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ОЛГА ГЕОРГИЕВА*

М узиката е най-сложната ор-
ганизация на звука и най-ви-
сокоорганизираната човеш-

ка дейност. По същество е комбинация 
от различен вид звук. А звукът е нався-
къде около нас. Той присъства в живо-
та ни постоянно през всички 365 дни 

и въпреки че е невидим за очите, е тук 
24/7. Дори когато спим, не е възможно 
да го изолираме или да затворим уши-
те си. Затова е важно да познаваме 
ефектите, които оказват звукът и 
музиката върху нас - те ни въздейст-
ват психически и физиологично, по 
биохимичен и емоционален начин. В 
два поредни броя езиково-говорният 

терапевт Олга Георгиева разказва как 
можем да използваме това въздейст-
вие в ежедневието си. В този брой ще 
погледнем към дълбокия ефект на му-
зиката и звука върху ума и тялото ни. 
В следващия брой ще представим спе-
циално създадените програми, които 
дават мощно терапевтично действие 
при деца с аутизъм.
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тернет, е компре-
сиран и загубил цен-
ните си качества с 
над 80%. Можем да 
го сравним с папка, 
от която сме изва-
дили 80% от инфор-
мацията. За да разбе-
рем такава частична 

информация, ще ни е 
необходимо изключи-
телно усилие и именно 

това се случва с мозъ-
ка ни при излагане на чист 

синусоиден звук. Обикновено 
такъв тип звук се използва 

само в медицинската апаратура 
или за слухов тест.

Когато сме свръхстимулирани, има-
ме нужда не от слушане на чисти то-
нове, защото ще ни натоварят, а от 
богата, заобикаляща ни като прос-
транство музика, която ще отпусне 
тялото ни и ще ни помогне да се зазе-
мим и успокоим. Но също така, кога-
то се чувстваме мудни, без настрое-
ние, се нуждаем и от музика и ритъм, 
които да раздвижат тялото ни.

Рок, Бах или Моцарт?
Знаете ли, че още новородени бе-

бетата имат чувство за ритъм? Те 
са в състояние да разпознаят ясен 
ритъм още 48 часа след раждането. 
Мозъкът възприема ритмичната му-
зика като покана за движение.

Класическата рок музика може да 
ни развълнува, когато сме в подхо-
дящото настроение, но хард рокът 
може да създаде напрежение, дисо-
нанс, стрес, ако не сме на тази въл-
на. Често ритъмът на тази музика 
се противопоставя на естествения 
ритъм на сърцето и противоречи на 
тези пулсации. Джон Даймънд, пове-
денчески кинезиолог, е установил, че 
стандартните ритми на някои хард 
рок и хеви метъл парчета действат 
дори на мускулната ни сила. И дока-
то човек с балансирана нервна систе-
ма ще се върне към спокойно изходно 
ниво, то друг може да остане в пре-
калено възбудено състояние. Затова 
той препоръчва за лечебни цели кла-
сическата барокова музика и класи-
ческия рок, които се синхронизират 
спрямо сърдечната ни честота.

Грегорианското песнопение, което 
използва ритмите на естественото 
дишане, създава усещане за спокой-
ствие, пространство, усет за земно 
притегляне, действа като антидот 
на стреса. Учените установяват съ-
щото и за някои типове барокови про-
изведения (напр. Бах), защото основна-
та пулсация в този тип музика е около 
60 удара в минута. Тя се синхронизира 
много добре с дишането и сърдечната 
честота. Именно това темпо и пред-
сказуем ритъм лесно се интегрират с 
вътрешната реч и мисъл.

В класическата музика на Моцарт 
или Хайдн има приемственост, неве-
роятно стройна хармония, яснота и 
ред на звука, но с по-големи промени 
в ритъма, тона и цвета. Това е добра 
музика за психична организация. Кога-
то ангажираме твърде много ума си 
пък, романтичната музика и джазът 
помагат да се измести прекомерното 
натоварване от лявото към дясното 
полукълбо (по-творческото).

След като знаете 
всичко това, може да 
промените избора си 
при слушане на музика 
за специфични цели и 

да изберете подхранва-
ща музика за мозъка си. Не-

обходими са около 20 мину-
ти и мозъкът започва да 

се пренастройва.

Тя е важен начин да се успокоим, кога-
то сме претоварени, и да се събудим, 
когато прекалено дълго сме били па-
сивни. Установено е, че когато пеем, 
зениците ни се разширяват и нивата 
на ендорфините се повишават.

Докато слушаме музика, сърдечни-
ят ни ритъм реагира на звуковите 
елементи и промени като честота, 
темпо и сила на звука. Той се ускорява 
и забавя, за да съответства или да се 
увлече от ритъма на звука. Музика-
та, която възпроизвежда спокойния 
и отпуснат сърдечен ритъм е от 1 
удар в секунда (60 удара в минута). 
Музиката, създадена или модифици-
рана в това темпо, е най-успокоява-
ща и лечебна, защото спомага за заба-
вяне на сърдечния ритъм.

Този принцип е следван при разра-
ботката на музиката, която прила-
гаме в терапевтичната практика. Тя 
неслучайно е наречена Sound Health 
Music (музика за здраве). Музиката, 
която противоречи на този осно-
вен ритъм, ще ускори сърдечния ри-
тъм и може да ни развълнува и дори 
да предизвика възбуда. Затова с цел 
подобряване на функции като памет, 
внимание, мислене, учене използваме 
специализираните записи „музика за 

здраве“ с модифицирано темпо. За 
релакс и антистрес то е 30-60 удара 
в минута, за концентрация, учене, 
мислене - от   50-60 удара в минута, 
за вдъхновение -  60-90 удара в мину-
та, а за мотивиране темпото скача 
на 120-140. Когато сме стресирани, 
успокояващата музика несъзнател-
но ни помага да дишаме по-бавно и да 
вдишваме по-дълбоко. Това забавя и 
стабилизира и мозъчните ни вълни. 
Музиката също влияе върху кръв-
ното налягане, кръвообращението, 
температурата ни.

Да слушаме мъдро
Всяка музика, която ни движи, бук-

вално и преносно, има емоционално 
терапевтичен заряд. В музикални ка-
нали и като цяло в интернет се раз-
пространява всякакъв тип „лечебен“ 
звук. В 90% от случаите обаче това 
е чист тон, който е генериран меха-
нично и не е естествен. В природата 
такъв прост синусоиден звук се сре-
ща много рядко. Звукът на музикал-
ните инструменти, човешкият глас 
са съставни звуци с индивидуална ок-
раска, обертонове, които ги отлича-
ват и създават различно усещане от 
слушането на монотонен тон. Той 
напряга нервната система, мозъкът 
ни работи на много по-високи оборо-
ти с цел да си допълни липсващото в 
звука, а ефектът за тялото е осно-
ван на самовнушение или т.нар. пла-
цебо ефект.

Доказателствата за терапевтич-
ните сили на интернет бийтове-
те са оскъдни и не са 
убедителни. Нито 
една птича песен в 
природата не е чист 
синусоиден тон. Пти-
чите тонове са из-
ключително богати 
на звукови окраски, 
диапазон и звукови 
характеристики. За-
това природните звуци 
и птичите песни са най-
естествените релаксиращи 
звуци за мозъка и телата ни.

Звукът, свален от ин-

Шумът -  
съвременният бич

Звуците в обкръжението ни са при-
ятни и неприятни и затова се разде-
лят на тон и шум. Шумът е нежела-
ният звук, често силен и неприятен 
за нас - съвременен бич, създаден от 
човека. Той замърсява средата около 
нас по същия начин както и боклука. 
Внезапните и силни шумове се ре-
гистрират в мозъка като опасност, 
което създава или подсилва реакция-
та ни на стрес. Всички ние живеем в 
шумна околна среда и като резултат 
ставаме жертва на нарастваща раз-
дразнителност, влошено настрое-
ние, високо кръвно налягане, главо-
болие, напрежение, свръхактивен 
живот, лошо храносмилане и стомаш-
ни проблеми, умора, сърдечносъдови 
заболявания, намален имунитет, не-
врологични нарушения, нарушен сън и 
по-лошо качество на работа. Любопи-
тен факт е,  че шумът на шосетата 
и магистралите могат да допринесат 
за яростта на пътя.

Човек с балансирана нервна систе-
ма може да се адаптира и до известна 
степен да преодолее дисонанса, но хо-
рата с по-различна чувствителност 
се чувстват раздразнени от съвпа-
дението, бързо се привличат към не-
хармоничните ритми и това може да 
подсили вътрешния им хаос.

Музика за здраве
Музиката ни забавлява, променя 

настроенията ни, успокоява душите 
ни, прави ни по-умни и дори ни лекува. 

Някои произведения ни релаксират, други ни тонизират, 
а трети мобилизират творческия ни заряд

*Олга Георгиева е основател на център 
"Логос", София. Специализирала е сензорна и 
слухова преработка, ранно детско развитие, 
обучителни затруднения. Обучител в екипа 
на Advanced Brain Technologies в областта 
на слуховата преработка. Консултант за 
България за методите The Listening Program
®,  Tomatis ®,  Interactive Metronome ®, DIR/
Floortime ®. Има клиничен опит и интереси 
в областта на сензорна преработка, невроп-
сихология, дислексия, хиперактивен синдром, 
аутизъм, както и в проблемите на комуни-
кативното и езиково развитие.

Музиката 
лекува  

и душата,  
и тялото
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