
MEDITACIJA

GLASBA 

 

S primerno glasbo in glasbili lahko vplivate na  

sprostitev, izboljšanje koncentracije in  zmanjšanje 

impulzivnih reakcij.  Na podlagi znanstvenih 

dokazov so tako ustvarili  glasbeno terapijo.  

 

Ste morda videli raziskavo, kjer so vodi in tudi 

rastlinam predvajali določeno glasbo? 

Molekule vode so se bistveno razlikovale  pri glasbi, 

ki je bila klasična in glasbi, ki je  bila bolj "agresivna". 

Enako velja za rastline, kjer so ob težki glasbi 

ovenele, pri lahkotni in nežni še bolj zacvetele. 

 

Tudi mi smo sestavljeni iz molekul, zato je 

pomembno, da poslušamo glasbo, ki pozitivno vpliva 

na nas. 

 

Nekaj idej: 

 

- MANTRA, govorili smo že o vibraciji mantre AUM, 

ki je 432 Hrtz in je  izredno zdravilna in pomirjujoča 

za nas in okolico.  

Zato bo že samo petje mantre vplivalo na umirjeno 

vzdušje. 
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- KLASIČNA GLASBA, ki izboljša učne veščine, 

izboljša koncentracijo in lažje učenje jezika. 

 

- Ludvig  Van Beethowen, glasba Emperor  Concerto 

for piano, No. 5 

 

- Wolfang Amadeus Mozart, glasba  Symphony No. 

40  

 

- George Frideric Hangel, glasba   Water music 

 

-  Antonio Vivaldi, glasba The Four Seasons 

 

-  Peter Ilyich Tchaiykovski, glasba Concerto for 

piano  No. 1 

 

- Johann  Pachelbel, glasba  Canon in D 

 

- TIBETANSKE SKLEDE, so kot zvočna kopel, ki 

balansirajo vibracijo celega telesa. Skledo lahko 

zaigrate nad telesom ali celo položite na telo. Tako 

bodo začutili vibracijo , kako se širi po celem telesu. 

 

- KOSHI , so posebni zvončki, ki vplivajo posebno 

pomirjujoče. Vibrirajo na posamezen element ( 

voda, zrak, zemlja, ogenj ). Otroci spontano zaprejo 

oči, ko zaigramo na ta nežen pripomoček. 
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Raziskujte tudi svoje glasbene sposobnosti. Včasih je 

važno le, da se skupaj  zabavate, umirjate, tudi če 

zgrešite kakšno noto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse je vibracija.  Zato ne skrbite, če niste glasbeno 

podkovani. Raje sledite svojim notranjim občutkom. 

Nato opazujte, kako otroci reagirajo na določeno 

glasbo, inštrument ali pesem. Poleg glasbe, lahko 

preberete vizualizacijo ali jih pustite, da se sprostijo 

le ob glasbi. 

Glasba je v večini dostopna na Youtube kanalu.  
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