sfäärien harmoniaa, jonka
lumovoima on ihmeellinen ja maaginen.
68 min

Crystal Bowl Healing
Muinaisen Egyptin ja Kreikan temppeleissä käytetyt kristallikulhot resonoivat ja
harmonisoivat. Upeat soinnit saavat aivot
rentoon luovaan alpha-tilaan.
61 min
Deep Alpha
Tämä kaunis klassikko luo sisäisen
rauhan tilan, jossa aika pysähtyy.
Ohjaa elvyttävään rentoutukseen tai
meditaatioon.
67 min

Initiation
Koe Suuren pyramidien maagisuus
Kuninkaan kammiossa äänitetyn musiikin kautta. Ohjaa meditaation ja stimuloi ikiaikaisia muistoja ja visioita.
43 min

Deep Alpha 2
Vähentää stressiä ja tukee paranemista. Mukana ainutlaatuiset aasialaiset
perinnesoittimet: shakuhachi, bansuri ja
bambu-huilu.
78 min

Music for Yoga
Poistaa stressiä, syventää rentoutusta
ja auttaa kokemaan sisäistä rauhaa ja
harmoniaa. Ideaalinen joogan ja rentoutuksen taustalle. Liikkeen meditaatiota.
63 min
Ocean Suite
Meren aallot ovat ikiaikoja luoneet rauhaa ja hyvää oloa. Musiikki hengittää
aaltojen rytmiin, samalla kun oma hengitys syvenee ja hidastuu.
77 min

Deep Theta
Theta-taajuus edistää yhteyttä intuitiivisiin lähteisiin, uudistaa, tukee paranemista sekä lisää luovuutta, iloa ja stressinsietokykyä.
56 min
Deep Theta 2
Mietiskelyyn ja syvällisen rentoutukseen. Mukana aasialaisia alkuperäishuiluja parantajamestareiden soittamana.
78 min

Singing Bowls of Shangri-la
Koe 1000-luvulta peräisin olevien kultaisten Tiibetiläisten kulhojen parantava
voima. Henkeäsalpaavat ylääänivärähtelyt resonoivat koko kehossa
solutasolle saakka tukien paranemista
ja sisäistä hiljentymistä. 73 min.
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