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Muzyka lekarstwem dla duszy i ciała 

 

 Czym właściwie jest muzyka? 

    Na postawione pytanie, każdy z nas odpowiedziałby inaczej. Każdy z nas ma odmienne 

wyobrażenie terminu, jakim jest muzyka. Jedni z nas odpowiedzieliby po prostu, że muzyka 

kojarzy się im z dźwiękiem czy konkretnym tonem, inni zaś mogliby stwierdzić, że to 

„zestaw” dźwięków wywołujących w nas konkretne emocje, a jeszcze inni dodaliby, że 

muzyka jest lekarstwem dla ich duszy i ciała, ale co to tak naprawdę znaczy? 

  Muzyka jest formą przetwarzania stymulacji akustycznej, która ze swej natury na poziomie 

semantycznym i estetycznym jest formą energii oraz porcją informacji. Dla odbiorcy posiada 

określone znaczenie i walory estetyczne. Muzyka może spełniać funkcję komunikacji oraz 

ekspresji, ale jednocześnie by ją rozumieć, wystarczy ją poczuć. Każdy człowiek, określony 

dźwięk czy muzykę, przetwarza na swój sposób, zatem percypowanie muzyki przez daną 

jednostkę nosi cechy działalności twórczej. Proces percepcji warunkują takie czynniki jak: 

osobowość odbiorcy, jego doświadczenia muzyczne, kultura oraz środowisko, w jakim 

funkcjonuje i w jakim się wychował etc. Zatem, można stwierdzić, iż na proces percepcji 

odbiorcy mają wpływ także jego doświadczenia ogólne. Suma wspomnianych czynników 

stanowi o kierunku i sile, jaka oddziałuje na konkretny organizm i. Muzyka ułatwia każdemu 

człowiekowi kontakt z jego własnymi emocjami, a także pomaga w otwarciu się na innych, 

ponieważ oddziałuje na człowieka, ze względu na jego wrodzony potencjał rozumienia języka 

muzyki, podobnie jak języka mowy, co wynika z podobnych struktur językowych.ii 

Wpływ muzyki na ciało człowieka 

   Wpływ muzyki w kontekście ludzkiego ciała jest związany z jej wpływem na układy 

fizjologiczne danej jednostki- z napięciem układu wegetatywnego na drodze bezpośredniego, 

ustrojowego rezonansu, który powstaje pod wpływem oddziaływania natężenia dźwięku, 

tempa czy rytmu na współczulną sferę kory mózgowej, czy na znajdujący się w obrębie jamy 

brzusznej, współczulny splot trzewny słoneczny ii. 

Wpływ muzyki na emocje  

   Muzyka może wzbudzać w człowieku emocje, tonować oraz uaktywniać je, w zależności od 

jej rodzaju. Zatem, ważne jest czego słuchamy oraz w jaki sposób jest to przez nas słuchane.  



Według najnowszych badań z dziedziny psychoimmunologii, muzyka może stanowić dla 

człowieka wsparcie emocjonalne. Emocje przekładane są na substancje chemiczne (molekuły 

informacyjne), mają wpływ na system obronny organizmu każdej jednostki oraz na inne 

mechanizmy uzdrawiające. W ludzkim organizmie za przenoszenie emocji na poziom 

fizyczny odpowiadają co najmniej trzy systemy: system endokrynny, posługujący się 

hormonami; system nerwowy, który połączony jest bezpośrednio z krwinkami białymi; a 

także molekuły informacyjne, czyli neurotransmitery, neuropeptydy, czynniki wzrostu oraz 

cytokiny, które wpływają na aktywność komórek, a także ich podział oraz mechanizmy 

genetyczne ii. 

Muzyka a duchowość 

   Muzyka daje człowiekowi możliwość doświadczania odmiennych jakości przeżywania, 

które skłaniają do powstawania pytań o charakterze egzystencjalnych wartości- „być”, a także 

pomaga poznać samego siebie. Dla osoby, która otworzy się na obcowanie z muzyką, może 

ona stanowić niezwykłe wsparcie duchowe ii. Możliwe jest, poprzez stopniowe wsłuchiwanie 

się w muzykę, ekstatyczne jej przeżywanie, co nie tylko może zmienić nasze postrzeganie 

świata zewnętrznego, ale także umożliwia wgląd w samego siebie i poszerzenie 

samopoznania wraz z postrzeganiem samego siebieiii . 

Wpływ muzyki na zmianę świadomości ludzkiej 

   Do zmiany stanu umysłu może prowadzić słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz koncentracja 

na niej. Czynności te, mogą pomóc nam w uspokojeniu naszych myśli, możemy się 

zrelaksować, zmienić nastawienie do siebie oraz do rzeczywistości, która nas otacza. Ten stan 

pozwala nam osiągnąć pełne zrozumienie oraz bardziej dokładne postrzeganie. Natomiast 

muzyka aktywizująca może mieć wpływ na zwiększenie naszej siły oraz na poczucie 

kreatywności ii. 

Czy ważny jest dobór muzyki? 

   Najtrudniejszym zadaniem terapeuty jest dobór muzyki. Każdy z nas ma odmienny gust 

muzyczny. Trafnie dobrana muzyka, czyli taka, która zaciekawi wspomaganego czy 

stanowiąca znane i lubiane przez słuchającego utwory, sprawia mu przyjemność oraz ma 

funkcję odprężającąiv. Jednak, nie ma jednoznacznej recepty muzycznej, co znajduje 

odzwierciedlenie w trudności wyboru muzyki do sesji muzykoterapeutycznych. 

Funkcja terapeutyczna muzyki 

   Muzyka może pełnić funkcję terapeutyczną. Zaletą muzyki jest jej elastyczność, 

polisemantyczność, a także mnogość stylów oraz gatunków. Muzyka może docierać do 

każdego z nas w sposób pasywny- bez konieczności angażowania naszej uwagi, ale może być 

też kreowana- czyli być związana z przeżyciami, które zachodzą w życiu pacjenta oraz w 

trakcie sesji. Na muzykę reagujemy wszyscy- bez względu na poziom wykształcenia czy 

talent muzyczny i. 

Muzyka a zdrowie fizyczne 

   Zastosowanie muzyki w leczeniu schorzeń fizycznych jest proste. Muzykę charakteryzuje 

rytm, a zatem dostarcza ona pewnych bodźców rytmicznych, które są stałym elementem, 

potrzebnym do różnych ćwiczeń rehabilitacyjnych, aplikowanych w stanach chorobowych 



czy pooperacyjnych. Muzyka sprawia, że ćwiczenia te wykonuje się sprawniej i chętniej, a 

także dzięki temu pacjent nie jest znużony iv. 

Muzyka a zdrowie psychiczne 

   Natomiast w leczeniu chorób psychicznych oraz nerwowych, działanie muzyki jest 

procesem bardziej złożonym, który wiąże się z zindywidualizowanym podejściem. Proces ten 

zależny jest także od cech danego pacjenta oraz od sytuacji. Ogólną funkcją muzyki w 

leczeniu jest pomoc w nawiązywaniu kontaktu z chorym, który za sprawą swojej choroby, jest 

odcięty od realnego otoczenia, nie chce rozmawiać oraz wykazuje się brakiem reakcji na 

bodźce słowne. Jeżeli wspomagany jest osobą wrażliwą na muzykę, w przeszłości uprawiał ją 

w jakiś sposób czy ją lubił, wówczas możliwe jest, iż muzyka w czasie trwania jego choroby, 

w pewien sposób uwrażliwi go na bodźce świata zewnętrznego iv. 

Muzyka jako czynnik uspołeczniający 

   Muzyka może pełnić rolę czynnika uaktywniającego towarzysko daną jednostkę. 

Szczególnie ważne jest to w leczeniu psychicznym. Ta funkcja muzyki, często jest 

wykorzystywana przez szpitale, które organizują aktywności muzyczne różnego typu, które są 

przemyślane metodycznie, według pewnych założeń teoretycznych, czy danych 

eksperymentalnych. Dla przebiegu leczenia, rezultat stosowania towarzyskich form 

muzycznej aktywności może być bardzo korzystny dla wspomaganego, który czując się 

członkiem pewnej wspólnoty „otwiera” się na innych ludzi, staje się rozmowniejszy, a także 

udziela informacji istotnych do zastosowania odpowiedniej kuracji iv. 

Muzyka a choroba onkologiczna 

   Muzykoterapia jest terapią stosowaną wspomagająco przy zastosowaniu konwencjonalnych 

metod leczenia. Pozwala ona pacjentom onkologicznym w dostrzeżeniu swoich zasobów, a 

także ograniczeń. Pacjent może uzyskać wgląd we własne postawy czy wzorce postępowania. 

Ponadto, muzykoterapia sprawuje funkcję pomocniczą w przejmowaniu kontroli nad swoją 

sytuacją życiową. Dzięki niej, wspomagany może zmierzyć się ze swoją przyszłością, a także, 

co stanowi istotny element wsparcia pacjentów onkologicznych, wypróbować różne warianty 

przyszłości w poczuciu bezpieczeństwa oraz wsparcia grupy. Uzyskanie wglądu, ułatwia 

pacjentowi odnalezienie samego siebie, miejsca w świecie czy w swoim najbliższym 

otoczeniu, czyli w rodzinie oraz sensu swojego życia, uwzględniając własne potrzeby. 

Wspomagany może zmienić swoje myślenie stereotypowe oraz mechaniczną egzystencję i 

zastąpić je innymi- nowymi wymiarami swojej osobowości, korzystając ze swoich zasobów 

ii. 

   Zatem, można stwierdzić, iż muzyka jest lekarstwem dla duszy i ciała, ponieważ ma 

właściwości terapeutyczne- wspomaga nas w leczeniu chorób zarówno natury fizycznej, jak i 

psychicznej, a także pełni funkcję czynnika uaktywniającego społecznie. Korzystając z jej 

właściwości możemy podnieść jakość swojego życia oraz samopoczucie, nawet w ciężkich 

stanach chorobowych. 
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