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Picture 2: Processmanagement for international educational network.

These experiences are a bottom-up-step in direction of flexibility in learning and teaching pro-
cesses for competence based settings. Especially in teacher education contexts it is important for the 
next generation of teachers, to develop their intercultural competencies for an intercultural in-class 
situation. Today it is important, so Luciak (2010, pp. 42)12 says, that teachers are effective for cop-
ing with the diversity in classrooms as multi- and intercultural education: “Research has shown that 
cultural differences influence students learning styles in many ways.”13 (Luciak 2010, p. 49). So the 
perceptual learning styles like individual, group or field-dependent learning are kind of culturally 
responsive strategies for teachers. Teachers have to learn to be sensible for the clues of ethnic and the 
individual needs, by using different teaching styles and learning arrangements. In the context of an 
intercultural network with exchange projects and a self-directed learning process, students will be able 
to improve their general dispositions of intercultural competence.14 
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Meloterapia este arta şi ştiinţa utilizării sunetelor muzicii pentru menţinerea şi ameliorarea sănătăţii.Ea reduce stresul 
psiho-fiziologic, durerea şi stările psihice negative,creând stări benefice, isihaste, înălţătoare către puterea divină. În zilele 
noastre meloterapia este o ramură a medicinii holistice şi este destul de bine expusă de principiile psihanalizei moderne. 
Specialiştii din domeniul psiho-imunologiei menţioneaza că boala provine din modul de a gândi şi de a întelege natura şi 
12  cp Luciak, M. (2010): On diversity in educational contexts. OECD – Centre of Educational Research and Innovation: Educating 
Teachers for Diversity. Meeting the Challenge, OECD, pp. 41-62.
13  cp Luciak, M. (2010): On diversity in educational contexts. OECD – Centre of Educational Research and Innovation: Educating 
Teachers for Diversity. Meeting the Challenge, OECD, p. 49.
14  Sercu, L- (2005): The foreign Language and Intercultural Competence Teacher. In: SErcu, L. (Hrsg.): Foreign Language Teachers and 
Intercultural Competence: An International Investigation. Multilingual Matters, Frankfurt Lodge, pp. 130-159.
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locul omului în armonie cu natura. Muzica este cea care actionează direct asupra stării generale psihice şi mentale şi deci 
implicit asupra sistemului imunitar. Medicina holistică,ţinând cont de frecvenţa specifică de vibraţie a fiecarui sunet din scara 
muzicală, recomandă pentru vindecarea fiecărei boli în parte o anumită muzică în care predomină nota vindecătoare.   

Cuvinte cheie: Meloterapia, psihanaliza, muzicoterapeuţi, artă, muzică, ştiinţă.
                                                         
  Melotherapy is the art and science of using the sounds of music to     maintain and improve health. It reduces psycho-

physiological stress, pain and negative states of mind, creating beneficial, hesychastic or soul-uplifting mind states. Nowadays, 
melotherapy is a branch of holistic medicine that is pretty well illustrated by the principles of modern psychoanalysis. Accord-
ing to psycho-immunological specialists, diseases stem from a defective way of thinking and understanding nature and man’s 
place in harmony with nature. Music is the one that can directly influence our general mental state and, hence, our immune 
system. By taking into account the specific vibrating frequency of each sound of the musical scale, holistic medicine can recom-
mend a certain kind of music to be played for the cure of a certain disease, in which the healing note prevails.

Keywords: Melotherapy, Psychoanalysis, modern psychoanalysis, art, music, science.

Meloterapia este arta şi stiinta utilizării sunetelor muzicii pentru menţinerea şi ameliorarea 
sănătăţii. Ea reduce stresul psiho-fiziologic, durerea şi stările psihice negative,creând stări benefice, 
isihaste, înălţătoare către puterea divina. Prin fenomenul său de a rezona, a vibra, sunetele induc în 
mintea ascultătorului vibraţiile energiilor benefice vindecătoare ale Universului. Meloterapia-ştiinţa 
bazată pe principii solide, a luat naştere încă din cele mai vechi timpuri. Toate civilizaţiile vechi-
Egipteană, Greacă, Romană, Chineză şi Indiană au utilizat meloterapia în scopul confortului fizic şi 
purificării psihologice. Marele Pitagora a fost cel care a numit vindecarea cu ajutorul sunetelor-pu-
rificare. În şcolile din Grecia Antică şi Egipt, această ştiinţă  era considerată drept o ştiinţă sacră şi 
cunoasterea ei era rezervată numai iniţiaţilor.

În zilele noastre meloterapia este o ramură a medicinii holistice şi este destul de bine expusă de 
principiile psihanalizei moderne. Specialiştii din domeniul psiho-imunologiei menţionează că boala 
provine din modul de a gândi şi de a intelege natura şi locul omului în armonie cu natura. Fiecare 
organ al sistemului imunitar conţine fibre nervoase care asigură legatura biologica dintre terminaţiile 
nervoase şi sistemul imunitar, postulând astfel relaţia de interdependenţă dintre gândurile, atitudinile, 
percepţiile şi emoţiile unei persoane şi starea sistemului imunitar al acestea. Gândul este cea mai mare 
forţă din univers. El este inestricabil şi etern şi este supus degradării calitative în lipsa educaţiei deve-
nind astfel o fortă negativă. Atomii, celulele, ţesuturile, organele, aparatele şi sistemele fiinţei umane 
se degradează prin vibraţiile emise de creier spre zonele somatice prin nadis. Gândul supus educaţiei 
devine benefic. Vibraţiile regenereză structurile organice,  întinerindu-l, vindecându-l de boli cronice 
socotite incurabile (cancerul, ceroza, bolile glandulare, bolile de inima, de circulaţie, schizofrenia, 
paranoia,TBC şi altele). Un om care începe practicarea gândurilor benefice, educând apew desavarşire 
această practică de edenizare a spiritului, începe să obţină zi de zi o tot mai strânsă legătura cu Dum-
nezeu. Cei care prin practica sustinută a educaţiei şi culturii gândului ajung la curăţirea şi potenţarea 
acestuia devin beneficiarii unor gânduri ce au forma şi tăria razelor laser.

Muzica-este acea educaţie şi cultură a gândului.Sunetele ei acţioneaza direct asupra stării genera-
le psihice şi mentale şi deci implicit asupra sistemului imunitar. Muzica patrunde în nucleul fiecărei 
celule şi o face să vibreze la unison cu armonia întregului. Ea ne linişteşte, sunetele ei ne învăluie, 
pătrunzându-ne întreaga fiinţă, lăsându-ne o senzaţie de purificare profundă. Fiecare celulă din cor-
pul nostru este un rezonator de sunete şi are ritmul său specific. Fiecare organ are ciclurile sale de 
viaţă, pulsul său şi nota sa muzicală. În urma cercetărilor ştiinţifice s-a observat că sunetele contribuie 
la creşterea serotoninei (hormonul fericirii) şi la scăderea ACTH-ului (hormonul stresului) afectând 
presiunea sanguină, pulsul, circulaţia, funcţionarea creierului şi metabolismul. Medicina holistică, 
ţinând cont de frecvenţa specifică de vibraţie a fiecarui sunet din scara muzicală, recomandă pentru 
vindecarea fiecarei boli în parte o anumită muzică în care predomină nota vindecatoare:

DO — guvernează colonul, gâtul, genunchii şi nasul. Se utilizează la tratarea: melancoliei, ane-
miei, paraliziei, afecţiunii sângelui, circulaţiei proaste, dificultăţii de urinare.
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RE — guvernează sânii, organele sexuale, perineul picioarelor şi limba. Se utilizează la tratarea: 
apatiei, bronşitei, letargiei, gutei, obezităţii, purificării de toxine.

MI — guvernează capul, ochii, plexul solar şi zona ombilicală. Se utilizează la tratarea: tusei, du-
rerii de cap, bolilor de piele, apatiei, plictiselei, ficatului, intestinelor şi stomacului.

FA — guvernează rinichii, glandele suprarenale, pieptul, umerii, colonul şi gambele. Se utilizează 
la tratarea: răcelii, alergiilor, şocului, ulcerului şi tensiunii mărite.

SOL — guvernează părul, saliva şi sistemul reproducător. Se utilizează la tratarea: laringitei, amig-
dalitei, inflamaţiei gâtului, febrei, afecţiunilor oculare şi bolilor de piele.

LA — se utilizează la tratarea: oboselii, dificultăţilor respiratorii, paraliziei, convulsiei, dereglărilor 
de echilibru şi afecţiunilor nervoase.

SI — se utilizează la tratarea: dezechilibrului glandelor, dereglării nervoase, metabolismului şi 
nevralgiilor.

Una dintre proprietăţile meloterapiei este îndepărtarea atenţiei de la problemele cotidiene şi 
obţinerea stării de relaxare. Muzicoterapeuţii recomandă ascultarea muzicii atât în momentele când 
corpul se află în repauz cât şi în procesul de activitate. Ei nu insistă asupra adoptării unei anumite 
poziţii a corpului sau la crearea unui anumit anturaj special. Ritmul muzicii va regla respiraţia, care 
este factorul important în obţinerea relaxării, şi atunci tensiunea sanguină şi ritmul cardiac se vor 
regla şi ele odata cu respiraţia.

În spitalele din New York, în sălile de operaţie, muzica este folosită în scopul relaxării pacienţilor 
şi a stabilizării sistemelor lor corporale.         

Cercetătorii americani au demonstrat că pacienţii anestiziaţi continuă sa audă şi toată informaţia 
acumulată se înregistrează în subconştient, astfel puterea binefăcătoare a muzicii contribuie la recupe-
rarea mai rapidă dupa operaţie şi la un răspuns mai bun la tratament.

Cercetătorii germani au observat că în cazurile utilizării fondalului sonor în sala de operaţie este 
necesară o anestezie mai redusă.

Cercetările muzicoterapeuţilor arată cât de eficientă este meloterapia în numeroase cazuri de pro-
bleme fizice, emoţionale şi mentale.
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