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PROBLEME DE TERAPIE12

REZUMAT
Efectele muzicii asupra fi inţei umane depăşesc sfera divertismentului. Aceste efecte benefi ce asupra sănătăţii 
pornesc de la însăşi acţiunea undelor sonore, structurate sub forma arhitecturii muzicale ce se exercită asupra 
formelor de recompensă, producând activarea acestora şi, în consecinţă, şi a altor zone care procesează activităţi 
complexe precum vorbirea şi logica. Prin releul psihosomatic complex, pornind de la căile cortico-limbice şi de la 
sistemul limbic de integrare a funcţiilor emoţionale cu procesele viscerale la toate organele şi aparatele corpului 
uman, muzica devenită agent psihosoterapeutic infl uenţează de regulă în mod favorabil întregul organism. Autorul 
trece în revistă aplicaţii ale muzicoterapiei (MT), în principalele sectoare ale asistenţei medicale, exemplifi când cu 
rezultatele favorabile obţinute în dermatologie, cardiologie, pneumologie, boli neurologice şi psihiatrice, consi-
derând-o ca pe o metodă profi lactică complementară tratamentului medical.

Cuvinte cheie: muzicoterapie, boli somatice, neurologie, psihiatrie

ABSTRACT
The effects of music on the human being far exceed the limitations of pleasure. These benefi cial effects on human 
health stem from the very action of sound waves. Structured in the form of musical architecture that applies to the 
variants of reward, thus causing the activation of complex activity and areas that process speech and logic. 
Through the psychosomatic complex relay, based on cortico-limbic pathways and the limbic system’s integration 
of emotional function with the visceral processes of all organs and tissues in the human body, music has become 
a standard psychotherapeutic agent which usually favorably infl uences the organism as a whole. The author 
reviews the applications of music therapy (MT). The main fi elds of medical care exemplifying favorable results 
have been obtained from dermatology, cardiology, pulmonology, neurology, and psychiatric diseases considering 
it as a prophylactic in conjunction with medical therapy and treatment.
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SCURT ISTORIC

Muzica a fost şi este folosită în medicină de 
către toate marile culturi. Cel mai faimos exemplu 
este cel al părintelui gândirii ştiinţifi ce, fi lozoful şi 
matematicianul grec Pitagora, care credea că legile 
armoniei ce guvernează în mod natural micro cos-
mosul muzicii sunt aceleaşi care determină echi-
librul funcţiilor naturale în lumea interioară a 
omului.

Avicena, la rândul său, consideră muzica ca fi ind 
un mijloc prin care se poate restabili echilibrul 
emoţional şi, astfel, un mod prin care puteau fi  
vindecate afecţiunile psihosomatice. În prezent, pe 
baza cercetărilor din ultima jumătate de secol, s-a 
putut demonstra că muzica are efecte remarcabile 
asupra sănătăţii. A fost conturată pe o arie extrem 
de largă din domeniul asistenţei medicale, care 
benefi ciază în plan terapeutic de efectele muzicii, 
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utilizată fi e în mod activ (interpretare, intonare de 
către subiect, fi e în mod în mod pasiv (ascultarea 
muzicii) (Iamandescu, 2004). Din acest motiv, 
infl uenţa controlată medical asupra unor sisteme 
cerebrale guvernate de emoţie este de o mare rele-
vanţă pentru sănătate. Şi nimic nu poate infl uenţa 
aceste sisteme mai mult decât muzica.

 EFECTELE PSIHOLOGICE ALE MUZICII

Aşa cum arată şi investigaţiile ştiinţifi ce şi ob-
servaţiile clinice referitoare la muzicologie ale 
com pozitorului şi muzicologului Peter Hübner, 
toate sistemele organismului reacţionează pozitiv 
la ascultarea muzicii. 

Muzica are un puternic efecta supra psihicului 
uman. Astfel, muzicologia ca ştiinţă poate fi  utilizată 
în scopuri terapeutice. Datorită faptului că răspunsul 
fi ziologic la armoniile sonore reprezintă o capacitate 
înnascută a organismului, considerăm că este im-
portant să cercetăm acest mecanism pentru a ex-
ploata posibile benefi cii în terapia bolnavului. 

Muzica produce asupra creierului uman senzaţii 
agreabile sau dezagreabile, acestea fi ind refl ectate 
în comportamentul individului. 

Sunetele plăcute au un efect benefi c asupra orga-
nismului prin faptul că ne stimulează concentrarea, 
induc relaxarea organismului, crescându-i astfel 
rezistenţa. Mai mult decât atât, stimulează secreţia 
de dopamină şi serotonină, uşurând suferinţa or-
ganis mului traumatizat de factori fi zici sau psihici. 

Efectele plăcute sau modifi cările de dispoziţie 
psihică (Cioca, 2011) care au fost asociate cu as-
cultarea unor partituri muzicale au fost descrise de 
mai mulţi autori. Ca surse relevate din literatura de 
specialitate a psihologiei care se referă la muzico-
logie aminitim Storr (1992), Deliege şi Sloboda 
(1997), North şi Hargreaves (1997). Unii cercetători 
afi rmă că senzaţiile pozitive sau plăcute pe care le 
experimentează creierul sunt asociate neurologic 
cu răspusuri care folosesc ca mediator dopamina 
(Spanagel & Weiss, 1999; Rolls 2000). Probabil 
senzaţiile plăcute îi determină pe oameni să creeze 
sau să asculte muzica. 

O importantă descoperire a neuroştiinţelor în 
ceea ce priveşte muzica este faptul că nu există un 
centru specializat al muzicii la nivelul creierului, 
cea mai mare parte a sistemelor creierului fi ind im-
plicate în procesarea acestei informaţii.

Există trei mari sisteme ale creierului care sunt 
implicate în procesarea muzicii: sistemele cerebrale 
responsabile de emoţii, sistemele cerebrale im pli-
cate în procesele cognitive şi sistemele cerebrale 
care controlează musculatura striată.

Aprecierea calităţii partiturilor muzicale ascul-
tate este infl uenţată clar de gradul de cultură al 
individului. S-a constatat că aprecierea muzicii re-
prezintă într-o oarecare măsură o capacitate în-
născută care depinde în mare măsură de bagajul 
genetic al individului. Se pare că aprecierea pentru 
muzică apare spontan la copii, aceasta oferind, de 
asemenea, evidenţe favorabile unei tendinţe în-
născute de apreciere a muzicii. (Zentner & Kagan, 
1996). Majoritatea culturilor folosesc muzica ca 
mijloc de exprimare artistic. Chiar dacă nu sunt 
utilizate instrumente sofi sticate pentru obţinerea 
unor sunete de calitate superioară, se folosesc in-
stru mente de percuţie simple, pentru a se obţine 
diferite ritmuri sau pentru a se cânta vocal. (Merriam 
1964).

Creierul nostru înţelege muzica nu numai ca pe 
o expresie a lumii emoţionale. Aşa cum au arătat 
studiile de la Institutul Max Planck din Leipzig, 
conduse de Stephan Koelsch, muzica este, de ase-
menea, procesată în centrele cerebrale care contro-
lează procese complexe ca vorbirea sau gândirea 
logică. Aceste procese cerebrale complexe sunt 
activate de muzică nu doar în cazul celor cu educaţie 
muzicală (ex. muzicieni), ci şi a celor care nu au o 
pregătire în acest domeniu. Cea mai importantă 
descoperire făcută a fost că ariile cerebrale cores-
punzătoare funcţiilor cognitive sunt activate chiar 
şi când subiectul nu este atent la muzică sau când 
nu este activ (de exemplu, în timpul somnului). 
Aceasta înseamnă că muzica activează aceste sis-
teme cerebrale într-un mod obiectiv şi automat. O 
descoperire importantă a neuroştiinţelor este că 
arhitectura informaţională a creierului nostru este, 
pe de o parte, determinată genetic şi, pe de altă 
parte, este infl uenţată de experienţele trăite. Toate 
senzaţiile sunt transmise de către organele de simţ 
prin semnale bioelectrochimice care au un rol în 
stabilirea interconexiunilor dintre neuroni şi, astfel, 
în organizarea arhitecturii informaţionale a creie-
rului.

Muzica este folosită de omul sănătos ca mijloc 
de relaxare, pentru creşterea performanţei fi zice, 
pentru menţinerea unui stadiu alert sau pur şi simplu 
pentru pentru îmbunătăţirea relaţiilor sociale ale 
individului. (Clark, 1998; Dube, 1995; Karageorghis 
& Terry, 1997; & Boone, 1998; North & Hargreaves, 
1997; Panksepp, 1995; Panksepp & Bekkedal, 
1997).

MUZICOTERAPIA

Noile cercetări clinice cuantifi că benefi ciile uti-
li  zări artei în domeniul sănătăţii, de la ameliorarea 
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durerii la recuperarea rapidă a bolnavilor afl aţi în 
stare de convalescenţă. Comisia de acreditare a or-
ga nizaţiilor medicale din SUA a făcut o primă 
anchetă în acest sens în anul 2004 şi a constatat că 
aproximativ 2.000 de spitale din SUA folosesc 
diferite forme de artă în modele terapeutice. În SUA 
universităţile de medicină oferă cursuri de artă sau 
literatură, iar unele spitalele au încorporat aşa nu-
mitele grădini de vindecare şi galerii de artă care 
permit pacienţilor să selecteze diferite piese artistice 
pentru a decora pereţii saloanelor care altfel ar 
constitui un mediu extrem de steril. Doctorului 
Harry Jacobson, nefrolog şi vicepreşedinte la De-
partamentul Sănătăţii din Nashville’s Vanderbilt 
University Medical Center, afi rma faptul că „există 
evidenţe clare care arată că angrenarea pacienţilor 
în activităţi artistice şi în special muzicale este calea 
prin care povara suferinţelor devine mai uşor de su-
portat“. Această idee de abordare a unor noi posi-
bilităţi de ameliorare a suferinţelor a dus la crearea 
unui centru medical cu statut experimental numit 
„Louis Armstrong Center for Music and Medicine“, 
care face parte din complexul „Berth Israel Medical 
Center“ din oraşul New York. În acest centru me-
dical se utilizează diferite terapii muzicale şi se 
efec tuează studii asupra modului în care copiii care 
suferă de astm şi adulţii cu boli cardiovasculare şi 
pulmonare reacţionează la efectele muzicii. În luna 
octombrie 2005, Joane Loewy, director al acestui 
centru, publica în Journal of Peri Anesthesia 
Nursing un articol prin care descrie modul în care 
cântecele de leagăn care au fost cântate au uşurat 
respiraţia copiilor. De asemenea, cântecele de lea-
găn au fost mult mai efi ciente decât sedativele 
pentru a adormi copiii în vederea efectuării investi-
gaţiilor EEG sau a altor investigaţii care au fost 
efectuate la nivelul creierului şi care necesitau pu-
ne rea unor electrozi pe scalp. Medicaţia nemaifi ind 
necesară sau dacă totuşi s-au folosit sedative, 
efectul acestora a fost mult mai rapid în cazul fo-
losirii muzicii (Loewy), ariile din creier asupra că-
rora muzica acţionează fi ind cele pe care corpul 
uman le utilizează atunci când se simte bine. 

Drogurile (canabis, cocaină şi marijuana etc.) 
acţionează în aceleaşi arii ale creierului, însă cu 
efect distructiv asupra corpului uman. Mai mult 
decât atât, Tramo afi rma că „muzica este un stimul 
puternic care acţionează asupra analizatorului au-
ditiv“(Prof. Tramo J., Harvard Medical School), 
acesta determinând eliberarea din celule a endor-

fi nelor care suprimă durerea şi a immunoglobinelor 
care ajută în lupta cu boala.

EFICACITATEA TERAPIEI PRIN MUZICĂ – 
APLICAŢII TERAPEUTICE

Creşterea acceptanţei muzicologiei ca metodă 
terapeutică a fost fundamentată în urma cercetărilor 
efectuate de-a lungul timpului şi din ce în ce mai 
mulţi medici au început să capete experienţă în 
acest domeniu. Programele de artă şi ştiinţele me-
dicale de la „Stanford University“ încurajează stu-
denţii să descopere intersecţia dintre artă şi me-
dicină, în timp ce la „Columbia Universiy Medical 
School“ din New York medicii sunt pregătiţi să 
trateze pacienţii folosind în paralel şi muzicologia 
sau alte terapii în care este implicată arta. Arta în 
medicină este, de asemenea, folosită de către medici 
şi asistente în managementul propriului stres pentru 
a evita sindromul „burnout“. Centrul medical „Louis 
Amstrong“ oferă programe de meditaţie pentru 
personalul medical care lucrează în secţiile de on-
co logie. În acest scop se organizează grupuri în 
care asistentele medicale cântă sau ascultă mu zică 
live. În aceste sesiuni se discută în paralel şi pro-
blemele care intervin în tratamentul bolnavilor de 
cancer. La Beth Israel Medical Center există un 
studiou muzical unde la fi ecare două săptămâni se 
organizează un program unde se folosesc tobe. Prin 
metode de percuţie care alternează de la tehnici 
simple la complexe se încearcă diminuarea nivelului 
de stres acumulat. Se pare că arta vindecă nu doar 
pacienţii, ci şi pe vindecători.

Dermatologie
Muzicologia poate fi  utilizată în scopul reducerii 

gratajului la pacienţii suferinzi de neurodermatită, 
la care impulsul de a se scărpina şi percepţia durerii 
au scăzut considerabil. La bolnavii cu stări de de-
presie, piesele muzicale exuberante cu tempouri 
rapide au un efect antidepresiv remarcabil (Luban 
Plozza, 1988)

Astmul bronşic şi respiraţia
Pentru om, respiraţia reprezintă o activitate 

vitală care, fi ind repetată de atâtea ori pe tot par- 
cur sul vieţii, devine pur si simplu un fenomen nea-
preciat la justa sa valoare. Există însă persoane care 
nu respiră la fel de uşor ca persoanele sănătoase şi 
care realizează cu adevărat cât de importantă este 
integritatea aparatului respirator. Din rândul acestor 
persoane suferinde fac parte bolnavi astmatici, cei 
suferinzi de COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) sau alte afecţiuni pulmonare. 

Respiraţia rapidă, hiperventilaţia cauzează re-
du cerea concentraţiei de CO2 din sânge, fapt care 
generează următoarele efecte: creşterea secreţiei de 
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andrenalină (scurtarea respiraţiei, căscat frecvent, 
gemete, senzaţie de apăsare şi durere în piept, somn 
întrerupt, dureri musculare din cauza folosirii gre-
şite a muşchilor respiratori, anxietate), determină 
constricţia arterială, reducând fl uxul sanguin către 
creier (pierderea memoriei, ameţeli, detaşare emo-
ţională, senzaţii de înţepături de ace în gură, mâini 
şi picioare), suprasolicitarea muşchilor respiratori 
(dureri de cap, gât şi umeri şi dureri în regiunea 
lombară). Pentru a reuşi să respire normal, bolnavul 
astmatic trebuie să reuşească să se relaxeze. Datorită 
relaxării tonusului bronşic, căile aeriene se vor 
decongestiona şi astfel aerul va putea să circule 
neobstrucţionat spre alveolele pulmonare. Prin 
terapia muzicală se urmăreşte o ameliorare a stării 
de sănătate a pacientului şi evitarea exacerbărilor 
cauzate de stres. 

Efectele muzicii asupra tensiunii arteriale
În urma unor experimente care au fost efectuate 

de către Bernardi şi Sleight (2005), s-a constatat că 
stimulii muzicali controlează ritmicitatea sistemului 
cardiovascular şi a sistemului respirator. Mai mult 
decât atât, s-a constatat că frazele ritmice cum ar fi  
mantrele budiste pot modifi ca ritmul respirator şi 
presiunea sângelui. Aceste modulări au dus la re-
ducerea activităţii sistemului nervos simpatic, sti-
mularea activităţii sistemului nervos parasimpatic 
şi creşterea senzitivităţii refl exului baroreceptor. 
Mo difi cările fi ziologice constatate au fost consi-
derate ca fi ind un rezultat pozitiv în urma experi-
mentului efectuat. S-a constatat că infl uenţa exer-
citată de muzică depinde de tempo-ul acesteia: un 
tempo rapid poate determina creşterea ritmului 
cardiac şi prin aceasta tensiunea arterială, ventilaţia 
pulmonară, în timp ce un tempo lent induce redu-
cerea ritmului cardiac şi a celui respirator. Bernardi 
şi Sleight au încercat să determine dacă ascultarea 
muzicii cu ritmuri speciale sau cu un anumit mesaj 
poate avea un efect direct asupra ascultătorilor. 
Concluzia fi nală a fost că, indiferent dacă ne place 
sau nu genul de muzică pe care o ascultăm, 
aceasta infl uenţează ritmul sistemelor cardio-
vas cular şi respirator. Miturile sau dogmele care 
spun că muzica are efect doar dacă îţi place sau că 
muzica este relaxantă sunt doar în parte adevărate. 
De fapt, muzica are un efect care este independent 
de preferinţe sau de educaţia muzicală a celui care 
o ascultă. Efectele asupra sistemelor cardiovascular 
şi respirator variază numai în funcţie de tipul mu-
zicii pe care o ascultăm. 

Efectele terapiei muzicale în neurologie
Într-un proiect care includea pacienţi cu scleroză 

multiplă care au ascultat muzică, s-a observat un 
efect pozitiv al muzicii în sensul transmiterii unui 
sentiment de pace interioară, de linişte, iar eveni-
mentele neplăcute din trecut care au fost readuse în 
memorie de muzică au fost resimţite de aceştia cu 
un sentiment de detaşare. După o terapie cu muzică 
de 4 săptămâni, testele fi ziologice la aceşti pacienţi 
au scos în evidenţă o îmbunătaţire a vitezei de con-
ducere nervoasă. Cele mai importante rezultate ale 
terapiei cu muzică au fost obţinute în studiile făcute 
cu pacienţi care sufereau de epilepsie. Se ştie, de 
exemplu, că anumite impulsuri vizuale sau auditive 
pot declanşa o criză de epilepsie, iar cercetările 
efec tuate de Siderenko au arătat că muzica are exact 
un efect opus, reducând şansele de a face crize cu 
75%. Ca şi în cazul pacientei suferinde de Parkinson, 
care putea face mişcări normale atunci când asculta 
muzică, se pare că efectul muzicii asupra sistemului 
nervos este de regenerare a secreţiei de neurotrans-
miţător la nivelul sinapselor responsabile de mani-
festările bolii. Aşa cum se ştie, acest efect mai poate 
fi  obţinut prin tratament medicamentos, dar care, 
spre deosebire de terapia muzicală, produce o mul-
ţime de reacţii nedorite. De asemenea, muzicoterapia 
este utilizată în reabilitarea pacienţillor în accidente 
vasculare cerebrale (sechele motorii, tulburări de 
limbaj (Iamandescu 2004).

Efectul muzicii asupra sistemul cardiovascular 
La copiii cu tensiune arterială mare datorată 

unor dereglări ale sistemului nervos autonom s-a 
constatat că după 5 săptămâni de tratament cu muzi-
coterapie aveau o tensiune arterială normală. Re-
zultate similare au fost observate la alte grupuri de 
pacienţii, de exemplu la femei gravide cu tensiune 
arterială de risc. (Scientifi c Music Medicine)

Efecte ale muzicii asupra sistemul muscular şi 
reducerea durerii în cazul femeilor care nasc

Muzicoterapia are efect şi asupra femeilor care 
nasc, intensifi când contracţiile uterului şi reducând 
durerile naşterii. De asemenea, s-a constatat că rit-
mul contracţiilor uterine era mult mai armonios. În 
acelaşi timp, s-a observat că durerea naşterii era 
mai uşor suportată, aceasta având probabil legătură 
cu creşterea nivelului de endorfi nă. Femeile gravide 
care au ascultat regulat muzică timp de câteva luni 
înainte de naştere nu numai că au avut o naştere 
mai uşoară, dar şi timpul naşterii s-a scurtat cu o 
medie de 1-2 ore faţă de cele care nu au ascultat 
muzică în timpul sarcinii.
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Un alt efect al muzicii a fost reducerea anxietăţii 
şi dispariţia depresiei la femeile gravide cu risc. 
(Hübner 1998)

Un experiment de referinţă asupra efectului anti-
algic al muzicii a fost efectuat de Spintge şi Droh, 
care au demonstrat superioritatea muzicii anxio-
litice asupra medicaţiei analgezice la bolnavele 
care au efectuat chiuretajul uterin post abortum.

Muzicoterapia folosită în reducerea anxietăţii
Efectul principal observat al muzicoterapiei este 

de reducere a depresiei şi de eliberare sau detaşare 
de experienţele neplăcute din trecut. Aceasta face 
din muzicoterapie un mod efi cient de a trata stresul 
datorat unor experienţe emoţionale negative care 
rămân întipărite în memorie şi care pot declanşa 
acelaşi nivel de stres de foarte multe ori, chiar în 
situaţii cu mult mai puţină încărcătură emoţională, 
dar care pot părea similare subiectului. Repetarea 
nivelurilor de stres la stimulii care sunt de intensităţi 
medii sau mici are efecte negative asupra sănătăţii. 
(Hübner, 1992)

Un exemplu relevant este cel al unei paciente 
care suferea de depresie apărută ca urmare a unor 
pro bleme familiale. Această pacientă îşi trata de-
presia cu tranchilizante, care au avut efect un timp. 
Dar, pe măsură ce situaţia familiei sale devenise tot 
mai grea, şi starea acesteia se înrăutăţise, în ciuda 
tratamentului pe care îl lua. Timp de mulţi ani, 
pacienta a cerut sfatul doctorilor care i-au spus să ia 
mai multe medicamente şi în doze tot mai mari. Cu 
timpul starea pacientei se agrava şi, în plus, pacienta 
începuse să se plângă şi de dureri abdominale. 
Ultimul medic la care a fost i-a recomandat un me-
dicament puternic pentru depresie. În următorii 5 
ani pacienta simţea o nevoie tot mai mare de a 
dormi. În cele din urmă a ajuns în stadiul cel mai 
avansat al depresiei, fi ind capabilă să stea trează 
doar o oră pe zi. 

La a 60-a aniversare a pacientei, fi ica sa i-a făcut 
cadou un CD player şi câteva CD-uri cu muzică 
MRT. Deşi la începutul terapiei nu au fost rezultate 
evidente, mama a fost tratată cu muzică regulat. 
După 3 luni de tratament, primele rezultate au fost 
că pacienta dormea mai puţin şi începuse să par-
ticipe din nou la viaţa de familie, să îşi reia acti-
vităţile din trecut, lucru care nu se mai întamplase 
de ani de zile. După 18 luni de tratament cu muzică 
MRT, somnul pacientei era normal, durerile abdo-
minale dispăruseră, iar viaţa ei revenise la nomal. 
(Hübner, 1998)

Creşterea performanţelor cognitive
Prin ascultarea de muzică sunt activate arii 

cerebrale foarte complexe, cresc performaţele 

cognitive cum sunt gândirea matematică, capacitatea 
de a învăţa, capacitatea de memorizare, capacitatea 
de analiză, Efectul Mozart de a abstractiza. Deoarece 
muzica stimulează sistemele cognitive şi emoţionale 
nervoase, acestea capătă un fel de „antrenament“ 
pentru învăţarea prin ascultarea de muzică barocă 
(Lozanov, citat de Iamandescu şi Neagu, 2011). 

Infl uenţa muzicii asupra sistemului auditiv
Copiii care s-au născut cu defecte de auz şi care 

nu pot percepe sunete prezintă difi cultăţi locomo-
torii, mai ales în coordonarea mişcărilor şi în reali-
zarea mişcărilor fi ne. Aceasta arată că nu numai in-
formaţia motorie a muşchilor, dar şi informaţia 
acustică a urechii este infl uenţată de sistemul de 
echilibru şi este chiar necesară pentru dezvoltarea 
acestei capacităţi.

Aceasta este întărită de faptul că avem o tendinţă 
naturală de a ne mişca în acord cu ritmul muzicii pe 
care o ascultăm. În toate culturile oamenii dansează 
la auzul muzicii. Dansul nu poate lipsi oriunde este 
muzica.

Tomatis vorbeşte în studiile sale de relaţia strân-
să între ureche, informaţia acustică, postură şi miş-
care. În opinia sa „profi lul postural“ se găseşte lo-
calizat la nivelul urechii şi, potrivit studiilor sale, 
toţi muşchii din organism, nu doar cei care ne ajuta 
să ne mişcăm au conexiuni cu centrul reglării echili-
brului.

Aşa cum demonstrează şi incapacitatea de reali-
zare a mişcărilor fi ne şi de coordonare a mişcărilor 
la copiii născuţi cu probleme de auz, ariile care sunt 
răspunzătoare de mişcare sunt într-o legătură strânsă 
cu cele ale simţului auditiv, care le infl uenţează 
func ţionarea şi dezvoltarea. De aceea muzica le 
poate infl uenţa pe ambele. (Tomatis, 1997)

Infl uenţa muzicii asupra sistemului muscular
Cea mai mare parte a durerilor de cap se da-

torează tensiunii musculare crescute a muşchilor 
scalpului. Această tensiune musculară dispare când 
ascultăm muzică şi, astfel, dispare şi durerea de 
cap. Aşa cum arată şi studiile cu ultrasunete făcute 
de Shemagonov muzica are un efect asupra con-
tracţiilor musculaturii striate a arterelor cerebrale, 
care devin tot mai lente şi mai ritmice sub infl uenţa 
acestei muzici. Acest efect face muzica foarte utilă 
în tratarea migrenelor care au ca mecanism principal 
vasoconstricţia urmată de vasodilataţie refl exă. 

Muzica şi vorbirea
În lucrarea sa, Aspectele cronobiologice ale mu-

zicii fi ziologice, Hildebrandt arată cum organismul 
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este în mare măsură dominat de principiile orga-
nizării armonice, în timpul regenerării şi mai ales în 
timpul somnului. Datorită acestei ordini muzicale a 
multora dintre procesele fi ziologice ale organismu-
lui, Hildebrandt numeşte corpul omenesc o fi ziolo-
gie muzicală. În urma cercetărilor, Hildebrandt a 
ajuns la concluzia că muzica stimulează procesele 
re gene rative naturale, indiferent dacă cel care as-
cultă este treaz şi atent la muzică sau visează.

Aşadar, nu este surprinzător că muzica armo-
nioasă are un succes aşa de mare în normalizarea 
stărilor conştiente, deoarece sistemele cerebrale 
cognitive şi emoţionale – ca expresie a conştiinţei 
noastre – şi sistemele care sunt răspunzătoare de 
regenerare sunt, de asemenea, stimulate în timpul 
somnului.

CONCLUZII

Efectul pozitiv al muzicii este considerat a fi  
evident pentru fi ecare subiect care a participat la 

diverse terapii prin muzică, însă ştiinţa zilelor 
noastre nu ne poate răspunde complet de ce armonia 
sunetelor produce efecte diferite de la individ la 
individ. Abordarea evolutivă a ştiintei a deschis noi 
perspective de cunoaştere în psihologie (Barkow 
1995 & Buss, 1988), încercând să răspundă la între-
barea de ce muzica poate să inducă un răspuns 
emo ţional atât de puternic. Astfel, pentru crearea 
unor metode terapeutice muzicale, este necesară o 
înţelegere a evenimentelor neurologice care au loc 
în creier şi care stau la baza aprecierii muzicii ca 
stimul benefi c pentru organismul uman. Mai mult 
decât atât, perspectiva ştiinţifi că evoluţionistă nu 
poate dezvălui motivele pentru care noi apreciem 
muzica sau calitatea sunetelor. Preferinţele noastre 
muzicale ţin de estetica pe care noi o preferăm şi 
care, bineînţeles, diferă de la individ la individ. Aşa 
cum a afi rmat Stige (1998), valoarea estetică a unei 
partituri muzicale contează în practica terapeutică.
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