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ABSTRACT 
Pianists are not the only group susceptible to various profession caused injuries; other 
performance artists are also prone to musculoskeletal affections caused by longtime 
practice of a specific music type repertoire. The focus is here on the cellist, hopefully 
present alarm of professional disease would warn both performance artists and physicians 
about such ignored phenomenon. The cellist filled in an interview questionnaire structured 
by the interviewer. Longtime practice of chamber music repertoire (both pre-romantic and 
romantic) and belated contact with a professional disease physician resulted in the cellist 
developing elbow ulnar nerve compression, in impossibility of retrieving the (seriously 
affected) first dorsal interosseous muscle, surgical treatment (ulnar nerve external 
neurolysis and subcutaneous anterior transposition of the ulna nerve, suture in planes) and 
no music and medical rehabilitation training. Professional affections in cellists are a major 
argument for choosing a varied adequate repertoire, and for making the musician – 
physician contact as precocious as possible. 
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INTRODUCTION 
Prevalence of professional pathologies in string players 
In 1996 the ulnar compression syndrome was reported as second most frequently affliction 
met with, in musicians (Fadi Joseph Bejjani et al., 1996). It was noted that the risk incurred 
by a string player, to develop professional troubles is similar to risks incurred to develop the 
same, by the workers in iron and marble industry (Colombini et al., 2005). 
 Thus, the violinists manifest as a group of musicians better documented to have 
developed ulnar compression syndrome (at elbow level), more frequently than prevalent 
thoracic aperture syndrome, in both violinists and violists (Charness et al., 1987). Cellists, 
however, are not a group of interest in research, even though the ulnar compression 
syndrome is manifest is such group as well. 
 The problem is incremented by the musicians ignoring the professional risks they incur 
(Klickstein, 2009), the symptoms caused by the instrumental performance at times 
manifesting about 2 to 5 years later (Zaza & Farewell, 1997). Each age, however, is affected, 
the peak incidence is in the third and the fourth life decade (Sheibani-Rad et al., 2013). 
Bejjnani et al. report a 35% of the musculoskeletal symptoms manifesting after 10 to 20 
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years playing a musical instrument, 20.5% of the symptoms manifesting after 20 to 30 
practicing years, as our patient does (Fadi Joseph Bejjani et al., 1996). 
 The ulnar compression syndrome was noted to manifest in 3 out of a group of 19 
pianists, as early as university time thereof; it was suggested that further research would 
note median and ulnar neuropathies caused by longtime practice in professional pianists 
(Gohl et al., 2006). However, literature does not provide enough data about the professional 
pianists, let alone about experienced cellists. 
 
The ulnar compression syndrome in string players 
The medial epicondyle is the segment susceptible of the ulnar nerve compressed (Watson, 
2009), factually enhanced by the string players movements and positions. The right wrist in 
extension and the violinist’s arm distancing from the body, in high positions, as well as the 
cellist’s left elbow overly flexed, in the first position, are the positions particularly 
vulnerable. Such vulnerability, of the string players, are also caused by the muscular activity 
required by the fingers exerting pressure on the string, the muscles being located in the 
forearm and elbow respective areas. Thus, the symptoms manifest by numbness and 
tingling in fingers 4 and 5, as also no coordination in such area (Norris, 1989). 
 The ”playing-related musculoskeletal disorders” (PRMD) (Zaza & Farewell, 1997) can 
interfere so much with practicing on a music instrument, that if (at some point) the player 
does not go for a treatment, he may eventually have to give up his career, as was the case 
with Schumann (Claus & Schaller, 1993). Therefore, the clinical picture and the treatment 
of the pathologies caused by practicing on an instrument must be known and adapted to 
the performing artist's peculiarities. 
 Treatment of ulnar nerve compression will (most frequently) be by change of flexion 
angle as practicing the instrument, mounting of (arm) splints overnight, to hold the elbow 
in extension at a 140 (0-degrees) angle; and, infrequently, by neurolysis or transposition of 
the ulnar nerve (Ignatiadis et al., 2008). However, a conservator treatment, as also keeping 
the elbow in an extended stance, is almost impossible for performance artists (Watson, 
2009). Avoiding such disease should be priority for the musicians. 
 Ulnar nerve compression occurs as frequently in the population as in musicians, while 
Ignatioadis et al. mention that such affections specific to musicians should be managed 
differently by the orthopedic surgeons (Ignatiadis et al., 2008). 
 Even that avoiding the affection in young artists may be possible, the degenerative 
process is a risk factor. Bejjani et al. say that degenerative changes noted in pianists (a group 
of musicians frequently studied), differ from degenerative idiopathic changes (F. J. Bejjani 
et al., 1984). 
 
The ulnar compression syndrome in cellists 
Cellists, whether young or experienced, are a group of musicians almost not researched at 
all. Currently there exist two studies on young cellists. 
 Logue et al., do not find arm ulnar or median neuropathy in the 19 cellists, university 
students (Logue et al., 2005). However, the case study of the 21 years old cellist is an 
exemple for presence of bilateral pathology. Compression of ulnar nerve syndrome in both 
hands was treated surgically, by ulnar nerve bilateral transposition (Grevsten et al., 1978).  
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No other research on an experienced cellist is known, let alone a study on corroboration of 
disease with the player, or (under the causality relation) with the student’s repertoire; such 
case study is therefore unique, approaching the pacient by the interview method.  
 
METHOD 
The interview was run over the telephone and recorded, as agreed with the cellist; the 
recording was useful in transcription of collected data. 
 In a brief anamnesis, the data collected would be as further detailed: patient, 
experienced East-European cellist diagnosed with ulnar nerve compression syndrome in 
2018, with one nerve transposition surgical intervention run. 
 In the interview it is noted that the cellist is an active person whose training rates are 
further detailed: over the winter months – high difficulty drills (over 150 kg weights lifting) 
in gymnasium, 5 to 6 times per week; over the summer months – tennis 3 times per week. 
No history of any other previous musculoskeletal trauma is known. 
 The cellist has been playing the cello for about 44 years. The numbness symptoms in 
finger 5 and adjacent area (i.e. finger 4) manifested some 20 of years back, especially as the 
concerts were drawing to the end. The symptoms remitted by balancing the arm; in his own 
words, < I shook my arm, or extended it for 2-3 times, and I was fine.> At first he thought 
that the symptoms were due to <blood circulation at elbow level, affected by the concert 
outfit.>  
 In time the symptoms got worse (more frequent, sudden debut, lasting ever longer) 
manifesting even during other type activities implying a flexed elbow stance, e.g. driving or 
writing pen in hand. 
 The concert life required moving to various locations and < as I had to go, say, Romania 
to Netherlands, I felt the symptoms as soon as I my elbow touched the chair elbow nook>. 
As the symptoms manifested ever more acute, the first dorsal interosseous muscle 
fasciculation manifested as well, at times for even as long as one hour.  
 Family and friends started noting the symptoms as they intensified. The cellist felt ever 
more annoyed when the family and friends started to ask < why are you moving your left 
hand so after you are playing on stage? >. Therefore 20 years after the symptoms started, 
he asked for help, from a (friend) physician, who referred him to a neurologist, who did his 
anamnesis, ran neurological tests on him and studied his ulnar nerve activity, by 
electromyography (EMG), starting with the cervical level and up to hand level. 
 
Results  
EMG Chart reader: 
Motor - ulnar nerve, right abductor digiti minimi muscle – see Figure 1 
Motor - ulnar nerve, left abductor digiti minimi muscle – see Figure 2 
Motor - median nerve, left abductor pollicis brevis muscle – see Figure 5 and 6  
F-wave – median nerve, left abductor pollicis brevis muscle – see Figure 11 
Sensitive – finger 5, right ulnar nerve, right – see Figure 3 and 7 
Sensitive - finger 5, left ulnar nerve, left – see Figure 4 
Sensitive - left median nerve – see Fig. 8, 9 and 10 
 
EMG ANALYSIS BEFORE SURGERY 
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Fig. 1  
      

 
Fig. 2  
 
 

 
Fig. 3  
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Fig. 4  
 
EMG ANALYSIS POST SURGERY 
 

 
Fig. 5  
    

 
Fig. 6 
 
 

 
Fig. 7 
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Fig. 8 
 

 
Fig.9: Sensory CV antidromic, left, n. Medianus 
       

 
Fig. 10 
 

 
Fig. 11 
 
 The diagnosis was prompt: ulnar nerve compression syndrome, in left elbow. The 
patient was also told that his first dorsal interosseous muscle was affected beyond 
redemption.  
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 A few days later, he underwent a surgical intervention, in a local private clinic, where 
at first the surgeon transposed his ulnar nerve, i.e. ulnar nerve external neurolysis and 
nerve subcutaneous anterior transposition, plus suture in planes. For 6 months, he also 
took pills as required, i.e. a derivate of vitamins B1, B6 and B12. 
 Immediately post-surgery, the symptom remitted and the patient could go back on his 
old routine (also practicing <only slow easy scales, at first>). Even though no medical 
rehabilitation drills were indicated, the patient tried moving his arm about. Around 2 
months post-surgery the cellist could play again in concerts. 
 The patient answered the question <which repertoire do you think causes most 
troubles at musculoskeletal level?> by quoting pre-romantic and romantic works in the 
chamber music repertoire <starting with Beethoven’s Quartet op 127, then Schubert and 
Brahms>. The explanation was that related to Beethoven’s final quartets being written in 
flat keys <requiring hand semi-position, i.e. a more intense hand flexion; and to Schubert 
and Beethoven’s quartets and quintets being written so dense in chords as requiring 
muscular force, such chords being maybe longer than even Bartók’s, in his chamber music 
for cello.>  
 The patient thinks the chamber music repertoire for the cello is more prone to cause 
musculoskeletal injury than even the repertoire for the cello solo, as requiring <playing the 
accompaniment only in the low positions, i.e. in the tuning keys proximity.> 
 Two years post-surgery, the patient is well, declaring to feel his left hand < much lighter, 
so the trills no longer pose the problems they used to; I can easily play my trills now.> 
Nevertheless, the first dorsal interosseous muscle is affected. To the question <On a scale 
of 1 to 10, how much would you have liked to know, as early as the school year, about the 
ways to prevent and treat musculoskeletal affections?> the patient answered <10…i.e. I 
would have liked to have always known about that.> 
 
Discussion 
The ulnar nerve compression syndrome manifests frequent pathology in strings players 
(Colombini et al., 2005). Nevertheless, expert literature is poor in results obtained in 
research on cellists. Only two studies expose the topic: nervous compression syndrome in 
a young cellist (Grevsten et al., 1978; Logue et al., 2005), even though the symptoms  
manifest especially after 10 years of instrumental study (F. J. Bejjani et al., 1984). The 
present interview is unique cause of the experienced cellist who practiced cello for over 20 
years.  
 Nevertheless, other type performance artists can also manifest median or ulnar nerve 
neuropathies (Bowie et al., 2000; Doose et al., 2005; Kennedy et al., 2006), and knowledge 
of the risk factors incurred are particularly important. Possible such risk factors incurred 
quoted in literature would be posture and hand position on instruments such as violin, 
percussion, guitar and cello (Gohl et al., 2006), but no clear relation to the music repertoire.  
 
Pathology risk factors incurred in cellists 
Unnatural and longtime held supination hand position, plus the fingers kept flexed for 
holding the instrument are a risk factor for violinists (Claus & Schaller, 1993). In the 21 years 
old cellist patient’s case study, the bilateral pathology cause was suggested by intense arms’ 
activities run in both music university and the philosophy university (Grevsten et al., 1978). 
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Musculoskeletal affections can also be amplified by other type activities, e.g. sporting 
activities (Furuya et al., 2006). In the cellist patient’s case study, the symptoms could not be 
caused by sports; however, writing in a right handed person, and tennis playing, racket in 
right hand, could have acted as an extra factor pushing the symptoms to manifest in the 
right arm. Even though the obvious cause of the pathology was not the sporting activities, 
the way such activities interfere with a performing artist’s life, as well as the individual’s 
degenerative peculiarities are to be considered in future research. 
 The basic cause of the interviewed cellist patient’s disease is professional. As 
mentioned by the study subject, the ulnar nerve compression syndrome does not come < 
with effort, but with left elbow flexed as playing the cello.> Such professional disease 
manifested after about 24 years of playing the cello < when we sometimes played each 
night.> The cello requires over-working of the elbow muscles, which in time manifest 
swelling and hypertrophy, caused by overcharge and compression of the ulnar nerve at 
elbow level.  
 The repertoires can bring extra-stress, a proven risk factor for developing 
musculoskeletal pathologies. The cellist clearly indicates the repertoire as a direct factor 
causing his symptoms: especially pre-romantic and romantic chamber music such as 
Beethoven’s last works, Schubert and Brahms. It will be noted, in future research, which 
composers and which passages cause the problems and why (Bird, 2016). 
 Thus, the monotonous repertoire, possibly followed by sporting activities (the cellist’s 
case), is a basic risk factor incurred, for the ulnar compression syndrome in the case above 
detailed. 
The conclusions also affect the music pedagogy, complex and variate repertoire should be 
priority for both professional and music pedagogy area, as an PRMD prophylactic method. 
 
Therapeutic and rehabilitation management  
Surgery was the correct solution for the cellist patient, as meeting two major criterions, i.e. 
manifest muscular atrophy and chronic parenthesis (Sheibani-Rad et al., 2013). Hand 
muscular atrophy is due to degenerescence caused by lack of nervous innervations 
(Watson, 2009).  
 Present case is utterly severe, which required medical intervention in pathology 
advanced stage. The management of such chronic position of the cellist patient is similar to 
the one used in the study dedicated to the young cellist (i.e. transposition of the ulnar nerve 
in 1978) (Grevsten et al., 1978). 
 Musicians should, however, go to see a doctor long before that. On the one hand, the 
alternative conservatory treatment, which requires rest, anti-inflammatory medication, 
changes in instrumental technique or drills of posture, can be efficient in the disease early 
stages (Sheibani-Rad et al., 2013); on the other hand, the regenerative capacity of the 
periphery nerves is a relevant reason for going to see a doctor as soon as possible (Dodla & 
Bellamkonda, 2007). 
 The young cellist restarted playing the cello so sooner than 4 weeks after treatment. 
The researchers of the study recommend however precocious mobilization of the arm 
affected (Grevsten et al., 1978). Present debate on the present study case reveals that the 
performance artist restarted playing precociously after the surgery undergone (in 2018), 
but only at his own free request.  
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 It is important to highlight the lacking indications for rehabilitation and for playing 
restart, the drills performed being made by the cellist patient. A possible explanation for 
such scarcity is that certain countries do not own special centers for treating the musicians, 
nor are there series of PRMD management courses, under the tuition system. 
 
Importance of present case study for musicians and for the music national tuition system  
The importance of such topic rests in a fact larger than its face-value, i.e.  not only cellists, 
or strings players, are affected of such pathology. The nervous compression syndrome leads 
to injuries shared by the pianists (Gohl et al., 2006), the possibility for bilateral pathology 
giving much to ponder on and worry (Sheibani-Rad et al., 2013).  
 Considering that professional pathologies in musicians caused by practicing on a music 
instrument are manifest in both groups of performance artists, on the one hand the medical 
world should expect the musicians to manifest as a group susceptible to musculoskeletal 
injuries; and on the other hand, performance artists should ask for medical help as 
precociously as possible. 
 The performance artist should know about the AMSII management, in terms of both 
therapy and prophylaxis. Currently no sessions exist in the curricula of the national tuition 
institutions, in prophylaxis training or in the management of the musculoskeletal affections. 
The cellist patient’s wish that he might have always known about the musculoskeletal 
pathologies prevention and treatment is a first aired creed about such need to be covered 
by the music tuition system of the East-European country. 
 
Conclusions 
The ulnar compression syndrome is a pathology met not only in pianists, but also in strings 
players. An experienced cellist patient’s case study, diagnosed with ulnar nerve 
compression syndrome is a first step in a niche domain.  
 Research run up to present day on such patients is almost inexistent; thus, not even 
the younger cellist patients are deemed a group susceptible of developing pathologies 
caused by practicing a music instrument, the possible reason why the cellist patient subject 
of present study only asked for medical help in a quite late stage of his affliction.  
 Training sessions in the management of such affections are required to be started, in 
order to help communication between musicians and expert physicians. Besides 
mentioning the need for such courses, present study poses a novel causality, i.e. the relation 
chamber music (pre-romantic and romantic) repertoire studied vs. occurrence of 
musculoskeletal symptoms.  
 Hopefully present case study will report having a bearing in music pedagogy, as 
evidencing the need for approaching repertoires as varied as possible, pertaining to various 
style cultures. Further research, on larger groups, will be able to identify the composers and 
compositions prone to affect directly the artists’ musculoskeletal apparatus; and will 
possibly ascertain our present finds. 
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ABSTRACT 
Nu doar pianiștii reprezintă un grup susceptibil diverselor injurii datorate profesiei, ci și alți 
instrumentiști, mai exact violonceliștii, pot suferi afecțiuni la nivel musculo-scheletal din 
cauza studierii îndelungate a unui anumit tip de repertoriu muzical. A da glas unor patologii 
de origine profesională, la un violoncelist, este un prim pas spre atenționarea altor 
instrumentiști și a cadrelor medicale despre însemnătatea unui fenomen neluat în seamă 
sau desconsiderat. Metoda de investigare, aplicată după acceptul violoncelistului, a fost 
interviul structurat realizat telefonic. Studiul îndelungat a repertoriului cameral (de tip pre-
romantic și romantic) cât și lipsa promptitudinii în căutarea unui ajutor medical specializat, 
a avut drept rezultat sindromul de compresie a nervului ulnar la nivelul cotului, cu 
imposibilitatea recuperării mușchiului first dorsal interosseous (care a fost grav afectat), cu 
o unică posibilitate de tratament (neuroliza externă nerv ulnar și transpoziția anterioară 
subcutanată a nervului, sutură în planuri) și fără indicații de terapie de reabilitare medicală 
și muzicală. Prezența afecțiunilor profesionale la violonceliști reprezintă un motiv important 
în a căuta strategii de lucru în vederea alegerii unui repertoriu muzical divers și adecvat, cât 
și în vederea facilitării unui contact cât mai precoce cu un cadru medical specializat. 
 
Key-words 
cello, nerve compression, repertoire, medical care for performance artists, romantic. 
 
INTRODUCERE 
Prevalența patologiilor profesionale la cordari 
În anul 1996, sindromul de compresie ulnară era citat drept al dolilea ca frecvență întâlnit 
la muzicieni (Fadi Joseph Bejjani et al., 1996). S-a observat că riscul unui cordar de a dezvolta 
probleme profesionale este similar unui om din industria fierului sau a marmurei (Colombini 
et al., 2005). 
 Astfel că violoniștii reprezintă grupul de muzicieni documentați cu o evidență a 
sindromului de compresie a nervului ulnar (în regiunea cotului), mai frecvent decât 
prevalența sindromului de apertură toracică la violoniști și violiști (Charness et al., 1987). 
Violonceliștii însă nu reprezintă un grup de interes în domeniul cercetării, chiar dacă 
sindromul de compresie ulnară este prezent și la acest grup de cordari. 
Problema în sine este amplificată de faptul că muzicienii nu sunt informați despre riscurile 
profesiei lor (Klickstein, 2009), simptomele datorate interpretării la instrument apărând, 
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uneori, după aproximativ 2-5 ani (Zaza & Farewell, 1997). Fiecare vârstă, însă, este afectată, 
cu o incidență de vârf în decada a treia și a patra de viață (Sheibani-Rad et al., 2013). 
Bejjnani et al. raportează un procent de 35% dintre simptomele musculo-scheletale apărute 
după 10-20 de ani de studiu la un instrumentul muzical, iar un procent de 20.5% dintre 
simptome apar după 20-30 de ani, așa cum este cazul pacientului de față (Fadi Joseph 
Bejjani et al., 1996). 
 Încă din anii de studenție s-a observat o prezență a neuropatiei de nerv ulnar la 3 / 19 
pianiști, sugerându-se ca studii ulterioare să observe apariția neuropatiilor mediane și 
ulnare la pianiști profesioniști (datorită timpului îndelungat de studiu) (Gohl et al., 2006). 
Însă literatura nu oferă suficiente date despre pianiștii profesioniști, cu atît mai puțin despre 
violonceliștii cu experiență profesională. 
 
Sindromul de compresie a nervului ulnar la instrumentiști 
Epicondilul medial reprezintă segmentul susceptibil compresiei nervului ulnar (Watson, 
2009), fapt accentuat de mișcările și pozițiile cordarilor. Încheietura dreaptă în extensie și 
distanțarea brațului de corp, în poziții înalte, la violoniști, precum și flexarea îndelungată a 
cotului stâng, în prima poziție, la violonceliști, reprezintă în mod particular poziții 
vulnerabile. Această vulnerabilitate a cordarilor este datorată și activității musculare 
necesare pentru a presa degetele pe corzi; mușchii fiind localizați în regiunea antebrațului 
și cotului. Astfel că, simptomele se manifestă prin amorțeală și furnicături în degetele 4 și 5 
ale mâinii și lipsa coordonării în această zonă (Norris, 1989). 
 Simptomele afecțiunilor musculo-scheletale specifice interpretării instrumentale 
(AMSII) pot interfera atât de mult cu studiul la instrumentul muzical, încât dacă nu apelează 
la tratament, muzicianul este nevoit să renunțe la cariera sa, asemenea lui Schumann (Claus 
& Schaller, 1993). De aceea, tabloul clinic și tratamentul patologiilor cauzate de studiul 
instrumental trebuie cunoscute și adaptate particularităților instrumentistului. 
Tratamenul compresiei nervului ulnar se rezolvă cel mai adesea prin: schimbarea unghiului 
de flexie în timpul studiului la instrument, purtarea unor atele pe perioada nopții (care să 
mențină cotul în extensie la un unghi de 140 de grade) și, rar, prin neuroliză sau transpoziție 
de nerv ulnar (Ignatiadis et al., 2008). Însă tratamentul conservator, asemenea menținerii 
unei poziții întinse a cotului, este relativ imposibil pentru interpreți (Watson, 2009). Astfel 
că, evitarea patologiei la instrumentiști ar trebui să fie prioritară. 
 Totuși, în cazul compresiei nervului ulnar, patologie întâlnită cu aceeași frecvență la 
populația generală precum la muzicieni, cercetătorii Ignatiadis et al. menționează 
necesitatea unui management diferențiat de către chirurgii ortopezi (Ignatiadis et al., 2008). 
Chiar dacă s-ar putea încerca evitarea apaiției patologiei la instrumentiștii tineri, înaintarea 
în vârstă (cu modificările degenerative aferente) poate reprezenta un factor de risc. 
Cercetătorii Bejjani et al. afirmă că modificările degenerative apărute la pianiști (grupul de 
muzicieni frecvent studiat), sunt diferite față de modificările degenerative idiopatice (F. J. 
Bejjani et al., 1984). 
 
Sindromul de compresie a nervului ulnar la violonceliști 
Violonceliștii, tineri sau cu experiență, reprezintă un grup de muzicieni aproape deloc 
studiați în cercetare. În prezent posibil să existe doar două studii realizate pe violonceliști 
tineri. 
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 Studiul realizat de Logue. et al., nu identifică prezența neuropatiei ulnare sau mediane 
la membrul superior al celor 19 violonceliști, studenți la universitate (Logue et al., 
2005). Însă prezentarea de caz a violoncelistului de 21 de ani este un model al prezenței 
patologiei la nivel bilateral. Sindromul de compresie a nervului ulnar, prezent la ambele 
membre superioare, a fost tratat chirugical, prin transpoziția bilaterală a nervului ulnar 
(Grevsten et al., 1978).  

 Deoarece nu se precizează studii pe violonceliști cu experiență sau relația de 
cauzalitate cu repertoriul studiat, prezentarea de caz este unică și abordează un astfel de 
pacient prin metoda interviului.  
 
METODĂ 
Interviul s-a realizat telefonic cu înregistrarea conversației, după consimțământul 
instrumentistului. Înregistrarea a fost folosită pentru transcrierea datelor colectate. 
La o scurtă anamneză, datele colectate sunt: pacient, violoncelist profesionist dintr-o țară 
est-europeană, diagnosticat în anul 2018 cu sindrom de compresie a nervului ulnar și având, 
în consecință, o intervenție chirurgicală de transpoziție a nervului, fără a urma terapie de 
reabilitare. 
 Din interviul realizat se observă că violoncelistul este o persoană activă fizic, care, pe 
parcursul vieții, a avut un ritm de antrenament după cum urmează: în lunile de iarnă - 
exerciții de dificultate ridicată (ridicare de greutăți de peste 150 kg) la sala de sport de 5-6 
ori / săptămână, iar în lunile de vară – tenis de 3 ori / săptămână. Nu se cunoaște cu alte 
antecedente de traumă musculo-scheletală. 
 Studiază la violoncel de aproximativ 44 de ani. Simptomele de amorțeală la nivelul 
degetului 5 și regiunea adiacentă din degetul 4 au apărut de aproximativ 20 de ani și se 
manifestau în special înspre finalul concertelor. Simptomele se remiteau prin balansarea 
membrului superior: „scuturam sau întindeam mâna de 2-3 ori și trecea”. Inițial credea că 
simptomele au drept cauză „circulația sangvină de la nivelul cotului care era afectată 
datorită ținutei de concert”.  
 Pe parcursul timpului, simptomele s-au acutizat (au devenit mai dese, cu debut brusc 
și durată crescândă) și se manifestau chiar și în cadrul altor activități care implicau poziția 
de flexie a cotului, precum șofat sau scrisul manual. 
Activitatea concertistică implica transportul în diverse locații, iar „de exemplu când aveam 
un drum România – Olanda aveam simptome când îmi așezam cotul în cotiera scaunului”. 
Acutizarea simptomelor a fost însoțită și de fasciculații ale mușchiului first dorsal 
interosseous, uneori pe durata chiar și a unei ore.  
 Paralel cu intensificarea simptomelor, observațiile prietenilor și a familiei, precum : „de 
ce îți tot miști mâna stângă după ce cânți pe scenă?”, l-au determinat, după 20 de ani de la 
debutul simptomatologiei, să caute ajutor la un prieten medic. Acesta l-a îndrumat spre 
neurolog, care a realizat anamneza, teste neurologice și a studiat, cu ajutorul 
electromiografiei (EMG), activitatea nervului ulnar, începând de la nivel cervical până la 
nivelul mâinii. 
 
REZULTATE 
Legendă EMG: 
Motor - nerv ulnar, mușchi abductor digiti minimi drept – fig. 1 
Motor - nerv ulnar, mușchi abductor digiti minimi stâng – fig. 2 
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Motor - nerv median, mușchi abductor pollicis brevis, stâng – fig. 5 și 6 
Unda F - nerv median, mușchi abductor pollicis brevis, stâng – fig. 11 
Senzitiv - nerv ulnar V, drept – fig. 3 și 7 
Senzitiv - nerv ulnar V, stâng – fig. 4 
Senzitiv - nerv median, stâng – fig. 8, 9 și 10 
 
Analiza EMG anterior intervenției chirurgicale 

 
Fig. 1       

 
Fig. 2  
 

 
Fig. 3      
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Fig. 4  
 
ANALIZA EMG ULTERIOR INTERVENŢIEI CHIRURGICALE 

 
Fig. 5     

 
Fig. 6 
 

 
Fig. 7       
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Fig. 8 

 
Fig.9: Sensory CV antidromic, left, n. medianus       

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 
 
Diagnosticul a fost prompt: sindrom de compresie a nervului ulnar la nivelul cotului stâng. 
De asemenea, pacientul a fost informat de imposibilitatea recuperării mușchiului first dorsal 
interosseous, care a fost grav afectat.  
 La câteva zile, operația s-a realizat la o clinică privată din localitate, unde, pentru prima 
dată chirurgul a realizat o transpoziție de nerv ulnar (neuroliza externă nerv ulnar și 
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transpoziția anterioară subcutanată a nervului și sutură în planuri).  Pentru o perioadă de 6 
luni, a luat, la recomandarea medicului, un derivat de vitamina B1, vitamina B6 și B12. 
Imediat după operație, simptomele s-au remis și activitățile zilnice și-au reluat cursul 
(inclusiv studiul la violoncel, care „inițial a constat doar din game într-un tempo lent”). Deși 
nu i s-au indicat exerciții de recuperare medicală, pacientul a încercat singur mișcări ușoare 
cu membrul respectiv. Aproximativ 2 luni după intervenția chirurgicală, violoncelistul și-a 
reluat activitatea concertistică. 
 Violoncelistul afirmă relația de cauzalitate dintre patologie și repertoriul studiat. La 
întrebarea „care repertoriu considerați a fi cel mai problematic la nivel musculo-scheletal?” 
Răspunsul menționează lucrări aparținând repertoriului de cameră din perioada stilistică 
pre-romantică și romantică: „începând cu Cvartetul op. 127 de Beethoven și apoi Schubert, 
Brahms”. Explicația răspunsului a fost următoarea: cvartetele finale ale lui Beethoven sunt 
scrise în tonalități cu bemoli, care implică semi-poziția mâinii, mai exact o flectare mai 
intensă a mâinii; iar cvartetele și cvintele de Schubert și Beethoven sunt mult mai bogate în 
acorduri, necesită forță musculară și sunt mai lungi poate chiar decât muzica de cameră 
pentru violoncel a lui Bartók.”  
 Repertoriul cameral pentru violoncel este considerat de către violoncelist cu un 
potențial mai mare de injurie musculo-scheletală decât repertoriul pentru violoncel solo, 
deoarece „cânți doar în pozițiile de jos, adică lângă cheile de acordat al violoncelului, pentru 
realizarea acopaniamentului”. 
 La 2 ani după intervenția chirurgicală, violoncelistul se simte bine, delcarând chiar că: 
„îmi simt mâna stângă mult mai ușoară și trilurile care îmi puneau anterior probleme, le pot 
cânta foarte lejer acum”. Cu toate acestea, mușchiul first dorsal interosseous este afectat. 
La întrebarea: „Pe o scară de la 1-10 cât de mult și-ar fi dorit să cunoască, încă din anii de 
formare, despre modalități de prevenție și tratament al afecțiunilor musculo-scheletale? 
„10…adică dintotdeauna mi-ar fi plăcut să știu”. 
 
Discuții 
Sindromul de compresie a nervului ulnar reprezintă o patologie frecvent întâlnită la cordari 
(Colombini et al., 2005). Cu toate acestea, literatura de specialitate este săracă în rezultate 
obținute din cercetarea violonceliștilor. Doar două studii supun atenției: sindromul de 
compresie nervoasă la violonceliștii tineri (Grevsten et al., 1978; Logue et al., 2005), chiar 
dacă simptomele se manifestă în special după 10 ani de studiu instrumental (Fadi Joseph 
Bejjani et al., 1996). Prezentarea de caz este de interes prin faptul că subiectul intervievat 
este un pacient violoncelist cu peste 20 de ani de experiență profesională.  
 Cu toate acestea și alți instrumentiști pot avea, de asemenea, neuropatii ale nervului 
median sau ulnar (Bowie et al., 2000; Doose et al., 2005; Kennedy et al., 2006), iar 
cunoașterea factorilor de risc este deosebit de importantă. Dintre factorii de risc posibili, 
literatura menționează: postura și poziția mâinii pe instrumente (vioară, percuție, chitară și 
violoncel) (Gohl et al., 2006), dar nerelaționată de un repertoriu muzical specific.  
 
Factori de risc ai patologiei violoncelistului 
Poziția nenaturală și îndelungată de supinație a mâinii și flexia degetelor pentru a ține 
instrumentul este un factor de risc pentru violoniști (Claus & Schaller, 1993). În prezentarea 
de caz a violoncelistului de 21 de ani se sugera, drept explicație a patologiei bilaterale, 
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desfășurarea unor activități intense cu membrele superioare atât la universitatea de 
muzică, cât și la universitatea de filozofie (Grevsten et al., 1978). 
 Afecțiunile musculo-scheletale pot fi amplificate de către alte activități, precum 
activitățile sportive (Furuya et al., 2006). În cadrul prezentării patologiei violoncelistului, 
simptomele nu ar putea să fie datorate sportului. Deoarece este dreptaci, scrisul și 
practicarea tenisului (racheta de tenis fiind manevrată cu mâna dreaptă) puteau să ofere 
un motiv în plus al apariției simptomelor la membrul superior drept. Deși cauza evidentă a 
patologiei nu se datorează activității sportive, relația dintre activitățile sportive, profesie și 
diferențele degenerative individuale pot fi studiate în viitor. 
 Cauza principală a bolii violoncelistului intervievat este de natură profesională. După 
cum menționează subiectul, sindromul de compresie a nervului ulnar „nu e de la efort, ci 
de la flectarea cotului stâng în cântatul la violoncel”. Boala profesională a apărut după 
aproximtiv 24 de ani de studiu la violoncel, „în care concertele erau uneori chiar în fiecare 
zi”. Particularitatea instrumentului implică o supra-solicitare a mușchilor cotului care se 
hipertrofiază în timp și se inflamează, datorită supra-solicitării și compresează nervul ulnar 
la nivelul cotului.  
 Pasajele din repertorii care aduc un stres suplimentar factorilor menționați sunt 
condiții clare de risc pentru dezvoltarea patologiilor musculo-scheletale. Violoncelistul 
specifică repertoriul studiat drept factor cauzator direct al simptomelor. În mod special se 
menționează repertoriul muzicii de cameră din perioada pre-romantică și romantică 
(lucrările târzii ale lui Beethoven, Schubert și Brahms). Este util în viitor a se observa care 
compozitori sau care pasaje particulare de muzică cauzează probleme și de ce (Bird, 2016). 
Astfel că repertoriul nevariat, ci doar de un anumit tip, posibil urmat de activitatea sportivă 
a violoncelistului, este un factor principal de risc pentru sindromul de compresie ulnară în 
cazul prezentat. 
 Concluzia studiului afectează nu doar violonceliștii profesioniști, ci și pedagogia 
muzicală, în sensul în care repertoriul variat și alternat stilistic trebuie să fie o prioritate 
pentru ambele grupuri, datorită capacității de a evita apariția patologiilor musculo-
scheletale. 
 
MANAGEMENTUL TERAPEUTIC ȘI RECUPERATOR 
Indicația pentru intervenția chirurgicală a fost necesară în cazul pacientului, deoarece se 
împlineau două criterii majore: prezența atrofiei musculare și a paresteziilor cronice 
(Sheibani-Rad et al., 2013). Atrofia musculară la nivelul mâinii se datorează 
degenerescenței, cauzate de absența inervației nervoase (Watson, 2009).  
 Situația de față este de un grad de severitate înalt, datorate prezentării la un cadru 
medical într-o fază avansată a patologiei. Managementul situației avansate a 
violoncelistului este similar celui utilizat în studiul pe violoncelistul tânăr (transpoziție de 
nerv ulnar în anul 1978) (Grevsten et al., 1978). 
 Muzicienii ar trebui, însă, să apeleze într-o fază incipientă la un cadru medical. Pe de o 
parte, alternative terapeutice conservatoare, care implică odihnă, medicație anti-
inflamatorie, modificări de tehnică instrumentală sau exerciții de postură, pot fi eficace în 
fazele incipiente (Sheibani-Rad et al., 2013). Pe de altă parte, capacitatea de regenerare a 
nervilor periferici reprezintă un motiv relevant pentru indicația apelării la un cadru medical 
cât de precoce (Dodla & Bellamkonda, 2007). 
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Violoncelistul tânăr a reluat studiul studiul la violoncel abia după 4 săptămâni. Autorul 
studiului (Grevsten et al.) recomandă însă mobilizarea precoce a membrului afectat 
(Grevsten et al., 1978). Prezentarea noastră de caz arată o reluarea precoce a studiului la 
instrument ulterior intervenției chirurgicale (realizată în anul 2018), însă la inițiativa proprie 
a instrumentistului.  
 Important de relevat este absența indicațiilor de reluare și recorectare a activității 
muzicale, violoncelistul realizând exerciții de recuperare muzicală după consimțământul 
propriu. O posibilă explicație a situației se datorează și absenței unor centre specializate în 
recuperarea muzicienilor în țara respectivă, cât și a cursurilor de management AMSII în 
cadrul sistemului de învățământ. 
 
Importanța prezentării de caz pentru muzicieni și pentru sistemul de învățământ muzical 
național 
Importanța subiectului constă în faptul că nu doar violonceliștii sau cordarii sunt afectați de 
această patologie. Sindromul compresiei nervoase este o injurie comună chiar și la pianiști 
(Gohl et al., 2006), îngrijorătoare fiind capacitatea de apariție a patologiei la nivel bilateral 
(Sheibani-Rad et al., 2013).  
 Având în vedere că patologiile profesionale la muzicieni datorate studiului la 
instrument sunt prezente la grupuri de instrumentiști, pe de o parte, colectivul medical ar 
trebui să aibă în considerare muzicienii drept un grup susceptibil la injurii musculo-
scheletale. Pe de altă parte, instrumentiștii ar trebui să apeleze cât de precoce posibil la un 
ajutor specializat. 
 Instrumentistul trebuie să fie conștient de managementul AMSII atât terapeutic, cât și 
profilactic. La ora actuală, nu există cursuri de profilaxie sau management al afecțiunilor 
musculo-scheletale prezente în curriculum-ul instituțiilor de învățământ al țării. 
Menționarea dorinței violoncelistului de „a fi știut dintotdeauna” despre modalități de 
prevenție și tratament a patologiilor musculo-scheletale, reprezintă un prim glas al unei 
nevoi în sistemul educațional muzical din țara est-europeană. 
 
Concluzii 
Sindromul de compresie ulnară reprezintă o patologie întâlnită nu doar la pianiști, ci și la 
cordari. Prezentarea de caz a violoncelistului cu experiență profesională, diagnosticat cu 
sindrom de compresie a nervului ulnar, reprezintă un prim pas într-un domeniu de nișă.  
 Din cercetările realizate până în prezent, studii realizate pe astfel de pacienți sunt 
aproape inexistente. Astfel că, nici chiar violonceliștii mai tineri nu sunt luați drept grup 
susceptibil de a dezvolta patologii datorate studiului la instrument. Poate de aceea 
violoncelistul din studiul de față a apelat într-o fază tardivă la un cadru medical specializat. 
Introducerea unor cursuri de management al acestor afecțiuni este necesară pentru a 
facilita comunicarea dintre muzicieni și cadrele medicale specializate.  
 Alături de aceste cursuri, studiul aduce o nouă problematică importantă prin relația de 
cauzalitate dintre repertoriul cameral (pre-romantic și romantic) studiat și apariția 
simptomelor la nivel musculo-scheletal.  
 Implicațiile prezentării de caz, în pedagogia muzicală, ar putea evidenția necesitatea 
abordării unui repertoriu cât mai variat și aparținând unor epoci stilistice diferite. Studii 
ulterioare pe loturi mai mari pot identifica compozitorii sau pasajele muzicale care 
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afectează în mod direct aparatul musculo-scheletal al instrumentistului și pot confirma 
datele prezentate. 
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ABSTRACT 
In order to create a flexible harmonic language that satisfies the accompaniment in 
improvisation, we questioned the concept of triads, well known in tonal functional analysis 
due to their construction by overlapping thirds. But how could we catalog / frame / use a 
three-note chord, which contains only the notes C-E-Bb, other than a dominant seventh 
chord, no fifth (tonal)? Isn't it actually a certain stand-alone chord, with a special harmonic 
color, that can be used as such (modal) and not in a tonal-functional context, in which we 
were accustomed to correlate it? We concluded that there are 19 such trichords (set of 
three different notes in terms of pitch classes) that can be used both as simplified 
substitutions of more complex chords, but also independently, with a specific sonority. Thus 
we arrived at this theory of trichords, classifying and identifying them by an eloquent chord 
symbol, in a reverse logic, starting from the necessity to manipulate the chords on the guitar 
in jazz improvisation. Furthermore, we extended the theoretical analysis on the mode-
chord interrelationship, the primary horizontal-vertical framework for organizing 
homophone music (and not only). The ease of handling and chaining these trichords, both 
on guitar and piano, recommends them both in improvisation / comping and in composition 
/ arrangement. 
 
INTRODUCTION 
The main action of the jazz musician – the improvisation - is largely based on a specific 
harmonic structure. This is either the chord progression of a theme, or harmonic sections 
intended for improvisation, which are continuoslly repeated in a chain form (the so-called 
chorus). In relation to the harmonic structure, the improviser develops melodic lines 
(melodic design) over an accompanying harmony (comping, harmonic design), derived from 
the framework harmony of the theme.  
 In any jazz format, the accompanying instrumentalist is required in one way or another 
to present variants of the harmonic plan, given by the structure of the theme on which it is 
improvised, considering the style or the arrangement of that piece. This accompaniment is 
equally improvised and correlated with the solo improvisation. Achieving such an 
accompaniment requires a deep knowledge of both the harmonic morphological elements 
and the ways in which they are used syntactically on the one hand, and the framework on 
which it is improvised – the harmonic plan of the theme – on the other hand. 

 To achieve all of these in real time of improvisation, it is necessary to study 
separately and organized on different levels of complexity:  

1. treating the harmonic organization of the theme - substitutions or 

reharmonizations;  
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2. making specific cadences and passages in the chord changes architecture;  

3. elaboration of chord textures and chord distribution. 

 
 We consider to be voicing design everything related to the interpretation of the chord 
symbols - the distribution and selection of the elements of the chords. If the chord changes 
allow (or even require) the placement of several chords during a bar (as in the case of modal 
jazz), the relationship between two or more chords - the mode-chord interrelation - must 
also be taken into account, as well as the voice leading. Choosing the texture of a chord - 
how many elements it contains and in what inversion or positions, elliptical or not of 
elements - as well as how its voices are chained in another chord of similar texture or not, 
are challenges that the accompanist must respond to in real time and, last but not least, 
creative. 
 

 
 
 Paul Hindemith, in his important work written in 1936 "The Craft of Musical 
Composition", focuses his theoretical analysis deep on the relationship between sounds, 
discussing the outdated theoretical axioms of the tonal system and its harmonic 
constructions. Thus, Hindemith considers conventional harmony theory to be quite narrow 
in at least four aspects:  

1. the basic principle of the construction of chords is the superposition of thirds;  

2. the chords are all considered to be with inversions;  

3. going up or down the degrees of a diatonic scale, the chord reserve of a modal scale can 

be enriched.  

4. the chords are subject to various interpretations; 

 
Trichord - general considerations  
According to Oxford Music Online, we define the trichord and triad as follows:  
Triad = A chord consisting of three notes that can be arranged in overlapping thirds. If the 
third at the base is major and the one at the top is minor, the triad is called major (C-E-G); 
if conversely at the base is the minor third and at the top is the major third, then the triad 
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is called the minor. If both thirds are minor then the triad is diminished, if both are major 
then the triad is augmented.  
Tricord = A group (or set) of three different notes in terms of pitch classes. There is no 
standard clear arrangement of the three notes in traditional theory (as in hexachords or 
tetrachords), and it does not necessarily represent a harmonic entity (a triad is a trichord in 
structure, but a trichord is not necessarily a triad.) The family of trichords includes the 
family of triads.  
 In the multitude of constructing chords possibilities, not necessarily derived from a 
chord symbol but considered in their entirety of sound aggregates, the trichord is revealed 
to be the basic harmonic cell, the simplest way of harmonic manifestation. 
 When we wish to detail a certain chord changes chart, we have to start with 
determination of the harmonic functionality, by choosing the texture and the elements of 
the chord: the chord symbol Cmaj9 is sometimes more expressive to be made explicit by 
chords of only four sounds: 
 

 
In the comping process, the texture of the chord is usually simplified, giving up first 

of all the fundamental note, which is usually provided by the bass line, and then possibly 

the fifth. These simplifications are practiced for constructive reasons, thus avoiding the 

conflict with the lines generated by other instruments involved and giving clarity to the 

voice leading between chords.  

The most often preferred are the chords containing four elements (tetrachords). 

Together with the bass line, their succesion generate a chordal texture consistent enough 

to create color and a tonal-modal framework to support the solo line or the theme. The 

same reasons apply when we deal with arranging a theme, the degree of details is obviously 

higher in terms of textures and voice synchronization. Sometimes, it is accustomed to insert 

between the choruses some arranged passages, either only at the comping level or in more 

complex general aspects. It could be only some consistent chords played by all members of 

the orchestra, synchronous on certain time units and with a restricted rhythmic design - 

called hits -, giving a superior cohesion to the musical texture at that time, in formal spots 

that allow this kind of arrangements.  

 
Trichordic voicings with or without fundamentals, in inversions: 

 
 

 Often, however, leading the voices from one chord to another proves more 

useful to be performed on only three voices over the bass line. This allows both a 
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more refined detailing of the chord texture and the presentation of the harmony of 

the chord symbol through several chords, such as the case of modal themes with a 

lot of space given to a single harmony (chord symbol). Also, the trichords are very 

useful in self-accompaniment, when improvising melodic with harmonic support on 

the same instrument. With only three elements, the trichords that fulfill the chord 

symbol could contain for example the third and the seventh of the chord, as well as 

upper structure elements (tensions or added notes), especially when using several 

trichords in spelling the same chord symbol. 

 

Tricords in the string of natural harmonics.   

 

Using the concept of three-sound chords as trichords, arises the question whether 

they do not constitute independent entities, harmonic conglomerates like 

individual notes. In jazz, both the construction of the theme and the solo is based 

on the harmonic structure correlated with the form. Detailing this construction 

both horizontally and vertically is made by intertwining melodic and chordal 

elements of structure, derived from the inter-relationship mode-chord, which the 

performer must deliver and subscribe to.  

 Any musical sound of a certain frequency contains and is determined by 

vibrations of partial frequencies that represent the natural harmonics, in different 

proportion generating the timbre of that sound. From the analysis of the string of 

natural harmonics we find in the area of the superior harmonics of any sound the 

presence of trichords and even chords of four or five sounds: (exemplified for the 

sound Do)  

C, C7, C9, C9 # 11: 
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 Between harmonics 7-11 we have five out of six elements of the hexagonal scale. 

Between 6 - 12 we have the elements of the G melodic minor mode. Note the presence of 

the Lidian tetrachord between 8 - 12 and the complete absence of the notes F and A among 

the natural harmonics [4 and 6].  

 We also find:  

Major trichords - C between harmonics 4,5,6; G between 9,12,15;  

Minor trichords - Em between 10,12,15; Gm between 6,7,9;  

Augmented trichords - Bb aug between 7,9,11;  

Diminished trichords - E dim between 5,6,7; 

 

 Hence the idea of considering the sound aggregates of three distinct notes as self-

contained entities, which we can associate and organize according to other such trichords. 

In order to facilitate the process of identifying the categories of trichords, certain aspects 

are taken into account that restrict the field of analysis: 

- inversions are not considered, they represent harmonic colors (result of the spectral 

interaction of the frequencies of sounds from different octaves and in different layers), their 

generic sonority being the same as the basic one.  

- the open or closed positions of the trichords are not considered, not bringing important 

changes in the harmonic sonority, but only in the melodic texture, making them better 

anchored in space, facilitating the voice leading, favoring clarity and presence.  

- transpositions are not considered (we consider a major chord = category in which all 

twelve possible major chords fall); the enharmonic respelling of notes are taken into 

account.  

 Thus, we distinguish four major categories of trichord construction by overlapping the 

intervals of: 
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1. thirds;  

2. fourths;  

3. seconds;  

4. mixed: seconds and thirds overlaps; 

 

Trichord - sound aggregate of three notes  

 

  As the theory of intervals, which deals with the interrelation of two different or even 

identical sounds, is the basis of the melodic construction (and harmonic at the same time, 

in a primary preconditioning), by analogy we can consider that the basis of any chord 

construction are the trichords - aggregates sounds of three distinct sounds, disregarding for 

the time being the distribution of the chord - doubling, inversions, open or closed positions 

- and transpositions. Although the number of possible trichords resulting from the 

combinatorics of sounds on the entire musical scale, including even doubles and triplets 

within the same octave, is very large - 12x11x10 = 1320 -, placing certain restrictions (as 

above), their number decreases rapidly. This seeks to identify and organize the prototype 

chord of three notes distributions. Considering generically a certain sound/note as a 

ubiquitous entity on the musical scale, (regardless of the octave in which it is generated), if 

we do not consider the inversions, transpositions and we summarize within an octave, the 

number of the prototype trichords aggregates is 19. 

 After a brief combinatorial calculation we can conclude that for a chord of four notes, 

four distinct trichords can be obtained, a chord of five notes already generates 10 distinct 

trichords. In other words, in spelling and performing the voicings of the harmony given for 

a certain score, one can operate with 19 different trichords (considering the inversions, we 

reach 19 x 3 = 57), each chord symbol leading to options ranging between 4 and 10 different 

trichords, depending on the approach of harmony presentation and voice leading.  

 Both in improvisation and in composition, the analysis of the trichords in their full 

variety can lead to surprising results, in terms of harmonizations, orchestration as well as 

chordal and melodic constructions. The trichord, resulting either from the conduction of 

the voices or from the harmonic reduction, essentially contains a primordial harmonic 

stability, a tripod in which the connected sounds generate the patina or the harmonic color. 

This is done either independently or in relation to another chord (trison or not), interval or 

musical note. At the same time, the trichord is a morphological sound entity easy to 

understand for human auditory perception in the most general sense, not presenting 

difficulties in sensory reception. However, using the trichords is a matter of analyzing the 

particular musical context, of understanding the harmonic patina contained in that specific 

framework (including here the characteristic intervals, specific dissonances, pairs of 

characteristic trisons that contain the essence of mode or harmony), as well as by leading 

the voices in a specific time context. 
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 Unfolding the chord changes, as it is found in the improvisational practice, is not rigid, 

being limited to the delivery of the notes from the chord symbols of the harmony at once, 

but it has to be done on the temporal axis. Thus it acquires a horizontal dimension, although 

the harmonic concept is par excellence vertical. The wider the frame offered by the number 

of beats or bars correlated with the tempo of the piece, the more a harmonic elaborated 

design is required. It’s more interesting and musically complex to present a chord symbol 

through two or more chords that complement each other diatonic, with a certain voice 

leading, reinforcing that harmony at the time. This is not a trivial simplification of the initial 

harmonic plan, but rather the creation of a framework meant to offer even more freedom 

of movement to the musical ideas generated by the improviser-accompanist.  

 

 

 

 

 

 

 

Example of trichord comping, correlated with walking bass: 

 
 

Example of self-accompaniment with trichords in a solo (trio with bass and drums): 
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 The restrictive-reductionist consideration can continue up to the level of dyads or 

characteristic intervals detached from the chord symbol harmony, leading to a more 

horizontal-melodic development, favouring self-accompaniment and polyphonic 

improvisation. Here is an example of dyads combined with trichords:  

 

 
 However, the essential entity of any harmonic construction remains the trichord, in its 

broadest definition - the simultaneous emission of three different notes (regardless the 

octave in which they are generated). Four-note chords - tetrachords - will be treated as such 

a trichord with a different note added, either in bass or soprano. The aim is not to deny and 

remove tetrads as sound aggregates, but a better understanding by detailing them. 

 

 
 The sonority of the tetrachords, the voice leading and the specifically harmonious 

colors given by them are essential for the musical language of jazz and beyond. However, 

the perception of the tetrachords by an ordinary human ear does not accurately capture 

the details of the internal harmonic organization, most often only the color of this chord 

being felt: “sounds like a major7, or 7 # 11”; it takes a few seconds for the details to be 

perceived by the ear, which only focuses on this aspect at a time. Most of the time, however, 

the song is the one that overwhelmingly attracts the listener's attention, the result of the 

other dimensions of music being sensorially perceived in a global way, with short moments 

in which harmony (specific harmonic chord changes or specific harmonic colors), rhythm 

(those "hits" or breaks of the drums that trigger the entrance into certain parts or phrases, 

delimiting segments of the form), or the bass line (turnarounds).   

 The key concept at the intonation level that connects the two dimensions - horizontal 

and vertical - is the trichord as a vertical organization of three different sounds, reducing to 

the root position or inversions when appropriate.  

 The basis of both musical organizations is the theory of intervals, and is mainly focused 

on melody. Not necessarily containing four-note chords, as is the case of classical choral 

harmony practice, four-note harmony underlies harmonic constructions of any kind. We 

can say that the common ground on which the harmony meet the melody is that of the 

trichords. Also, it can be considered an approach to melody in terms of trichords. Any row 

of three different notes consists of an arpeggiated trichord (in the root position or 

inversions, close or large positions). One or two repeated notes or obstinate bring into 

question rather the rhythmic aspect correlated with the metric, which reinforces and 
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individualizes the melodic motifs and phrases of any kind. In essence, the selection of three 

different melodic notes is a trichord. 

 

 
 By joining or juxtaposing two trichords with different notes, an intonational 

(hexatonal) system or a six-note chord can be highlighted. If we consider one more different 

note as a tonic – fundamental - we already have a heptachordic system, the most consistent 

case in the theory of modes. For example, the juxtaposition of the Em and Dm chords 

completely determines the sonority of the Ionian mode: 

 

 
 

 Organizing the comping in trichords makes the presentation of harmonic figures more 

flexible, both by the lightness of their playing on the piano or guitar and by the ease with 

which they are heard. A Cmaj9-type harmony is best percieved alternating between the 

triads C, Dm, Em, or the more complex modal trichords that textually contain the notes [B, 

C, E] and [C, D, F]. Hence the idea of individualizing these trichords and organizing them 

morphologically in a system that deepens of harmonic chord changes spelling given at the 

syntactic level. It is a harmonious development through the superior simplification of 

voicing, correlated with certain rhythmic formulas (which, for a start, we will ignore). 

However, the metrical accents and the role of syncope in asserting these trichords must be 

taken into account. 

 
 

 If we consider the fact that a 4-note chord contains intrinsically and can generate four 

trichords, (except inversions and positioning), and the 5-note chords generate ten trichords, 

we can also talk about the possibility of achieving a harmonic design for each of the 4-note 

and 5-note considered. Thus, the basic chord indicated in the harmonic chord symbol, 

which we can consider a chord conglomerate, can be developed over a longer period of 

time, detailing its interval relationships by using trichords in their color specificity. A Cmaj9 
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chord, for example, can be performed by trichords derived strictly from its elements, in 

tonal, modal or suspended textures.  

 

The 4-note chord generates four 3-note chords: 

 
The 5-note chord generates ten 3-note chords: 

 
By correlating the Cmaj9 chord with the considered modal system, thus generating an 

optional modal scale through the correspondences of the mod-acord system, can be 

obtained pair of chords for Cmaj9 that determine the respective mode in its entirety. 

Parallel harmonizations of the chosen mode can also be considered, obtaining and using 

pair of trichords resulting from them.   

 

The trichord as an idiosyncratic entity  

 

The development of chord conglomerates derived from chord symbol in trichords 

represents an advanced degree of detail, which can also be presented in inversions or 

positions. The voice leading is no longer an immediate goal, necessarily conducting to a 

melodic flow of chords. The intrinsic presence of a certain constitutive trichord represents 

a harmonic color shade of the chord resulting from the chord symbol, similar to the case of 

the chromatic colors of the plastic arts in which the different proportions of blue and red 

are in (and constitute) green. One can speak of a spectrality of trichords. On the other hand, 

the auditory latency effect of the human ear determines the perception of the consecutive 

emission of two different trichords in a larger, overall chord. A similar situation occurs when 

a song unfolds by chaining intervals of the same quantitative type (seconds, thirds) 

especially if the direction is constantly ascending or descending. The ear perceives them as 

clusters or arpeggiated third chords, for a period of time that allows decoding in the brain. 

 By doubling an element of the trichord, it is possible to move the voices in a four-voice 

system, the chaining of the voices being much easier to lead, if a more compact and far-

reaching arrangement is desired.  

 Inversions and open positions also play an important role in the overall sonority of 

trichords. The harmonics of those notes interact differently depending on inversions or 

positions, bringing another dimension in the spectral realm. The wider the intervals 

involved, the easier it’s for the ear to perceive the three sounds and the harmonics 

generated by their interpolation. The tighter they are, the more faded the ear perceives 

those three notes, creating a compact harmonic sensation. Perhaps that’s why the trisons 
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build on thirds, derived from tonal theory, are easier to perceive both as three distinct 

elements and as a global harmonic aggregate, also being found in the series of natural 

harmonics.   

 

Types of trichords   

 

 In order not to create confusion, for the notation of the trichords I will indicate in the 

brackets the two intervals created by reference to the lowest note (not necessarily the 

root), such as:  

C = major trichord on note Do = C [3,5],  

Cm = minor trichord on note Do = C [b3,5]   

 

 1 Tonal trichords (by overlapping thirds) = triads  

 In general, inversions of overlapping thirds chords generates lightly spaced trichords, 

consisting of overlapping thirds with fourths, their chaining being very natural. There are 

four types of such trichords (triads): 

           C[3,5]=maj          C[b3,5]=min               C[b3,b5]=dim               C[3,#5]=aug 

 
 

 2 Suspended trichords (by overlapping fourths)   

 The trichords resulting from overlapping fourths are neutral in terms of the tendency 

to release the tension. The absence of thirds from any inversions gives them a character of 

suspension and non-direction of the musical discourse, an absence of tonal tensions. 

   

C[4,maj7]              C[4,7]          C[#4,maj7] 

 
 

 

 The inversions of trichords build on fourths generates “off-center” chords to one of the 

extreme elements, the middle element being near the base or peak note by an interval of 

second (minor or major). Thus, inversions are preferred, their texture being more 

expressive. 

Root = [4,7],   1st Inversion = [4,5],       2nd Inversion = [2,5]    

Root = [4,maj7]   1st Inversion = [#4,5],   2nd Inversion = [b2,#4] 

Root = [#4,maj7]  1st Inversion = [4,b5]             2nd Inversion = [b2,5]    

 

 3 Mixed trichords - modal (seconds to thirds overlaps)  
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 These trichords contain various harmonic colors, including specific modal elements. 

They are the result of overlapping seconds with thirds: 2m + 3m, 2m + 3M, 2M + 3m, 2M + 

3M, 3m + 2m, 3m + 2M, 3M + 2m, 3M + 2M.  

 According to their ambitus, we can organize them in trichords with the ambitus of 

diminished fourth, perfect fourth and augmented fourth: 

       

       C[b2,b4]         C[b2,4]      C[2,4]        C[2,#4]      C[b3,b4]    C[b3,4]     C[3,4]       C[3,#4] 

 
 In the piano practice, the root position of these trichords are more comfortable, whilst 

for the guitar the inversions are preferable, in which the functionality of these trichords as 

substitution chords or harmonic design appears much more relevant.   

 

 4. Trichords by seconds - clusters  

 Clusters are minor and major seconds overlaps. Their sound is specific in root position. 

These trichords are very comfortable to handle on the piano, but in the guitar practice they 

pose serious technical problems in terms of stretching, being much more comfortable to 

handle in second inversions. 

           

     C[b2,bb3]                         C[b2,b3]                       C[2,b3]                           C[2,3] 

 
 

 Despite the difficulties, however, the root position of those clusters is also desirable on 

the guitar, for the distinct cluster-type sonority, even considering the use of open strings or 

retuning that facilitate their fingering.   

 

Trichords and natural harmonics   

 

 After a short analysis, although the natural harmonics differ significantly in intonation 
from the corresponding notes of the temperate system, all 19 types of trichords are found 
in the string of natural harmonics in the root position, signaling once again their primordial 
character. Although it is mainly active in a diatonism of the temperate system, as it is 
accepted in the western music of the 20th century, jazz has indisputably deep roots in 
untempered African music, such as blues. The lower his diatonism, the more his 
expressiveness increases. Harmony, being tributary to the diatonism of the temperate 
system, does not reflect this in the first instance, although if we consider the trichords in 
the series of natural harmonics, they are untempered and correspond in this sense. 
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We find: 

Trichords by thirds  between the harmonics: 

[3,5] =  4-5-6 / 9-12-15; [b3,5] = 10-12-15 / 6-7-9; [b3,b5] = 7-9-11; [3,#5] = 5-6-7;   

Trichords by fourths between the harmonics: 

[4,maj7] = 6-9-11;  [4,7] = 9-12-16;  [#4,maj7] = 8-11-15; 

Mixed trichord between the harmonics: 

[b3,b4] = 12-14-15;  [b2,b4]=[b2,3] = 11-12-14;  [b2,4] = 11-12-15;  [2,4] = 9-10-12; 

[3,4] = 9-11-12;  [b3,4] = 6-7-8;  [2,#4]=[2,b5] = 8-9-11;  [3,#4]=[3,b5] = 8-10-11; 

Trichords by seconds (clusters) between the harmonics: 

[b2,bb3] = 11-12-13 / 14-15-16;  [b2,b3] = 12,13,14; [2,b3] = 10,11,12; [2,3] = 9,10,11; 

 

 Chord-scale relationship through trichords   

 

 This approach to trichord theory is also a way of interrelating modes with chords and 
vice versa, constituting the common domain on which the horizontal and vertical 
dimensions of music intertwine. If the cluster-type trichords reflect more the scalar-melodic 
dimension, being practically samples of modal scales of three sounds emitted 
simultaneously, the trichords based on intervals close to the fifth (inversions containing 
intervals larger than fifths, considering large positions) represent much better the harmonic 
size. This aspect can be highlighted even more strongly if the trichord is delivered in an 
arpeggiated or plated presentation. By the correct choice of a pair of trisons, a footprint 
specific to the corresponding mode and/or chord can be constituted, containing the desired 
sonority and degree of tension, which can develop accordingly in one direction or another.  
 Here is the trichord parallel harmonization of the Ionian mode associated with the 

Cmaj9 chord symbol, generated by the parental trichord [3,4]: 

 

      Cmaj9;  [3,4];            [3,4] [b3,4] [b3,4] [3,4]   [b3,4] [b3,4] [3,#4] [3,4] 

 
 

 In this parallel harmonization one can observe a reduced number of types of trichords, 

in the case above only [3,4], [b3,4], [3, # 4]. Due to the architecture of the Ionian mode, as 
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well as the possible generating trichords (from degree I), we will have a limited number of 

parallel diatonic harmonizations. 

 Considering the 5 variants of generating the trichords on first degree, the parallel 

harmonizations of the Ionian mode are (the Roman numerals are the scale notes selected 

for the parental trichord): 

 

1  Root: I, II, III (cluster) [2,3];  First Inversion: I, II, VII [2,maj7];  Second Inversion: I, VI, 

VII [6,maj7]; 

2  Root: I, III, V (thirds, tonal) [3,5];   First Inversion: I, III, VI [3,6];   Second Inversion: 

I, IV, VI [4,6]; 

3  Root: I, II, V (suspended) [2,5];  First Inversion: I, IV, VII [4,maj7];  Second Inversion: I, IV, 

V [4,5]; 

4  Root: I, II, IV (modal) [2,4];   First Inversion: I, III, VII [3,maj7];  Second Inversion: 

I, V, VI [5,6]; 

5  Root: I, III, IV (modal) [3,4];  First Inversion: I, II, VI, [2,6];   Second Inversion: I, V, 

VII [5,maj7]. 

 These harmonizations remains valid for all relatives modes resulting from the major 

scale (Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolidian, Aeolian, Locrian). Similarly, 

harmonizations can be obtained for the diatonic modes of the melodic minor, the harmonic 

minor, the harmonic major, for the symmetrical modes and those with limited 

transposition.  

 

Applying trichords on the guitar  
 
The placement of the trichords on the guitar is easely done by considering three adjacent 
strings, each element of the trichord being placed on one of those strings: 1-2-3, 2-3-4, 3-
4-5, 4-5-6 (number notation of the guitar strings). Note the identical fingering in the case 
of the last two groups of strings (lower bass strings 3-4-5, 4-5-6), due to the tuning in perfect 
fourths. In the case of the upper string group (1-2-3), due to the major third interval 
between strings 2 and 3, the trichords placement on the guitar are technically much more 
favorable, especially for those containing intervals of seconds. There are also extreme cases 
(clusters) in which inversions are necessary due to the large extensions of the fingers. In 
such cases, the trichord presents a string interspersed between the three: 2-3-5, 1-2-4, 3-
4-6, - similar to the way of organizing the Fat Chords, but playing a different role this time. 
 The most tender combination of strings in terms of trichord placement is the group of 
adjacent strings 2-3-4. The handling of the chords is optimal both from a technical and 
musical point of view. The development of chords on the range of these strings correspond 
to the medium register of the guitar. It is also optimal as an organization of musical textures, 
leaving room for the addition of chordal elements both in the upper register (on string 1) 
and lower register (strings 5 and 6), having at hand the constructions of Drop 2 and Drop 3 
chords. Placement of trichords on strings 2-3-4 is ideal for comping and self-
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accompaniment. For the melodic support with trichords or solo chords, the 1-2-3 string 
group can also be used.  
 In the construction of the vocabulary of the improvisation on guitar, both harmonic as 
well as melodic, the goal is the accumulation and systematic assimilation of chord forms 
(inversions, specific placements or positions, reductions – vertical approach), as well as of 
specific melodic patterns (licks, riffs –horizontal approach). As for the fingering or the 
placement on the guitar of specific melodic ideas is easier to achieve, (even visible in several 
variants dictated by the chosen articulation manner), for the harmony, a prior analysis of 
the technical possibilities is necessary, related to the desired way of presenting the chord. 
(inversions) and voice leading (large or closed positions). Although sophisticated textures 
are attractive and bring exoticism and color, most of the time the elaborate conduct of the 
voices, that describe the harmonic plan according to stylistic canons, gives the musical 
discourse structure and rigor. 
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REZUMAT 
Din nevoia de a crea un limbaj armonic flexibil care să satisfacă acompaniamentul în 
improvizație, am pus sub semnul întrebării triadele, obisnuite analizei tonale datorită 
constructiei lor prin suprapuneri de terțe. Cum am putea însă cataloga/incadra/folosi un 
acord de trei sunete, care conține doar notele C-E-Bb, altfel decât un acord de septimă de 
dominantă eliptic de cvintă (tonal)? Oare nu este de fapt un acord de-sine-stătător, cu o 
culoare armonică aparte, care poate fi folosit ca atare (modal) și nu în contextul tonal-
funcțional cu care am fost obișnuiți să-l corelăm? Am concluzionat că există 19 astfel de 
tricorduri (set de trei note diferite din punct de vedere al claselor de înălțimi) ce pot fi 
utilizate atât ca substituții simplificate ale unor acorduri mai complexe, dar și de sine 
stătător, având sonorități specifice. Am ajuns astfel la această teoretizare a tricordurilor, pe 
care am încercat să le clasific și să le identific printr-un cifraj elocvent, într-o logică inversă, 
pornind de la necesitatea manevrării pe chitară a acordurilor în improvizația de jazz.  
Totodată, am extins analiza teoretică și asupra inter-relaționării mod-acord, cadrul 
primordial orizontal-vertical de organizare a muzicii omofone și nu numai. Ușurința 
manevrării și înlănțuirii acestor tricorduri, atât pe chitară cât și pe pian, le recomandă atât 
în improvizație/comping cât și în compoziție/aranjament. 
 
Cuvinte cheie: jazz, improvizație, tricorduri, voicing 
 
INTRODUCERE 
Principala acțiune a muzicianului de jazz, improvizația, este bazată în mare parte pe o 
structură armonică. Aceasta este fie schema armonică a unei teme, fie tronsoane armonice 
destinate improvizației, care se repetă în lanț (așa numitul chorus). In raport cu structura 
armonică, improvizatorul dezvoltă linii melodice (design melodic) peste o armonie de 
acompaniament (comping, design armonic) derivată din armonia cadru a temei.  
 In orice format de jazz, instrumentistul acompaniator este solicitat într-o formă sau 
alta să prezinte variante ale planului armonic dat de forma temei pe care se improvizează, 
ținând cont de stilul piesei sau al manierei de aranjament a piesei. Acest acompaniament 
este în egală măsură improvizat și aflat în corelație cu improvizația solistică. Realizarea unui 
astfel de acompaniament presupune o cunoaștere profundă atât a elementelor morfologice 
armonice și a modalităților în care se folosesc acestea sintactic pe de-o parte, cât și a 
cadrului pe care se improvizează – planul armonic al temei – pe de altă parte.  
 Pentru a realiza toate acestea în timpul real al improvizației, este necesar studiul 
separat și organizat pe diferite nivele de complexitate:  

 tratarea temei din punct de vedere al planului armonic – substituții sau rearmonizări; 
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 realizarea înlănțuirilor specific cadențiale și de pasaj;   

 elaborarea texturilor și distribuției acordurilor. 

 
 
 Considerăm a fi voicing design tot ce ține de interpretarea unui cifraj – distribuția și 
selectarea elementelor acordurilor. In cazul în care cifrajul permite, și chiar cere, plasarea 
mai multor acorduri pe măsură (ca în cazul jazz-ului modal), trebuie ținut cont și de relația 
dintre două sau mai multe acorduri – inter-relaționarea mod-acord - precum și de 
conducerea vocilor.  
 Alegerea texturii unui acord - câte elemente conține și în ce răsturnări sau poziții, elipic 
sau nu de elemente – precum și felul în care vocile acestuia se înlănțuie în alt acord de 
textură asemănătoare sau nu, sunt provocări la care acompaniatorul trebuie să răspundă în 
timp real și, nu în ultimul rând, creativ.   
 Paul Hindemith, în importanta sa lucrare scrisă în 1936 “The Craft of Musical 
Composition”, își concentrează analiza teoretică adânc în relațiile dintre sunete, punând în 
discuție axiomele teoretice învechite ale sistemului tonal și a construcțiilor sale armonice. 
Astfel, Hindemith consideră teoria armoniei convențională destul de îngustă în cel puțin 
patru aspecte: 

 principiul de bază a constucției acordurilor este suprapunerea de terțe; 

 acordurile se consideră a fi răsturnabile; 

 urcând sau coborând treptele unei scări diatonice, rezerva de acorduri a unei scări modale 

poate fi îmbogățită.  

 acordurile sunt susceptibile de variate interpretări; 

 
Tricordul – considerații generale 
 
Conform Oxford Music Online (Grove Music Online), definim tricordul și triada astfel: 

 Triada = Un acord constând în trei note care se pot aranja în suprapuneri de terțe. Dacă 

terța de la bază este mare și cea de la vârf este mică, triada se numește majoră (C-E-G); 

dacă invers la bază este terța mică și la vârf este terța mare, atunci triada se numește 
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minoră. Dacă ambele terțe sunt mici atunci triada este diminuată, dacă ambele sunt mari, 

atunci triada este augmentată.17 

 Tricord = Un grup (sau set) de trei note diferite din punct de vedere al claselor de înălțimi 

(pitch classes). Nu există o aranjare sclară standard a celor trei note în teoria traditională 

(ca la hexacorduri sau tetracorduri), și nu reprezintă în mod necesar o entitate armonică 

(o triadă este ca structură un tricord, însă un tricord nu este neapărat o triadă. (Mulțimea 

tricordurilor include pe cea a triadelor).18 

 
 În multitudinea de posibilități de construcție a acordurilor, nu neapărat derivate din 
cifraj ci considerate în întreaga lor complexitate de agregate sonore, tricordul se indentifică 
cu celula armonică de bază, fiind cel mai simplu mod de manifestare armonică.  
Atunci când se dorește detalierea unui anumit cifraj, se pleacă de la satisfacerea 
functionalității armonice prin alegerea texturii și a elementelor acordului.  
 

  
 În acompaniament, se simplifică de obicei textura acordului, renunțând în primul rând 
la fundamentală, care de obicei este dată de linia de bas, și eventual la cvintă. Aceste 
simplificări se practică din considerente constructive, atât din nevoia de a nu intra în conflict 
cu liniile generate de celelalte instrumente implicate cât și pentru a conferi claritate 
conducerii vocilor de la un acord la altul.  
 

 
 
 De cele mai multe ori se preferă acordurile care conțin patru elemente, care generează 
împreună cu linia de bas o textură acordică suficient de consistentă pentru a crea culoare și 
cadru tono-modal de susținere a liniei solistice sau a temei. Aceleași considerente sunt 
aplicate și în cazul unor aranjamente de teme, gradul de detaliere al acestora fiind evident 
mai mare în ceea ce privește texturile și sincronizarea vocilor. Uneori, chiar se practică 
intercalarea în desfășurarea chorus-urilor a unor pasaje aranjate, fie doar la nivelul 
acompaniamentului, fie la nivel general. Acestea pot avea doar consistența unor acorduri 
date de toți membri orchestrei, sincron pe anumite unități de timp și cu un design ritmic 
restrâns – numite hit-uri -, conferind o coeziune superioară texturii muzicale la momentul 
respectiv, în puncte ale formei care permit acest lucru.  

                                                             
17 https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=triad&searchBtn=Search&isQuickSearch=true 

           18 https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=trichord&searchBtn=Search&isQuickSearch=true 

 

https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=triad&searchBtn=Search&isQuickSearch=true
https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=trichord&searchBtn=Search&isQuickSearch=true
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 De multe ori însă, conducerea vocilor de la un acord la altul se dovedește mai util de 
realizat doar la trei voci plus linia de bas. Acest lucru permite atât o detaliere mai rafinată a 
texturii acordice cât și prezentarea armoniei cifrajului prin mai multe acorduri, fiind chiar 
de preferat în cazul temelor modale în care există mult spațiu acordat unei singure armonii. 
Totodată, sunt foarte utile în auto-acompaniament, atunci când se improvizează melodic cu 
susținere armonică la același instrument. Având doar trei elemente, tricordurile care 
explicitează cifrajul conțin terța și septima armoniei din cifraj, precum și elemente din 
structura superioară a acordului, (tensiuni sau note adăugate), în special atunci când se 
folosesc mai multe tricorduri înlănțuite pe același cifraj.   
 
Tricordurile în șirul armonicelor naturale19.  
In ideea în care se vehiculează astfel de acorduri de trei sunete, apare întrebarea dacă ele 
nu constituie chiar entități de sine stătătoare, conglomerate armonice aidoma notelor 
individuale. In jazz, atât construcția temei cât și a solo-ului este bazată pe armonia cadru 
corelată cu forma, detalierea acesteia atât pe orizontală cât și pe verticală făcându-se prin 
întrepătrunderea unor elemente melodice și acordice de structură derivate din inter-
relationarea mod-acord, pe care interpretul trebuie să o realizeze și să i se subscrie20.  
Orice sunet muzical de o anumită frecvență conține și este determinat de vibrații cu 
frecvențe parțiale ce reprezintă armonicele naturale, în pondere diferită generând 
timbralitatea acelui sunet. Din analiza șirului armonicelor naturale constatăm în zona 
armonicelor superioare ale oricărui sunet prezența tricordurilor și chiar a acordurilor de 
patru sau cinci sunete: (exemplificate pentru sunetul Do) C, C7, C9, C9#11, Acordul de C7, 
C9, C9#11 în scara armonicelor naturale21. 
 Intre armonicele 7 - 11 avem cinci din șase elemente ale scării hexatonale. Intre 6 – 12 
avem elementele ale modului Sol minor melodic. De remarcat prezența tetracordului lidian 
între 8 – 12 și absența completă a sunetelor Fa și La din rândul armonicelor naturale [4 și 
6].   
Intâlnim de-asemenea: 

 Tricorduri majore - C între armonicele 4,5,6;       G între 9,12,15; 

 Tricorduri minore - Em între 10,12,15;  Gm între 6,7,9; 

 Tricorduri mărite - Bb aug între 7,9,11;  

 Tricorduri diminuate - E dim între 5,6,7;   

                                                             
19 Uhlela, Ludmila – Contemporary Harmony, pag 59 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic#Harmonics_and_overtones 
21 Giuleanu, Victor – Tratat de Teoria Muzicii, pag 75 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic#Harmonics_and_overtones
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 De aici ideea de a considera agregatele sonore de trei elemente distincte ca elemente 
de-sine-stătătoare, pe care să le putem asocia și organiza în funcție de alte astfel de entități 
tricordice. Pentru a facilita demersul de indentificare a categoriilor de tricorduri, se iau în 
calcul anumite aspecte care restrâng câmpul de analiză: 

 nu se consideră răsturnările, ele reprezentând culori armonice (rezultat al spectralității 

interacțiunii frecvențelor sunetelor din diferite octave și in diferite etajări), sonoritatea lor 

generică fiind aceeași cu cea de bază.  

 nu se consideră pozițiile largi ale tricordurilor, pentru că nu aduc modificări importante în 

sonoritatea armonică, ci doar în textura ei melodică, făcându-le mai bine ancorate în 

spațiu, facilitând conducerea vocilor, favorizând claritatea și prezența acestora.  

 nu se consideră transpozițiile (considerăm acord major = categorie în care intră toate cele 

douăsprezece acorduri majore posibile); se ține cont de enarmonii.  

 
 Distingem astfel patru categorii mari de construcție a tricordurilor prin suprapunerea 
intervalelor de: 

 terțe  

 cvarte 

 secunde  

 mixte: suprapuneri de secunde și terțe 

 
Tricordul – agregat sonor de trei sunete22 
După cum teoria intervalelor, care tratează inter-relaționarea a două sunete diferite sau 
chiar identice, stă la bază construcției melodice (și armonice totodată, într-o 
precondiționare primară), prin analogie vom putea considera că la baza oricărei construcții 
acordice stau tricordurile - agregate sonore de trei sunete distincte, făcând abstracție 
deocamdată de distribuția acordului - dublaje, răsturnări, poziții - și de transpoziții. 
 Deși numărul tricordurilor posibile rezultate din combinatorica sunetelor pe întreaga 
scară muzicală, incluzând chiar dublările și triplările în cadrul aceleași octave, este foarte 
mare – 12x11x10 = 1320 -, plasând anumite restricții, numărul lor scade rapid. Se caută 
astfel identificarea și organizarea distribuțiilor acordice de trei sunete prototip.  
Considerând generic un anumit sunet ca o entitate ubicuă pe scara muzicală, (indiferent de 

                                                             
22 van Eps, George – Harmonic Mechanisms for Guitar vol.1, pag 17. 
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octava în care este generat), dacă nu se consideră răsturnările, transpozițiile și ne rezumăm 
la cadrul unei octave, agregatele sonore tricordice prototip sunt în număr de 19.  
 După un succint calcul combinatoric putem concluziona că pentru un acord de 4 sunete 
se pot obține 4 tricorduri distincte, un acord de 5 sunete generează deja 10 tricorduri 
distincte. Cu alte cuvinte, în descifrarea și realizarea voicing-urilor armoniei date pentru o 
anumită partitură, se poate opera cu 19 tricorduri diferite (considerând și răsturnările 
ajungem la 19x3=57), fiecare cifraj conducând la opțiuni variind între 4 și 10 tricorduri 
diferite, în funcție de considerentele descifrării armoniei și al construcției voicing-ului.  
 Analiza tricordurilor în varietatea lor deplină poate duce la rezultate surprinzătoare 
deopotrivă în improvizatie cât și în compoziție, în ceea ce privește armonizările, orchestrația 
precum și a construcțiilor acordice și melodice. Tricordul, rezultat fie din conducerea vocilor 
fie din reducția armonică,  conține în esență o stabilitate armonică primordială, un tripod 
în care sunetele conexate generează patina sau culoarea armonică. Aceasta se realizează fie 
de-sine-stătător, fie în raport cu un alt acord (trison sau nu), interval sau notă muzicală.  
Totodată, tricordul este o entitate morfologic sonoră ușor de înteles pentru percepția 
auditivă umană în cea mai generală accepțiune, neprezentând dificultăți în receptare la 
nivel senzorial. Manevrarea lor este însă o problemă de analiză a contextului muzical 
respectiv, de a înțelege patina de culoare armonică conținută într-un cadru armonic de o 
natură sau alta (cuprinzând aici intervalele caracteristice, disonanțele specifice, perechi de 
trisonuri caracteristice ce conțin esența modului sau armoniei respective) cât și de 
conducerea vocilor într-un context temporal anume.  
 

 
 
 Desfășurarea acordurilor, așa cum se întâlnește în practica improvizatorică, nu este 
rigidă, rezumându-se la livrarea notelor din cifrajul armoniei deodată, ci se derulează și pe 
axa temporală. Astfel capătă și o dimensiune orizontală, deși conceptul armonic este prin 
excelență vertical. Cu cât cadrul oferit de numărul de timpi sau măsuri corelat cu tempo-ul 
piesei este mai larg, cu atât mai mult se impune un design armonic de o natură sau alta. 
Este mult mai interesantă și complexă muzical prezentarea unui cifraj armonic prin două 
sau mai multe acorduri care se completează reciproc diatonic, cu o anumită conducere a 
vocilor interne, realizând un voicing local, care să ranforseze acel cifraj la momentul 
considerat. Nu se dorește o simplificare trivială a planului armonic inițial ci mai degrabă 
crearea unui cadru menit să ofere o libertate de mișcare și mai mare ideilor muzicale 
generate de  improvizatorului-acompaniator.  
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 Exemplu de comping cu tricorduri, corelat cu walking bas 

 
 Exemplu de auto-acompaniament cu tricorduri în cazul unui solo (trio cu bas și baterie) 
 

 
 
 Raționamentul restrictiv-reducționist poate continua până la nivelul diadelor sau a 
intervalelor caracteristice desprinse din cifrajul armonic, ducând la o desfășurare a acestuia 
mai mult orizontal-melodică, propice auto-acompaniamentului și improvizației polifonice23. 
 

 
 
 Totuși, entitatea esențială a oricărei construcții armonice rămâne tricordul, în definiția 
ei cea mai largă -  emisia simultană a trei note diferite (indiferent de octava în care sunt 
generate). Acordurile de patru sunete – tetracordurile - vor fi tratate ca astfel de tricordul 
având adiționată o notă diferită, fie în bas, fie în sopran. Nu se urmărește prin aceasta 
negarea și înlăturarea tetradelor ca agregate sonore, ci o mai bună înțelegere prin 
detalierea lor. 
 

 
 Sonoritatea tetracordurilor, conducerea vocilor și culorile specific armonice date de 
acestea sunt esențiale pentru limbajul muzical al jazz-ului și nu numai. Percepția 
tetracordurilor însă de către o ureche umană obișnuită nu surprinde cu acuratețe detaliile 
organizării interne armonice, cel mai adesea făcându-se simțită doar culoarea acestui acord 

                                                             
23 Uhlela, Ludmila – Contemporary Harmony, pag 354 
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„sună a maj7, sau 7#11” ; e nevoie de câteva secunde pentru ca detaliile să poată fi 
percepute de ureche, aceasta concentrându-se doar asupra acestui aspect la un moment 
dat. De cele mai multe ori însă, melodia este cea care atrage în mod covârșitor atenția 
ascultătorului, rezultanta celorlalte dimensiuni ale muzicii fiind percepută senzorial global, 
cu scurte momente în care ies în evidență armonia (marșuri armonice specifice sau culori 
armonice specifice), ritmul (acele „hit-uri” sau break-uri ale bateriei care semnalează 
intrarea în anumite părți sau fraze, delimitând segmente ale formei), sau linia de bas 
(turnarounds).  
 Conceptul cheie la nivel intonațional care face legătura între cele două dimensiuni –  
orizontală și verticală – este tricordul ca organizare verticală a trei sunete diferite, reducând 
la starea directă sau răsturnări elementare atunci când este cazul. 
 

 
 
 Teoria intervalelor stă la baza ambelor organizări muzicale și este preponderent axată 
către melodie. Nu neapărat conținând și acorduri de patru sunete așa cum este cazul în 
studiul armoniei clasice de tip coral, armonia la patru voci stă la baza construcțiilor 
armonice de orice natură. Putem spune că terenul comun pe care se întâlnește armonia cu 
melodia este cel al tricordurilor. Se poate considera și o abordare a melodiei din punct de 
vedere al tricordurilor. Orice înșiruire de trei note diferite se constituie într-un tricord 
arpegiat (în stare directă sau răsturnări, poziții strânse sau largi). Una sau două note 
repetate sau ostinate aduc în discuție mai degrabă ritmica corelată cu metrica, ce 
ranforsează și individualizează motivele și frazele melodice de orice natură. In esență, 
selecția a trei note diferite dispuse melodic constituie un tricord. 
 

 
 
 Prin alăturarea sau juxtapunerea a două tricorduri cu note diferite se poate evidenția 
un sistem intonațional (hexatonal) sau un acord de șase sunete. Dacă se consideră și o a 
șaptea notă, ca tonică - fundamentală - avem deja un sistem heptacordic, cazul cel mai 
consistent în teoria modurilor. In exemplu, juxtapunerea acordurilor de Em si Dm determină 
complet sonoritatea modului ionian.  
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 Atât în maniera de acompaniament pianistic cât și cel chitaristic, organizarea în 
tricorduri face mai suplă prezentarea cifrajelor armonice, atât prin lejeritatea generării lor 
pe instrument cât și prin ușurința cu care ele se fac auzite. O armonie de tipul Cmaj9 se face 
mai bine simțită pendulând între trisonurile C, Dm, Em, sau mai complexele tricorduri 
modale ce conțin textual notele [B,C,E] [C,D,F]. De aici ideea de a individualiza aceste 
tricorduri și a le organiza morfologic într-un sistem care să adâncească planul cifrajului 
armonic dat la nivel sintactic. Este o dezvoltare armonică prin simplificarea superioară a 
voicing-urilor, corelate cu anumite formule ritmice (de care, pentru început, vom face 
abstracție). Trebuie totuși ținut cont de accentele metrice și de rolul pe care îl are 
sincoparea în afirmarea acestor tricorduri.  
 

 
 
 Dacă ținem seama de faptul că un acord de 4 sunete conține intrinsec și poate genera 
4 trcicorduri, (exceptând răsturnările și poziționarea), iar cele de 5 sunete generează 10 
tricorduri, putem vorbi și de posibilitatea realizării un design armonic pentru fiecare din 
acordurile de 4 și 5 sunete considerate. Astfel, acordul de bază indicat în cifrajul armonic, 
pe care îl putem considera un conglomerat acordic, poate fi desfășurat pe o durată mai 
mare în timp, detaliindu-i raporturile intervalice prin utilizarea tricordurie în specificitatea 
lor coloristică. Un acord de Cmaj9 de exemplu se poate desfășura prin tricorduri derivate 
strict din elementele acestuia, în texturi tonale, modale sau suspendate.  
 

 
 

 
 

 
 
 Corelând acordul Cmaj9 și cu sistemul intonațional în care este considerat, generând 
astfel o scară modală opțională prin corespondențele sistemului mod-acord, se pot obține 
acorduri pereche pentru Cmaj9 care să determine modul respectiv în totalitate. De 
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asemenea se pot considera armonizările paralele ale modului ales, obținând și folosind 
tricorduri pereche rezultate din acestea.  
 
Tricordul ca entitate idiosincratică  
Desfășurarea conglomeratelor acordice derivate din cifraj în tricorduri reprezintă un grad 
de detaliere avansat, acestea putând fi prezentate și în răsturnări sau poziții largi. 
Inlănțuirea vocilor nu mai reprezintă un scop imediat, determinând în mod necesar o 
curgere melodică a acordurilor. Prezența intrinsecă a unui anumit tricord constitutiv 
reprezintă o nuanță de culoare armonică a acordului rezultat din cifraj, similar cazului 
cromaticii culorilor din artele plastice în care diferitele proporții ale culorilor albastru și roșu 
se găsesc în și constituie culoarea verde. Se poate vorbi de o spectralitate a tricordurilor.  
 Pe de altă parte, efectul de latență auditivă a urechii umane determină perceperea 
emisiei consecutive a două tricorduri diferite într-un acord mai amplu, de anvelopă. O 
situație similară se întâlnește atunci când o melodie se desfășoară prin înlănțuirea de 
intervale de același tip cantitativ (secunde, terțe) mai ales dacă se păstrează sensul 
ascendent sau descendent constant. Urechea le percepe ca pe clustere sau acorduri de terțe 
arpegiate, pe o durată de timp care permite decodarea la nivel cerebral.  
 Prin dublarea unui element al tricordului, se poate trece la conducerea vocilor în sistem 
de patru voci, înlănțuirea lor fiind mult mai ușor de condus, în cazul în care se dorește un 
aranjament mai compact și de anvergură.  
 Răsturnările și pozițiile largi joacă de asemenea un rol important în sonoritatea 
tricordurilor. Armonicele respectivelor note interactionează diferit în funcție de răsturnări 
sau poziții, aducând încă o dimensiune a acestora în plan spectral. Cu cât intervalele 
implicate sunt mai largi, cu atât mai ușor urechea percepe cele trei puncte de intonație și 
armonicele generate de întrepătrunderea lor. Cu cât sunt mai strânse, urechea percepe din 
ce în ce mai difuz cele trei note, creându-se o senzație armonică compactă. Poate nu în mod 
gratuit trisonurile de terțe derivate din teoria tonală sunt mai ușor de perceput atât ca trei 
elemente distincte cât și ca senzație armonică globală, regăsindu-se totodată în seria 
armonicelor naturale.   
 
Tipuri de tricorduri  
Pentru a nu crea confuzii, în notarea tricordurilor voi indica cele două intervale create prin 
raportare la sunetul de bază, de tipul: 

 C = tricord major pe nota Do = C[3,5],  

 Cm = tricord minor pe nota Do = C[b3,5] 

1. Tricorduri tonale (prin suprapuneri de terțe) - triade 
În general, răsturnările acordurilor de terțe suprapuse generează tricorduri spațiate lejer, 
formate din terțe suprapuse cu cvarte, înlănțuirile lor fiind foarte firești. Există patru tipuri 
de astfel de tricorduri (triade): 
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 [3,5]=maj     [b3,5]=min           [b3,b5]=dim         [3,#5]=aug 
  

 
 
2. Tricorduri suspendate (prin suprapuneri de cvarte) 
Tricordurile rezultate din suprapuneri de cvarte sunt neutre din punct de vedere al tendinței 
de rezolvare. Lipsa terțelor din orice răsturnare le conferă un caracter de suspensie și 
nedirecționare a discursului muzical, o absență a tensiunilor de tip tonal.  
     [4,maj7]    [4,7]            [#4,maj7]  
 

 
 
Răsturnările acordurilor de cvarte generează acorduri “descentrate” spre unul dintre 
elementele extreme, elementul din mijloc aflându-se la interval de secundă de bază sau 
vârf. Se preferă răsturnările, textura lor fiind mai expresivă. 
SD = [4,7],   R1 = [4,5],       R2 = [2,5]    
SD = [4,maj7]   R1 = [#4,5],   R2 = [b2,b5] = [b2,#4] 
SD = [#4,maj7]  R1 = [4,b5]             R2 = [b2,5]    
 
3. Tricorduri mixte - modale (suprapuneri de secunde cu terțe) 
Aceste tricorduri conțin culori armonice variate, înglobând și elementele specific modale. 
Sunt rezultate din suprapuneri de secunde cu terțe: 2m+3m, 2m+3M, 2M+3m, 2M+3M, 
3m+2m, 3m+2M, 3M+2m, 3M+2M. 
După ambitusul acestora, putem să le organizam în tricorduri cu: 
- Ambitus de cvartă micșorată   
[b3,b4],  [b2,b4]=[b2,3]  
- Ambitus de cvartă perfectă   
[b2,4],     [2,4],     [3,4],     [b3,4]            
- Ambitus de cvartă mărită          
[2,#4]=[2,b5]  [3,#4]=[3,b5]   
 

 
        Dacă pentru pian stările directe ale acestor tricorduri sunt mai comode, pentru chitară 
sunt de preferat răsturnările, în care apare mult mai relevantă funcționalitatea acestor 
tricorduri ca acorduri de substituție sau design armonic.  
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4. Tricorduri de secunde – clustere 
Clusterele sunt suprapuneri de secunde mici și mari. Sonoritatea lor în stare directă este 
specifică. Dacă la pian aceste tricorduri sunt foarte confortabil de mânuit, în cazul chitarei 
ele pun serioase probleme tehnice, fiind mult mai confortabile în răsturnarea a doua. In 
ciuda dificultăților însă, este de dorit starea directă și pe chitară, pentru sonoritatea 
distinctă de tip cluster, nefiind exclusă folosirea unor scordaturi care să faciliteze digitația 
acestora. 
 
        [b2,bb3]                    [b2,b3]                    [2,b3]                      [2,3] 
 

 
 
Tricordurile si armonicele naturale 
După o scurtă analiză, deși armonicele naturale diferă sensibil ca intonație de notele 
corespondente ale sistemului temperat, toate cele 19 tipuri de tricorduri se regăsesc în șirul 
armonicelor naturale în stare directă, semnalând încă o dată caracterul lor primordial. Deși 
activează preponderent într-un diatonism al sistemului temperat, așa cum este acceptat în 
muzica vestică a secolului XX, jazz-ul are indiscutabil rădăcini adânci în muzica netemperată 
africană. Cu cât diatonismul său scade, cu atât mai mult expresivitatea sa crește. Armonia, 
fiind tributară diatonismului sistemului temperat, nu reflectă în primă instanță acest lucru, 
deși dacă se consideră tricordurile din șirul armonicelor naturale, ele sunt netemperate și 
corespund în acest sens.  

 
Tricorduri de terțe 
[3,5]   4,5,6;                9,12,15 
[b3,5]  10,12,15;      6,7,9; 
[b3,b5]    7,9,11;         
[3,#5]       5,6,7;      
 
Tricorduri de cvarte 
[4,maj7]   6,9,11   
[4,7]    9, 12,16      
[#4,maj7]  8,11,15 
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Tricorduri mixte 
[b3,b4]  12,14,15  
[b2,b4]=[b2,3] 11,12,14 
[b2,4],     11,12,15 
[2,4],     9,10,12   
[3,4]     9,11,12  
[b3,4]   6,7,8   
[2,#4]=[2,b5]  8,9,11 
[3,#4]=[3,b5]  8,10,11 
 
Tricorduri de secunde = clustere 
[b2,bb3]   11,12,13;    14,15,16;    
[b2,b3]   12,13,14 
[2,b3]   10,11,12 
[2,3]     9,10,11 
  
Inter-relaționarea mod-acord prin tricorduri 
 Această abordare a teoriei tricordurilor reprezintă și o cale de inter-relaționare a 
modurilor cu acordurile și reciproc, constituindu-se în domeniul comun pe care 
dimensiunile orizontală și verticală ale muzicii se întrepătrund. 
 Dacă tricordurile de tip cluster reflectă mai mult dimensiunea scalar-melodică, fiind 
practic eșantioane de scări modale de trei sunete emise simultan, cele bazate pe intervale 
apropiate de cvintă (răsturnări care conțin intervale mai mari de cvintă, poziții largi) 
reprezintă mult mai bine dimensiunea armonică. Acest aspect poate fi și mai puternic 
evidențiat dacă se ține cont de prezentarea arpegiată sau placată a respectivului tricord.   
 Prin corecta alegere a unei perechi de trisonuri se poate constitui o amprentă specifică 
modului și/sau acordului corespunzator, care să conțina sonoritatea și gradul de tensionare 
dorit, ce se poate dezvolta în consecință într-o direcție sau alta. 
 

 
 Intr-o astfel de armonizare paralelă observăm un număr redus de tipuri de tricorduri, 
în cazul de sus doar [3,4], [b3,4], [3,#4]. Datorită arhitecturii modului Ionian, precum și a 
posibilelor tricorduri generatoare (de pe treapta I) vom avea un număr limitat de armonizari 
diatonice paralele. 
 Considerând cele 5 variante de generare a tricordurilor pe treapta I, armonizările 
paralele ale modului ionian sunt: 
I, II, III – cluster, [2,3] cu răsturnările I, II, VII, [2,maj7] și I, VI, VII [6,maj7] 
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I, III, V – de terțe, tonal [3,5]  cu răsturnările I, III, VI, [3,6] și I, IV, VI [4,6] 
 

 
I, II, V – suspendat, [2,5]  cu răsturnările I, IV, VII, [4,maj7] și I, IV, V [4,5] 
 

 
I, II, IV – modal, [2,4]   cu răsturnările I, III, VII, [3,maj7] și I, V, VI [5,6] 
 

 
I, III, IV – modal, [3,4]  cu răsturnările I, II, VI, [2,6] și I, V, VII [5,maj7] 
 

 
 
 Aceste armonizări sunt valabile pentru toate modurile rezultate din scara majoră 
(ionian, dorian, frigian, lidian, mixolidian, eolian, locrian). In mod analog se pot obține 
armonizări pentru modurile diatonice ale minorului melodic, minorului armonic, majorului 
armonic, pentru modurile simetrice și a celor cu transpoziție limitată.  
Aplicarea tricordurilor pe chitară 
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 Plasamentul tricordurilor pe chitară se realizează considerând trei corzi adiacente, 
fiecare element al tricordului fiind plasat pe câte o coardă – 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6. De 
remarcat digitațiile identice în cazul ultimelor două grupuri de corzi, datorate acordajului în 
cvarte perfecte. In cazul grupului de corzi superioare, datorită intervalului de terță mare 
între corzile 2 si 3, există situații de plasare a tricordurilor mult mai favorabile din punct de 
vedere tehnic, în special pentru cele care conțin intervale de secunde.  Există și cazuri 
extreme (cel al clusterelor) în care sunt necesare răsturnări datorită extensiilor mari ale 
degetelor. In astfel de cazuri tricordul prezintă o coardă intercalată între cele trei – 2-3-5,  1-
2-4, 3-4-6, - similar modului de organizare al acordurilor pline – fat chords - , însă jucând un 
alt rol de aceasta dată.  
 Cea mai ofertantă combinație de corzi în ceea ce privește plasamentul tricordurilor o 
reprezintă grupul de corzi adiacente 2-3-4. Manevrarea acordurilor este optimă atât din 
punct de vedere tehnic cât și muzical, desfășurarea pe întinderea acestor corzi 
corespunzând registrului mediu al chitarei. Este optimă și ca organizare a texturilor 
muzicale, lăsând loc adiționărilor de elemente acordice atât în plan superior (pe coarda 1) 
cât și inferior (corzile 5 și 6), având la îndemână construcțiile de tip drop 2 și drop 3. Plasarea 
tricordurilor pe corzile 2-3-4 este ideală pentru acompaniament și auto-acompaniament. 
Pentru susținerea melodică cu tricorduri sau solo de acorduri se folosește și grupul corzilor 
1-2-3. 
 În realizarea vocabularului armonic cât și melodic al improvizației pe chitară se 
urmărește acumularea și asimilarea sistematică a formelor de acorduri (răsturnări, 
plasamente specifice) cât și a patterns-urilor melodice specifice. Dacă pentru cele din urmă 
digitația sau așezarea acestora pe chitară este mai ușor de realizat, chiar vizualizabilă în mai 
multe variante dictate de maniera aleasă de articulație, pentru prinderile de acorduri este 
necesară o analiză prealabilă a posibilităților tehnice corelate cu maniera dorită de 
prezentare a acordului (răsturnări) și de conducerea vocilor (poziții largi sau strânse). Deși 
texturile sofisticate sunt atractive și aduc exotism și culoare, de cele mai multe ori 
conducerea elaborată a vocilor ce descriu planul armonic după canoane stilistice conferă 
discursului muzical structură și rigoare.  
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ABSTRACT 
In this article, improvisation is discussed both in terms of the use of the process in art, 
precisely in jazz, and in the natural process of spontaneous communication. The 
determining factors of mastering improvisation are mentioned: the mental, the emotional, 
the intuition, the sense of intonation and the habit. In order to familiarize the reader with 
the idiom of jazz, a brief presentation of the sound material and its organization in the field 
of jazz is made, highlighting two defining features in the general sense: improvisation and 
swing. The African origin of jazz is mentioned and the basic scheme of the blues form is 
described. Melody in jazz comes from the entertainment music of the 20s and 40s, 
propagated with great success through radio and film, technological inventions 
contemporary to the emergence of jazz. The importance of the theme with variations form 
and jazz clichés called patterns, is emphasized. Examples are given in excerpts from the 
solos of Miles Davis and Charlie Parker as well as the licks signed by John Coltrane and 
Clifford Brown. The importance of mental control in improvisation, in terms of ensuring a 
balance between experience and mental is also emphasized. 
 
IMPROVISATION 
Being a main reference element in jazz, improvisation makes the impression of 
unrepeatability to listeners. Hence, the privilege of freshness, the subtle balance between 
surprise and the commonplace, the sensation of play, fascinating in itself. 
 The preparation of the artist-musician for the creative act is an extremely complex and 
debatable process. As in other fields of creation, here haunts a myth according to which the 
act of conceiving art is something vague, nebulous, mysterious, which is somewhat outside 
the control of the creator himself, especially the composer. The muses would be the ones 
to give the demiurge with inspiration and only some of the artists would have reserved the 
privilege of enjoying this gift. Moreover, attributes such as premeditation or awareness 
would draw anathema to "true artistic creation." In jazz, where the very act of musical 
notation remained, for a long time, a secondary one, this preoccupation for the workshop 
work was blamed with even greater axle. Until recently, if someone had claimed that Louis 
Armstrong or Charlie Parker had somehow prepared their solos beforehand, they would 
have been ostracized without mercy. 
 Improvisation is the fruit of acquiring a certain language through study. It could be 
considered entirely spontaneous only when tried by a novice musician playing an 
instrument for the first time, which few of us would enjoy. Duke Ellington states that 
improvisation is not the mere product of any divine inspiration, but rather a learned idiom 
through which the musician connects with the audience in a way similar to the composer's 
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way of communicating with the performer and the listeners. If this language is elaborated 
or expressed spontaneously, it depends on the relationship between expectation and 
surprise stability towards the jazzman-singer-songwriter. The same Duke Ellington wisely 
declared: "To become a good musician, you need today, on the one hand, conservative 
studies, and on the other, an ear bent over what is heard in the street." 
 This is fully demonstrated by today's jazzmen, who strive to train at a higher musical 
level, but who know how to learn, at the same time, from the accumulations of the rich jazz 
tradition, transmitted both through oral means and the following information, tradition 
that is also subject to the avatars of the modern world. 
 Gone are the days when improvisation was considered a kind of alchemy, with the right 
to use exclusively for certain mysterious initiates, and the solos were considered a superb 
fruit of the ingenuity of the moment generated only by talent, virtuosity and fantasy, all of 
them avoiding the brain, in a funny roundabout way. 
 This damaging and naive view was possible as long as the world was unwilling to 
distinguish between conscious and subconscious processes. A corollary is the prejudice that 
the creative artist would not be able to "get out of it" new ideas or melodic lines, other than 
those he already had in himself. The fact that the creative process involves all levels of 
consciousness, no matter how aware it is of the composer, has been eluded by too many 
people. 
 Inspiration has maximum effect only when the composer surrounds himself with the 
most advanced means of work in the sphere of his craft. It is like "a seed that can only 
metamorphose when its soil is well enough prepared for it" (Improvising Jazz by Jerry 
Coker). In other words, when inspired, the composer only "discovers" the next movement. 
But this "discovery" can only take place when all the possibilities inherent in this new 
movement have been made available. 
We are inclined to minimize the importance of discernment, of the "negative" phase related 
to the creative act. We neglect, therefore, the process of eliminating what is not relevant, 
in order to reach a single, most appropriate, variant. This process can take hours or weeks 
or, in the case of jazz, fractions of a second! 
 The complex moment of mental and psychological preparation is crucial.It is the factor, 
conditioned by the arsenal of the creator, that gives wings to inspiration. This process can 
take many aspects, starting with the basic forms of training, related to the craft, such as 
exercise, the study of harmony, counterpoint and orchestration, and ending with specific 
forms of thinking and musical organization. That is why "learning" is a sine qua non element 
for jazz, and the intellect is a vital and inseparable part of what is called the art of 
improvisation. 
 Conventionally, the following factors are determined in terms of improvisation: 
mental, emotional, intuition, sense of intonation and habit. 
 The mind helps the musician to anticipate, supervise and command the musical 
performance. It emotionally determines his creative state, and intuition becomes the 
original mark in expression. Together with the mind, ensuring the development of melodic 
discourse, the sense of intonation is what transforms virtual songs, designed in inner 
hearing, in fingering and notes. Habit creates the automatisms necessary for a quick and 
accurate interpretation, making an instant selection of the execution procedures and 
patterns most appropriate for the given context. Most of these are eminently subconscious 
processes. The mental is the exception, of course. The role of mind is a vital one in the 
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improvisational phenomenon; it is the one who generates the control factor. Intuition and 
emotion evade mental control. But the mind can be decisive in terms of ear training and 
discernment for choosing the most appropriate technical-instrumental solutions, as a result 
of the preparatory study, conducted precisely under mental control. Prescriptions that 
recommend a standard portion of these factors cannot be prescribed. 
 In very few cases the musician can rely exclusively on the subconscious. These are 
exceptional, brilliant performers. They are exquisite gifted and can perform amazing 
performances. But even so, in the absence of study and accumulations necessary for each 
language, their evolution will be limited. The only element with which one can work and 
progress therefore remains the mind. In turn, it will contribute to the progress of other 
factors. It operates according to certain rules, which I will try to state here. 
First, the improviser is obliged to know well the framework in which he will carry out his 
improvisation. In jazz, most often, it is about the form of lied, usually spread over the space 
of 12 to 32 measures, which is repeated as many times as needed, so as to ensure the 
improviser maximum freedom. 
 In addition to the length of the piece, the improviser should know the shape of the 
piece (ABA, AABA etc.) and the length of its sections, the basic key of the piece and 
modulations or inflections, harmonic relationships in chord progressions, modes and ranges 
used in construction melodic of the improvisation, the character of the piece, not to 
mention here the knowledge of the jazz notation, the jazz articulation, the specific language 
of the jazz improvisation and the rhythmic division. These are just the basic requirements 
for the safety of the improviser. 
 Referring to melody, I will mention that, together with rhythm and harmony, it is one 
of the fundamental elements of music. Melody is the component of the music that is most 
easily heard, identified and remembered. It is an element of construction and phrasing of 
great force and allows multiple compositions, starting from cells and motifs and reaching 
phrases and periods. The most convenient improvisation process is the variation, the 
modification of a microelement of shape (cell or motif), so that it remains, however, 
recognizable and able to be compared with the original. The tendency to use variation is a 
very natural process and has existed since the beginning of music. In written, academic 
music, it evolved into the most complex forms, such as the theme with variations, 
passacaglia and ciaccona. High-caliber improvisers were, in their time, Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven or Franz Liszt. They all proved to 
be great masters of variation. Unfortunately, the technology of their time did not allow to 
acoustically record their improvisational performances so that, in order not to get lost, they 
wrote their own cadences or impromptus. 
 Later inerpreters of their works took everything in stride and, with rare exceptions, 
they played only the written version, without trying to improvise themselves. Most music, 
whether classical or jazz, can be analyzed from motives or motivational variations. The 
themes chosen by the jazz composers were, from the very beginning, famous songs 
borrowed from the repertoire of popular music or Broadway hits, where songs with great 
adherence to the general public were released. The melody came from entertainment 
music, intensely made popular by movies.  
 In jazz, solos appear as prolonged lines of eighth notes, interspersed with short pauses, 
usually suggesting breathing. This procedure is called linear mode. Listening to such a chain 
does not become at all monotonous due to the articulation, accents, construction 
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asymmetry, timbre play and choice of the most unexpected sounds from the harmonic 
superstructure (modal steps, chromatic alteration of tonal steps, overlapping harmonies, 
chord substitutions, fakes, outs, etc.). Richmond Browne, jazz pianist and music theory 
professor at Yale University says: 
 

 "What does a soloist do when he intends to build an improvisation?" First of all, he 
must establish, for the listener, what is the reason on which he builds, and then prove 
his mastery in presenting that motive in the most interesting, simple or scholarly 
poses, always leaving the impression that he has not forgotten the original form. In 
other words, we deal with a fundamental principle, which is the use of repetition. " 

 
The sound material and the way jazz is organized 
 
If, at the beginning of jazz, the melodic labor material was borrowed from American popular 
music or from the sphere of entertainment, the style that "broke" the tradition in exposing 
popular melodic themes was bebop. It kept only the hyper-stylized and extremely 
asymmetrical "memory" of some traditional songs. In fact, bebop replaced the original song 
with abstract variations, developing the harmonic system that we call chorus, in the 
programmatic idea of moving away as much as possible from clichés, from the moments of 
saturation caused by a sickly inertia of repetition, brought about by the excessive 
appearance of the same interpretive variants. 
Classical jazz promotes two main elements that make it recognizable: improvisation and 
swing. One of the fundamental forms of expression chosen by jazz is the blues, a song of 
African origin, with a lenght of usually 12 measures, based on a very simple chord cicle: 4 
measures of tonic chord, 2 of subdominant, 2 of tonic, 1 of dominant, 1 of subdominant, 2 
of tonic as it is built on a hexatonia: 1 b3 4# 4 5 b7. Here is the simplest blues harmonic 
scheme: 
 

I I sau IV I I 
IV IV I I 
V IV I I sau V 

 
 The chords used are tetrasones, and the variety of V7s is impressive. Over time, jazz 
has assimilated, from academic music, ingenious chord changes. Also, melody has reached 
peaks hard to imagine, but the basic form has remained that of 12-measure blues. Other 
forms embraced by jazz are the simple biparit lied, the form called AABA, or even the rondo. 
Because in jazz it is not form complexity the one that matters, but the improvisational labor, 
these shorter forms are preferred, easier to follow by listeners. In the “West Coast” style 
jazz, the improvisational variational process is combined with the development of more 
evolved forms, following the model of academic music, reaching products of a complexity 
similar to symphonic music, but these are exceptions and most often attract the disapproval 
of the ones who condemn this process as a distortion of the traditional form. It is 
remarkable that the operating system of jazz has always been the one known in serious 
music as a "theme with variations"; on the extent of a number of measures identical to the 
one in the theme exposure, the chord changes are kept, while - above it - the variational 
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plane is developed. Remember: We call the segment supporting the improvisational 
variation chorus. 
 The themes chosen by the jazz composers were, from the very beginning, famous 
songs from popular musical repertoires or Broadway hits, where songs with great 
adherence to the general public were released. If, in its beginnings in New Orleans, jazz 
chose a later process that was less and less common, namely collective improvisation, closer 
to us was the homophonic process of the accompanied song, whether it was the jazz theme 
itself or the linear melodic improvisation. Specific for jazz is the so-called interplay, which 
refers to a certain kind of communication between the members of the group of 
performers-creators during the performance, based on a very good mutual knowledge but 
also on anticipatory intuition. The motor generating power is the rhythm section consisting 
of piano and / or guitar, bass and drums, to which is superimposed the solo section, 
consisting of clarinet or saxophone, trumpet and trombone. The rhythm section imprints a 
vital rhythmic-harmonic balance in jazz, which is called groove. In jazz, the constancy of the 
tempo is much more important than in classical music and even than in folk music. Jazz 
being initially a dance music, it would have been inconceivable any tempo fluctuation. This 
feature has long been essential to the aesthetics of jazz itself. 
 The rhythms derive from the music of African peoples, especially those on the west 
coast of the continent. In Africa, people's lives are closely intertwined with the rhythms of 
nature and art often does not go beyond the role of adjuvant of magic, through rituals. 
Music, produced mainly with voice and percussion instruments, means, for Africans, a form 
of communication with otherwise inaccessible entities, whether they belong to the world 
here or beyond. The variety of rhythms is impressive. This music is performed in several 
dimensions, the most complex being polyrhythm and polymetry. Binary measures often 
overlap with ternary ones, in kaleidoscopic textures with a great sound effect, discovered 
much later by European music. In fact, the framing in measures, according to the European 
method, is completely foreign to African music. African sound art practitioners are guided 
by completely different benchmarks than European ones. Contrary to general impression, 
the swing does not descend directly from African music, but is a product of the synthesis of 
African culture with European dance music, especially with Irish music. Following a visit to 
Africa, drummer Art Blakey said jazz has little to do with African music. 
 The jazz melody was taken, as I pointed out above, from the entertainment music of 
the '20s and' 40s, which was intensely covered by radio, LPs, and film. The means of 
processing are those found in classical music, but also in popular music: sequencing, 
reversibility, recurrence, augmentation and diminution, ornamentation, stretto... Some of 
the melodic ideas are "borrowed," as John Coltrane said, from confreres or from ... 
themselves. Most of the time, copying happens unintentionally; the transition in jazz is so 
great that jazz manners, styles and schools interfere with unpredictable influences on the 
musician's creative imagination, contributing, with or without his knowledge, to the 
crystallization of personal style. 
 
 
Clichés, quotes and patterns 
 
Being constituted on the principle of theme with variations, the harmonic cycle always 
repeating itself, the variations take place, in jazz, in melodic and rhythmic plan. There are 
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certain clichés that "sound good" and, as such, are learned and assimilated by jazzmen, 
without pretense. These so-called patterns do well when used sparingly. In the climax 
moments, jazz musicians mainly use these patterns, which bring cohesion to the musical 
discourse; they "gather" the energies of the artist and those of the audience on a common 
denominator. It is a moment in which the listener and the producer find themselves happily, 
by contributing to these landmarks, after several forays into the unpredictable world of 
improvisation. The exuberant technical virtuosity of the boppers, the paroxysmal tension 
brought by them to an extreme level, needs moments of "settlement", of communion with 
an audience increasingly aggressed by the sound experiments of its favorites. Many of the 
patterns come from a richly shared oral-auricular repertoire, transmitted without any 
particular intention. 
 Most jazzmen knew each other well. The clubs in New York were quite close to each 
other, so any jazzman, who was finishing his first program, hurried to check out his 
confreres, entering the neighboring club and "listening." Thus the musical ideas and 
patterns wandered swiftly from one musician to another, so that no one knew who was the 
first to issue them. John Coltrane said: “Jazz has a huge source from which we all drink. As 
for me, I listened diligently to John Gilmore before printing my "Chasin 'the Train" record. 
This is how my recordings feel the direct influence of this jazzman, to whom many of the 
ideas presented there belong. But to say, further, to whom these ideas belong, before 
Gilmore, it would be very difficult for me ... " 
 Every serious jazzman in his baggage has an impressive number of patterns, which are 
studied in the same way as the scales, arpeggios, intervals, double sroppings are learned. 
There are many pattern work books; they teach them in all the jazz faculties in the world. 
The famous jazz drummer Jack de Johnette confesses that he studies patterns for several 
hours a day. 
 There are also jazzmen who deliberately avoid patterns. An illustrious example is Miles 
Davis, the famous trumpeter who carefully chose the notes to play as a jeweler. 
Interestingly, Miles, preoccupied with circumventing patterns, has, in fact, built a special 
language whose units - paradoxically! - can fall into the category of patterns themselves. 
 

 
 Patterns have always existed in music. Bach, Mozart, Beethoven, all 
Romanticismperiod and what followed abound in patterns. In the case of academic music, 
instead of patterns we find terms such as: figure, cell, motif, morphemes or styles, theme. 
 To be discerned, relative to creative jazz discourse, is a certain alternation of musical 
ideas with melodic lines which have the role of linking ideas together. The lack of connecting 
lines would lead to the accumulation of an unbearable voltage. It is as if someone were 
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expressing himself only through aphorisms or sentences. Musical ideas are the expressive 
quintessence of the creative artist's personality. They are characteristic entities of each 
individual jazzman distinguishing him from others and, as well, making him easily 
recognizable. They bear conciseness, consistency and penetration and they could be 
assimilated to the theme in the forms of cult music. It's just that there are a lot of themes 
in jazz. As in "academic music," these ideas do not exhaust the piece of music; they are 
accompanied by developing segments or bridges, which have the role of "ventilating" an 
otherwise too condensed musical discourse. It is musical ideas that create, in fact, the jazz 
idiom itself. They are taken over, learned, "stolen" but, most often, studied. The 
combinations of musical notes that make up a musical mode are so numerous that we can 
consider them, practically, inexhaustible. The jazz artist-creator chooses or composes his 
own songs from which many others develop, in a variational way, so that they wrap 
themselves in a network that, through its configuration, individualizes it. In other words, he 
creates his own style. It is, metaphorically speaking, a DNA code. In the graceful moments 
of jazz performance, these ideas appear in a hard-to-predict order even for the musician-
performer. The factors that determine the emergence of some or other of the ideas are 
related to the atmosphere, the audience, the partners, the objective conditions (room 
sound, amplifier quality, ambient temperature), the actual stress of the song (positive or 
negative), feedback and finally, of ... inspiration. As can be seen, most of these factors are 
subjective, but this does not mean at all that the jazz musician does not prepare in advance 
a number of landmarks, of "invariables" after which he orients himself during the 
performance. 
 Patterns are all the more important in the bebop economy, where themes are steep, 
asymmetrical and non-melodious. Bebop kept only the hyper-stylized and extremely 
asymmetrical memory of the traditional themes, replacing the original song with the 
abstract variation, in the idea of moving as far away as possible from the clichés of the swing 
style. In this context, the patterns, as distinct melodic formulas, with the role of surrogate 
of the song, produced a long-awaited joy among the audience. The exuberant technical 
virtuosity of the bebopers, the paroxysmal tension brought by them to an unprecedented 
level, needed moments of "settlement", of communion with an audience increasingly 
aggressed by the sound experiments of his favorites. 
 We can say, without mistake, that almost all jazz musicians and composers (and not 
only them) use clichés in improvisations and compositions. The melodic phrase becomes a 
cliché when it has been processed and developed by the creator and / or accepted and used 
by other representatives of the jazz community. Jazz performers can be identified by such 
phrases, which become personalizing artistic licenses. When, after a while, other jasmines 
borrow them, they become clichés and are accepted as such in the specialized vocabulary. 
The clichés sometimes come from pre-existing pieces of music in both jazz and classical or 
pop literature. Numerous excerpts from Charlie Parker's songs have become clichés, used 
by many jazz musicians in their improvisations. For his part, Charlie Parker used quotes from 
Louis Armstrong's songs early in his career. This denotes Parker's concern for the 
preservation of tradition. Many soloists use the following motif from Parker's song "Cool 
Blues": 
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 Jazz soloists also incorporate in their improvisations humorous quotes from famous 
songs such as "Here Comes the Bride", "Happy Birthday" or from standard jazz songs, for 
example "Fascinatin 'Rhythm" by George Gershwin. Jazz improvisers can also demonstrate, 
in a macho way, that they possess extensive knowledge of the specialized repertoire or even 
of works of classical music. Here is an example with the theme from "Fascinatin 'Rhythm", 
often used by many soloists of all generations: 
 

 
 
 Jazz performers benefit with clichés and quotes from the recordings they listen and 
study and, nevertheless, through the observations occasioned by the musical events in 
which they participate. The young people are obliged to complete their personal jazz 
dictionary with "licks" and patterns belonging to the great masters of the genre. In order to 
speak the language of jazz, everyone must master the inherited values, the idiom 
vocabulary, before pursuing the addition of new items to the tradition. The young jazzman 
is appreciated according to the lexical knowledge he handles, related to the traditional 
performing practice. This does not mean that there is no room for creativity, but the 
determining factor in the appreciation of a young jazzman is his ability to express himself 
correctly in the field of music. 
 When we talk about the transmission of traditional values, it happens by more or less 
faithful copying of clichés with confirmed value over time. In jazz we should not be afraid 
of plagiarism. In fact, the copying process is also gaining ground in academic music. In an 
article signed by Peter Yates in 20th Century Music, Igor Stravinsky confesses: “A good 
composer does not imitate; he steals!" It is important to know from whom to "steal" and 
how to personalize what you stole. Personalization often means taking a lick from a great 
performer and processing it through your own procedures until it becomes your personal 
license. 
 Although jazz phrases are normally improvised, they often come from the musician's 
personal vocabulary. Usually, every musician has his favorite set of phrases that he has 
studied so much that they "come naturally." These are called licks. Here is a lick that is often 
found in John Coltrane's solos: 
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Sometimes, when a musician uses a lick, he is said to appela to a cliché, which would mean 
a substitute (sometimes a surrogate) for creativity, which is partly true. Although, if we 
speculate, the very choice of procedures means creativity. 
 A prefix or suffix that belongs to you can be added to a "borrowed" musical motif or 
phrase. As an example, here is how the great trumpeter Clifford Brown used the middle 
part of the song "Take the A Train", significantly modifying certain notes, to create a phrase 
that became a cliché: 
 

 
 
...and its alterated avatar: 
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 This procedure is similar to conveying an anecdote: by peddling; the form of 
presentation changes from one narrator to another so that the final appearance will be 
different from the initial one (and the variants coexist), while the background and the point 
remain the same, easy to recognize and reproduce. 
 But an improvisational solo is not just about weaving learned patterns. This would 
induce a scholastic, mechanical character and devoid of artistic emotion through the 
absence of spontaneity, but the assimilation of a wide range of patterns increases the 
resources of spontaneous creativity so that the mind becomes freer to think and select 
optimal solutions and gives the improviser a broad inspiration base for musical ideas. A 
well-constructed improvisational solo is, therefore, the result of a masterful combination of 
motifs that come from the jazz tradition and from technical patterns to which are added 
new motifs, emanating from the inspiration of the moment. 
 Here's what Artie Shaw has to say about Charlie Parker's conception of improvisation: 
"First you learn to play an instrument, then you learn music and about music, then you 
forget everything and ... you just play." 
 Or a remark by Gene Lees himself about the great pianist Bill Evans: "Although Bill 
Evans had a personal vocabulary (his clichés or - if you will - his trick bag, just like any 
jazzman, which means his music wasn't - as some claim - totally improvised), he was a 
genuine spirit, one of the most imaginative, inventive and adventurous improvisers that 
ever existed. ” 
 Lees continues with an excerpt from an interview with Martin Williams, who also says 
of Bill Evans: "The need to know everything he does, both theoretically and practically, was 
a pole of the dichotomy of the remarkable combination of careful deliberation and intuitive 
spontaneity, between logic and sensitivity, between heart and mind; they were called Bill 
Evans. " 
 The aspiration for perfection has sometimes led jazzmen to prepare their "home" 
solos, so that the risk of encountering unforeseen situations during the performance is as 
low as possible. 
 In this regard, Billy Taylor, professor at East Carolina University in Greenville, North 
Carolina and artistic director, since 1994, of the John F. Kennedy Center for the Performing 
Arts in Washington, D.C. he says, in turn: “too much importance is given to spontaneous 
creativity in improvisation. Louis Armstrong played, at a certain point in his evolution, songs 
that had prefabricated solos. But you can't say they're not jazz or swinging! That is why we 
must use the idea that improvisation means only spontaneous creativity.” 
 We can speak of a truly creative and original artistic performance only when the left 
("rational") and right ("intuitive") hemispheres of the brain function "well tempered." The 
process of balancing reason with intuition is extremely difficult and often escapes even the 
most severe control. Because of this, very few jazz musicians have reached a consistent and 
constant level of creativity to accompany their evolutions. Charlie Parker was one of the 
few geniuses able to renew himself from one concert to another. He said, more jokingly, 
more seriously: "I can always be original because ... I forget!" 
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REZUMAT 
Improvizația este discutată în acest articol atât din punct de vedere al utilizării procedeului 
în artă, mai precis în jazz, cât și la procesul natural al comunicării spontane. Sunt menționați 
factorii determinanți ai stăpânirii improvizației: mentalul, emoționalul, intuiția, simțul 
intonației și obișnuința. Pentru a familiariza cititorul cu idiomul jazzului, se face o succintă 
prezentate a materialului sonor și al modului de organizare al acestuia în sfera jazzului, 
evidențiind cele două trăsături definitorii, în accepțiunea generală: improvizația și swingul. 
Este menționată originea africană a jazzului și este descrisă schema de bază a formei de 
blues. Melodica de jazz provine din muzica de divertisment a anilor 20-40, propagată cu 
mare succes datorită radioului și filmului, invenții tehnologice contemporane apariției 
jazzului. În continuare, se subliniază importanța formei de temă cu variațiuni și a clișeelor 
de jazz, denumite patternuri, exemplificate cu patternuri de jazz extrase din solourile lui 
Miles Davis  și ale lui Charlie Parker precum și a lick-urilor semnate de John Coltrane și de 
Clifford Brown. De asemenea, se subliniază importanța controlului mintal al improvizație, 
în condițiile asigurării unui echilibru între trăire și mental. 
 
Cuvinte cheie: jazz, improvizație,  
 
IMPROVIZAȚIA 
Element de referință al jazzului, improvizaţia face ca impresia ascultătorului faţă de 
evenimentul sonor să fie aceea a irepetabilităţii. De aici, şi privilegiul prospeţimii, balansul 
subtil între surpriză şi locul comun, însăşi senzaţia de joc, fascinantă în sine. Pregătirea 
artistului-muzician pentru actul creator este un proces extrem de complex şi de discutat. Ca 
şi în alte domenii de creaţie, bîntuie aici un mit conform căruia actul de zămislire al artei 
este ceva vag, nebulos, misterios, care se situează oarecum în afara controlului creatorului 
însuşi, în speţă, al compozitorului. Muzele ar fi cele l-ar dărui pe demiurg cu inspiraţie şi 
doar unora dintre artişti le-ar fi rezervat privilegiul de a se bucura de acest cadou. Mai mult 
chiar, atribute precum premeditarea sau conştientizarea ar atrage anatema asupra 
„adevăratei creaţii artistice.” În jazz, unde chiar actul notării muzicale a rămas, multă vreme, 
unul secundar, această preocupare pentru travaliul de atelier a fost blamată cu şi mai mare 
osîrdie. Pînă nu demult, dacă cineva ar fi susţinut că Louis Armstrong sau Charlie Parker şi-
ar fi pregătit cumva solo-urile dinainte, ar fi fost ostracizat fără cruţare. 
 Improvizaţia este rodul dobîndirii prin studiu a unui limbaj anume. Ea ar putea fi 
socotită pe de-a întregul spontană doar atunci cînd ar fi încercată de vreun muzician 
începător, care cîntă pentru prima oară la un instrument, lucru pe care puţini dintre noi l-ar 
savura. Duke Ellington afirmă că improvizaţia nu este simplul produs al vreunei inspiraţii 
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divine, ci mai degrabă un idiom învăţat prin care muzicianul intră în legătură cu audienţa 
într-un fel asemănător modului de a comunica al compozitorului cu interpretul şi cu 
ascultătorii. Dacă acest limbaj este elaborat sau exprimat în mod spontan, aceasta depinde 
de raportul dintre aşteptare şi surpriză stabilit de către jazzmanul interpret-compozitor. 
Acelaşi Duke Ellington declara, cu înţelepciune: „Pentru a deveni un bun muzician, ai nevoie 
astăzi, pe de o parte, de studii de conservator, iar pe de alta, de o ureche aplecată asupra 
ceea ce se aude din stradă.” 
 Acest fapt este pe deplin demonstrat de către jazzmanii actuali, care fac eforturi de a 
se instrui la un înalt nivel muzical, dar care ştiu să înveţe, în acelaşi timp, din acumulările 
bogatei tradiţii jazzistice, transmisă prin mijloacele orale şi prin intermediul înregistrărilor, 
tradiţie care este supusă, şi ea, avatarurilor lumii moderne. 
 Este caducă vremea în care improvizaţia era socotită un fel de alchimie, cu drept de 
folosinţă exclusiv pentru anumiţi iniţiaţi misterioşi, iar solo-urile erau considerate drept un 
superb rod al ingeniozităţii de moment generată doar de talent, de virtuozitate şi de 
fantezie, tustrele ocolind creierul, într-un nostim sens giratoriu.  
 Opinia această păguboasă şi naivă a fost posibilă atît timp cît lumea nu era dispusă să 
facă distincţia dintre procesele conştiente şi cele subconştiente. Un corolar este prejudecata 
conform căreia artistul creator nu ar fi în măsură să „scoată din el” idei sau linii melodice 
noi, altele decît cele pe care le-ar avea deja în sine. Faptul că procesul creativ implică toate 
nivelurile de conştiinţă, indiferent de cît de conştient de acest lucru este compozitorul, le-a 
scăpat multora din vedere. 
 Inspiraţia are efect maxim doar atunci cînd compozitorul se înconjoară cu cele mai 
înaintate mijloace de lucru în sfera meşteşugului său. Ea este precum „o sămînţă care nu se 
poate metamorfoza decît atunci cînd pămîntul în care se află este suficient de bine pregătit 
pentru aceasta” (Improvising Jazz de Jerry Coker). Cu alte cuvinte, atunci cînd este inspirat, 
compozitorul nu face decît să „descopere” mişcarea următoare. Dar această „descoperire” 
se poate petrece doar atunci cînd au fost aduse la îndemînă toate posibilităţile inerente 
vizavi de această nouă mişcare. 
 Suntem înclinaţi să minimalizăm importanţa discernămîntului, a fazei „negative” care 
ţine de actul creativ. Neglijăm, prin urmare, procesul de eliminare a ceea ce nu este 
relevant, spre a se putea ajunge la o unică, cea mai potrivită, variantă. Acest proces poate 
dura ore sau săptămîni sau, în cazul jazzului, fracţiuni de secundă!  
 Momentul complex de pregătire mentală şi psihologică este crucial. El este factorul, 
condiţionat de arsenalul creatorului, care dă aripi inspiraţiei. Acest proces poate lua multe 
aspecte, începînd cu formele elementare de pregătire, care ţin de meşteşug, cum ar fi 
exerciţiul, studiul armoniei, al contrapunctului şi al orchestraţiei, şi sfîrşind cu forme 
specifice de gîndire şi de organizare muzicală. De aceea „învăţarea” este un element sine 
qua non pentru jazz, iar intelectul este o parte vitală şi inseparabilă pentru ceea ce se 
numeşte arta improvizaţiei.  
 În mod convenţional, determinanţi în privinţa improvizaţiei sînt următorii factori: 
mentalul, emoţionalul, intuiţia, simţul intonaţiei şi obişnuinţa. 
 Mentalul îl ajută pe muzician să anticipeze, să supravegheze şi să comande execuţia 
muzicală, emoţionalul îi determină starea creativă, intuiţia devine marca originalităţii în 
exprimare şi, împreună cu mentalul, asigură dezvoltarea discursului melodic, simţul 
intonaţiei este cel care transformă melodiile virtuale, concepute în auzul interior, în 
degetaţii şi notaţii, iar obişnuinţa creează automatismele necesare unei interpretări rapide 
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şi exacte, efectuînd o selecţie instantanee a procedeelor de execuție și a pattern-urilor celor 
mai potrivite pentru contextul dat. Dintre acestea, majoritatea sînt procese eminamente 
subconştiente. Excepţie face, desigur, mentalul. Iar rolul mentalului este unul vital în cadrul 
fenomenului improvizatoric; el este acela care generează factorul control. Intuiţia şi emoţia 
se sustrag controlului mental. Însă mentalul poate fi determinant în ceea ce priveşte 
antrenamentul urechii şi discernămîntul pentru alegerea celor mai adecvate soluţii tehnic-
instrumentale, ca rod al studiului pregătitor, efectuat tocmai sub controlul mentalului. Nu 
se pot prescrie reţete care să recomande o porţionare-standard a acestor factori. 
 În extrem de puţine cazuri muzicianul se poate baza în mod exclusiv pe subconştient. 
Este vorba de excepţii, de interpreţii geniali. Aceştia sînt bogat înzestraţi de natură şi pot 
realiza performanţe uimitoare. Dar şi aici, în lipsa studiului şi a acumulărilor necesare 
fiecărui limbaj, evoluţia lor este limitată. Singurul element cu care se poate lucra şi progresa 
rămîne, prin urmare, mentalul. La rîndul lui, el va contribui la progresul celorlalți factori. El 
operează după anumite reguli, pe care voi încerca să le enunţ aici.  
 Întâi, improvizatorul este dator să cunoască bine cadrul în care îşi va desfăşura 
improvizaţia. În jazz, de cele mai dese ori, este vorba despre forma de lied, de obicei întins 
pe spaţiul a 12 pînă la 32 de măsuri, care se repetă de atîtea ori de cît este nevoie, astfel 
încît să-i fie asigurat maximum de libertate fiecărui improvizator. 
 În afară de lungimea piesei, improvizatorul se cuvine să cunoască forma piesei     (A-B-
A, A-A-B-A, etc.) şi durata secţiunilor ei, tonalitatea de bază a piesei şi modulaţiile sau 
inflexiunile modulatorii, relaţiile armonice din cadrul progresiilor acordice, modurile şi 
gamele folosite în construirea melodică a improvizaţiei, caracterul piesei, fără a mai sublinia 
aici cunoaşterea notaţiei de jazz, articulația de jazz, limbajul specific al improvizaţiei de jazz 
şi împărţeala ritmică. Acestea reprezintă doar cerinţele de bază pentru siguranţa 
interpretului improvizator. 
 Referindu-ne la melodie, voi aminti că aceasta, împreună cu ritmul şi cu armonia, 
constituie unul dintre elementele fundamentale ale muzicii. Melodia este componenta 
muzicii care se aude, se identifică şi se reţine cel mai lesne. Ea reprezintă un element de 
construcţie şi de frazare de mare forţă şi îngăduie alcătuiri multiple, pornind de la celule şi 
motive şi ajungînd la fraze şi perioade. Procedeul de improvizaţie cel mai la îndemînă este 
variaţia, adică modificarea unui microelement de formă (celulă sau motiv), astfel încît 
acesta să rămînă, totuşi, recognoscibil şi apt de a fi comparat cu originalul. Tendinţa de a ne 
folosi de variaţie este un procedeu cît se poate de natural şi există de la începuturile muzicii. 
În muzica scrisă, academică, el a evoluat pînă la forme din cele mai complexe, precum tema 
cu variaţiuni, passacaglia şi ciaccona. Improvizatori de mare calibru au fost, la vremea lor, 
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven sau Franz Liszt. 
Cu toţii, ei s-au dovedit mari maeştri ai variaţiunii. Din păcate, tehnologia din timpul lor nu 
le-a permis să-şi înregistreze acustic performanţele improvizatorice astfel încît, pentru a nu 
se pierde, ei şi-au scris singuri cadenţele sau impromptuurile. Cei care le-au interpretat - 
ulterior - lucrările, au luat totul de-a gata şi, cu rare excepţii, au redat doar versiunea scrisă, 
fără a încerca să improvizeze ei înşişi. Cea mai mare parte a muzicii, fie ea clasică sau jazz, 
poate fi analizată pornind de la motive sau de la variaţiuni motivice. Temele alese de către 
compozitorii de jazz au fost, de la bun început, melodii celebre din repertoriul muzicii 
populare sau hituri de Broadway, unde se lansau piese cu mare aderenţă la publicul larg. 
Melodica provine din muzica de divertisment, intens mediatizată prin intermediul filmului.  
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În jazz, solo-urile apar ca înlănţuiri prelungite de optimi, întretăiate de scurte pauze, 
destinate de obicei, respiraţiei. Aceasta manieră este denumită lineară. Audierea unei astfel 
de înlănţuiri nu devine cîtuşi de puţin monotonă datorită articulaţiei, accentelor, asimetriei 
de construcţie, jocului de timbre şi alegerii sunetelor celor mai neaşteptate din 
suprastructura armonică (a treptelor modale, alterarea cromatică a treptelor tonale, 
armonii suprapuse, substituţii acordice, cadenţe false, out-uri etc.). Richmond Browne, 
pianist de jazz şi profesor de teorie la Yale University spune: 
 

 „Ce face un solist cînd îşi propune să construiască o improvizaţie? Întîi de toate, el 
trebuie să stabilească, pentru ascultător, care este motivul pe care construieşte, apoi 
să-şi dovedească măiestria în a înfăţişa acel motiv în ipostaze cît mai interesante, 
simple sau savante, lăsînd mereu impresia că nu a uitat de forma originară a acestui 
motiv. Cu alte cuvinte, e vorba despre un principiu fundamental, şi anume de a te folosi 
de repetiţie.”  

 
Materialul sonor şi de modul de organizare a jazzului 
Dacă, la începutul jazzului, materialul travaliului melodic s-a revendicat din sfera muzicii 
populare americane sau din cea de divertisment, stilul care a „rupt” tradiţia expunerii unor 
teme melodice de mare popularitate a fost bebop-ul. Acesta a păstrat doar „amintirea” 
hiper-stilizată şi extrem de asimetrizantă a unor melodii tradiţionale. De fapt, bebop-ul a 
înlocuit melodia iniţială cu variaţiunea abstractă, desfăşurată pe sistemul armonic pe care îl 
denumim chorus, în ideea programatică de a se îndepărta cît mai mult de clişee, de 
momentele de saturaţie provocate printr-o inerţie bolnăvicioasă a repetării, adusă de 
excesiva apariţie a aceloraşi variante interpretative.  

Jazzul clasic promovează douǎ elemente care-l individualizează: improvizaţia şi 
swingul. Una dintre formele fundamentale de exprimare alese de jazz pentru este cea de 
blues, un cîntec de sorginte africanǎ, cu o extindere – de obicei- de 12 mǎsuri, avînd la bazǎ 
o înlǎnţuire acordicǎ foarte simplǎ, de tipul: 4 mǎsuri de acord de tonicǎ, douǎ de 
subdominantǎ, douǎ de tonicǎ, una de dominantǎ, una de subdominantǎ, douǎ de tonicǎ şi 
construindu-şi melodiile pe hexatonia 1 b3 4 #4 5 b7. Iată cea mai simplă schemă armonică 
de blues: 

 
I I sau IV I I 

IV IV I I 
V IV I I sau V 

 
 Acordurile folosite sunt tetrasonuri, iar varietatea celor de V7 este impresionantǎ. De-
a lungul vremii, jazzul a asimilat, din muzica academică, înlǎnţuiri acordice ingenioase, iar 
melodica a atins culmi greu imaginabile, dar forma de bazǎ a rǎmas aceea de blues pe 12 
mǎsuri. Alte forme îmbrăţişate de jazz sînt cea de lied biparit simplu, forma numitǎ AABA, 
ori chiar de rondo. Deoarece în jazz nu complexitatea formei contează, ci travaliul 
improvizatoric, sînt preferate aceste forme, mai scurte, uşor de urmărit pentru ascultător. 
În jazzul de stil „West Coast” se îmbină procesul variaţional improvizatoric cu dezvoltarea 
formelor mai evoluate, după modelul muzicii academice, ajungîndu-se la produse de o 
complexitate similară muzicii simfonice, dar acestea sînt excepţii şi îşi atrag, cel mai adesea, 
dezaprobarea celor care văd prin acest procedeu o denaturare a formei tradiţionale. 
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Remarcabil este faptul că sistemul de operare al jazzului a fost dintotdeauna cel cunoscut 
în muzica serioasă drept „temă cu variaţiuni”; pe întinderea unui număr de măsuri identic 
celui din expoziţie, se păstrează înlănţuirea acordică, în timp ce – deasupra acesteia - se 
desfăşoară planul variaţional. Segmentul de variaţiune improvizatorică se numeşte chorus.  
Temele alese de către compozitorii de jazz au fost, de la bun început, melodii celebre din 
repertoriul muzicii populare sau hituri de Broadway, unde se lansau piese cu mare aderenţă 
la publicul larg. Dacă, la începuturile sale din New Orleans, jazzul alegea un procedeu 
ulterior tot mai rar întîlnit, şi anume improvizaţia colectivă, mai aproape de noi s-a 
consacrat procedeul omofon al melodiei acompaniate, fie că e vorba de tema de jazz 
propriu zisă, fie de linia melodică de improvizaţie. Specific pentru jazz este aşa-numitul 
interplay, care se referă la un anumit gen de comunicare între membrii grupului de 
interpreţi-creatori în timpul reprezentaţiei, bazat pe o foarte bună cunoaştere reciprocă dar 
şi pe intuiţie anticipativă. Motorul generator de energie motrice este secţia ritmică formată 
din pian sau/şi ghitară, din bas şi baterie, cărora li se suprapune secţia solistică, alcătuită 
din clarinet sau saxofon, trompetă şi trombon24. Secţia ritmică imprimă un balans ritmico-
armonic vital în jazz, care poartă numele de groove. În jazz, constanţa tempoului este mult 
mai importantă decît în muzica clasică şi chiar decît în muzica folclorică. Jazzul fiind iniţial, 
muzică de dans, ar fi fost de neconceput vreo fluctuaţie de tempo. Caracteristica aceasta a 
rămas multă vreme una esenţială pentru estetica jazzului însăşi. 
 Ritmurile derivă din muzica popoarelor africane, în special din a celor de pe coasta de 
vest a continentului. În Africa, viaţa oamenilor se întrepătrunde strîns cu ritmurile naturii 
iar arta nu depăşeşte, de cele mai multe ori, rolul de adjuvant al magicului, prin intermediul 
ritualurilor. Muzica, produsă preponderent cu vocea şi cu instrumentele de percuţie 
înseamnă, pentru africani, o formă de comunicare cu entităţi altfel inaccesibile, fie că ţin de 
lumea de aici sau de cea de dincolo. Varietatea de ritmuri este impresionantă. Această 
muzică se desfăşoară pe mai multe dimensiuni, cele mai complexe fiind poliritmia şi 
polimetria. De multe ori, măsurilor binare li se suprapun cele ternare, în texturi 
caleidoscopice de un mare efect sonor, descoperit mult mai tîrziu de către muzica 
europeană. În fapt, încadrarea în măsuri, după metoda europeană, este cu totul străină 
muzicii africane. Practicanţii africani ai artei sunetelor se ghidează după cu totul alte repere 
decît cei europeni. Contrar impresiei generale, swingul nu descinde direct din muzica 
africană, ci este un produs de sinteză al culturii africane cu muzica europeană de dans, în 
special cu ea irlandeză. În urma unei vizite în Africa, toboşarul de jazz Art Blakey afirma că 
jazzul nu are prea mult de-a face cu muzica africană. 
 Melodica de jazz este, după cum subliniam mai sus, una provenită din muzica de 
divertisment a anilor ’20-’40, intens mediatizată prin intermediul radioului şi al filmului. 
Mijloacele de prelucrare sînt cele întîlnite în muzica clasică, dar şi în muzica populară: 
secvenţarea, reversibilitatea, recurenţa, augumentarea şi diminuarea, ornamentarea, 
stretto-ul şi celelalte. Unele dintre ideile melodice sînt „împrumutate”, după cum spunea 
John Coltrane, de la confraţi sau de la...ei înşişi. De cele mai multe ori, copierea se petrece 
fără intenţie; tranzienţa în jazz este atît de mare încît maniere, stiluri şi şcoli de jazz 

                                                             
24 Acestea sînt instrumentele consacrate din secţia solistică ale formaţiei de jazz dar mai apar şi alte 
instrumente soliste precum vioara, muzicuţa, violoncelul sau vocea. Oricare dintre instrumente 
poate prelua rolul de solist.  



MUSiQ Research Journal No. 2/2020  

 

122 

interferează cu influenţe imprevizibile asupra fanteziei creatoare a muzicianului, 
contribuind, cu sau fără ştirea acestuia, la cristalizarea stilului său personal.  
 
Clişee, citate şi pattern-uri 
Fiind constituite pe principiul temei cu variaţiuni, ciclul armonic repetîndu-se mereu, 
variaţiile se petrec, în jazz, în plan melodic şi ritmic. Există anumite clişee care „sună bine” 
şi, ca atare, se învaţă şi sînt asimilate de către jazzmani, fără preget. Aceste aşa-numite 
pattern-uri fac bine atunci cînd sînt folosite cu măsură. În momentele de climax, muzicienii 
de jazz întrebuinţează, cu precădere, aceste pattern-uri, care aduc coeziune discursului 
muzical; ele „adună” energiile artistului şi pe cele ale auditoriului asupra unui numitor 
comun. Este un moment în care ascultător şi producător se regăsesc cu bucurie, prin aportul 
la aceste repere, după mai multe incursiuni în lumea imprevizibilă a improvizaţiei. 
Virtuozitatea tehnică exuberantă a boper-ilor, tensiunea paroxistică adusă de aceştia la un 
nivel extrem, are nevoie de momente de „aşezare”, de comuniune cu un public din ce în ce 
mai agresat de experimentele sonore ale favoriţilor săi. Multe dintre pattern-uri provin 
dintr-un repertoriu oral-auricular bogat împărtăşit, transmis fără a fi fost însoţit de o 
intenţie anume.  
 Cei mai mulţi dintre jazzmani se cunoşteau bine. Cluburile din New York se aflau destul 
de aproape unul faţă de celălalt, astfel încît jazzmanul care-şi termina primul programul, se 
grăbea să-şi urmărească confraţii, intrînd în clubul învecinat şi „trăgînd cu urechea.” Astfel 
ideile muzicale şi pattern-urile colindau cu viteză de la un muzician la altul, încît nimeni nu 
mai ştia cine a fost primul care le-a emis. John Coltrane spunea: „Jazzul dispune de un izvor 
imens din care ne adăpăm cu toţii. În ceea ce mă priveşte, eu l-am ascultat asiduu pe John 
Gilmore înainte de imprima discul meu «Chasin’ the Train». Aşa se face că, în înregistrări se 
simte influenţa directă a acestui jazzman, căruia îi aparţin multe dintre ideile expuse acolo. 
Dar să spun, mai departe, cui îi aparţin aceste idei, înaintea lui Gilmore, mi-ar fi foarte 
greu...”  
 Orice jazzman serios are în bagajul său un număr impresionant de pattern-uri, care se 
studiază la fel cum se învaţă gamele, arpegiile, intervalele, dublele. Există metode de 
pattern-uri; ele se predau în toate facultăţile de jazz din lume. Faimosul toboşar de jazz Jack 
de Johnette mărturiseşte că studiază, cîteva ore pe zi, pattern-uri.  
Există şi jazzmani care evită, cu bună ştiinţă, pattern-urile. Un exemplu ilustru este Miles 
Davis, celebrul trompetist care îşi alegea cu o minuţiozitate de bijutier notele pe care urma 
să le cînte. Interesant este faptul că Miles, preocupat de ocolirea pattern-urilor, şi-a 
confecţionat, de fapt, un limbaj special ale cărui unităţi – paradoxal! - pot intra ele înşile în 
categoria pattern-urilor.  
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 Pattern-uri au existat dintotdeauna în muzică. Bach, Mozart, Beethoven, întreg 
romantismul şi ceea ce i-a urmat abundă în pattern-uri. În cazul muzicii academice, în loc 
de pattern-uri întîlnim termeni precum: figura, celula, motivul, morfemele ori stilemele, 
temele. 
 Ceea ce se poate discerne, relativ la discursul creativ jazzistic, este o anumită 
alternanţă de idei muzicale cu linii melodice care au rolul de a lega ideile între ele. Lipsa 
liniilor de legătură ar duce la acumularea unei tensiuni de nesuportat. Este ca şi cum cineva 
s-ar exprima doar prin aforisme sau sentinţe. Ideile muzicale sînt chintesenţa expresivă a 
personalităţii artistului creator. Ideile muzicale sînt entităţi caracteristice fiecărui jazzman în 
parte şi îl deosebesc pe acesta de alţii asemenea, făcîndu-l uşor de recunoscut. Ele au 
concizie, consistenţă şi penetranţă şi ar putea fi asimilate temei din formele muzicii culte. 
Doar că, în jazz, sînt foarte multe teme.  
 Precum în „muzica academică”, aceste idei nu epuizează piesa muzicală; ele snt însoţite 
de segmente de dezvoltare sau de punţi, care au rolul de a „aerisi” un discurs muzical altfel 
mult prea condensat. Ideile muzicale sînt cele care creează, în fapt, idiomul jazzistic propriu 
zis. Ele se preiau, se învaţă, se „fură” dar, cel mai adesea, se studiază. Combinaţiile notelor 
muzicale care alcătuiesc un mod muzical sînt atît de numeroase încît le putem socoti, 
practic, inepuizabile. Artistul-creator de jazz îşi alege sau îşi alcătuieşte melodii proprii din 
care se dezvoltă multe altele, pe cale variaţională, astfel încît se înfăşoară într-o reţea care, 
prin configuraţia sa, îl individualizează. Cu alte cuvinte, el îşi creează un stil propriu. Este, 
metaforic vorbind, un cod ADN.  
 În momentele de graţie ale cîntării de jazz, aceste idei apar într-o ordine greu 
previzibilă chiar şi pentru muzicianul-performer. Factorii care determină ivirea unora sau 
altora dintre idei ţin de atmosferă, de public, de parteneri, de condiţiile obiective (sunetul 
sălii, calitatea amplificatorului, temperatură ambiantă), de stressul propriu zis al cîntării 
(pozitiv sau negativ), de feed-back şi finalmente, de ...inspiraţie. După cum se observă, 
majoritatea acestor factori este de ordin subiectiv dar asta nu înseamnă defel că muzicianul 
de jazz nu-şi pregăteşte din timp o sumă de repere, de „invariabile” după care se orientează 
pe parcursul reprezentaţiei. 
 Pattern-urile sînt cu atît mai importante în economia bebop-ului, unde temele sînt 
abrupte, asimetrice şi non-melodioase. Bebop-ul a păstrat doar amintirea hiper-stilizată şi 
extrem de asimetrizată a temelor tradiţionale, înlocuind melodia iniţială cu variaţiunea 
abstractă, în ideea de a se îndepărta cît mai mult de clişeele stilului swing. În acest context, 
pattern-urile, ca formule melodice distincte, cu rol de surogat al melodiei, produceau o 
bucurie mult-aşteptată în rîndurile publicului. Virtuozitatea tehnică exuberantă a beboper-
ilor, tensiunea paroxistică adusă de aceştia la un nivel nemaiîntîlnit, avea nevoie de 
momente de „aşezare”, de comuniune cu un public din ce în ce mai agresat de 
experimentele sonore ale favoriţilor săi.  
 Putem afirma, fără a greşi, că aproape toţi muzicienii şi compozitorii de jazz (şi nu 
numai ei) se folosesc de clişee în improvizaţii şi compoziţii. Fraza melodică devine clişeu 
atunci cînd a fost prelucrată şi dezvoltată de către creator şi/sau acceptată şi folosită de 
către alţi reprezentanţi ai comunităţii jazzistice. Interpreţii de jazz pot fi identificaţi datorită 
unor astfel de fraze, care devin licenţe artistice personalizante. Atunci cînd, după o vreme, 
alţi jazmani le împrumută, ele devin clişee şi sînt acceptate ca atare în vocabularul de 
specialitate. Clişeele provin uneori din piese muzicale preexistente atît în literatura de jazz 
cît şi în cea clasică sau pop. Numeroase extrase din piesele lui Charlie Parker au devenit 
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clişee, folosite de către mulţi muzicieni de jazz în improvizaţiile lor. La rîndul său, Charlie 
Parker s-a folosit, la începutul carierei sale, de citate după cîntările lui Louis Armstrong. 
Aceasta denotă preocuparea lui Parker pentru conservarea tradiţiei. Mulţi solişti folosesc 
motivul următor, aparţinînd piesei lui Parker „Cool Blues”: 
 

 
 
 Soliştii de jazz mai încorporează în improvizaţiile lor citate umoristice din piese celebre 
precum „Here Comes the Bride”, „Happy Birthday” sau din piese-standard de jazz, de pildă 
„Fascinatin’ Rhythm” a lui George Gershwin. Improvizatorii de jazz mai pot demonstra, într-
o modalitate macho că posedă cunoştinţe vaste din repertoriul de specialitate sau chiar din 
opere ale muzicii clasice. Iată un exemplu cu tema din „Fascinatin’ Rhythm”, adeseori 
folosită de către mulţi solişti din toate generaţiile: 
 

 
  
 Interpreţii de jazz se aleg cu clişee şi citate de pe urma înregistrărilor studiate şi prin 
observaţiile ocazionate de evenimentele muzicale la care participă. Cei tineri sînt datori să-
şi completeze dicţionarul de jazz personal cu „licks”25 şi pattern-uri aparţinînd marilor 
maeştri ai genului. Pentru a grăi pe limba jazzului fiecare trebuie să devină stăpîn pe valorile 
moştenite, pe vocabularul de gen, înainte de a urmări adăugarea de noi item-uri la tradiţie. 
Jazzmanul tînăr este cîntărit după cunoştinţele de lexic pe care le manevrează, conform 
practicii performante tradiţionale. Aceasta nu însemnă nicidecum că nu ar fi loc pentru 
creativitate, dar factorul determinant în aprecierea unui tînăr jazzman este capacitatea 
acestuia de a se exprima corect pe tărîmul genului muzical.  
 Când vorbim despre transmiterea valorilor tradiţionale, aceasta se petrece prin copiere 
mai mult sau mai puţin fidelă a unor clişee cu valoare confirmată de-a lungul timpului. În 
jazz nu este cazul să ne temem de plagiat. De fapt, procedeul copierii are mare trecere şi în 
muzica academică. Într-un articol semnat de Peter Yates în 20th Century Music, Igor 
Stravinsky mărturiseşte: „Un bun compozitor nu imită; fură!” Important este să ştii de la 
cine să „furi” şi cum să personalizezi ceea ce ai furat. Personalizarea înseamnă, de cele mai 
multe ori, să preiei un lick de la un mare interpret şi să-l prelucrezi prin procedee proprii 
pînă devine o licenţă a ta personală.  
 Deşi frazele de jazz sunt, în mod normal, improvizate, ele provin adeseori din 
vocabularul personal al muzicianului. De obicei, fiecare muzician are setul său favorit de 
fraze pe care le-a studiat într-atîta încît îi „vin de la sine.” Acestea sînt denumite „licks.” Iată 
un „lick” care se întîlneşte adeseori în solurile lui John Coltrane: 
 

                                                             
25 lick = formulă melodică ostinată folosită în solourile de improvizaţie. 



MUSiQ Research Journal No. 2/2020 

 

125 

 
 
 Uneori, atunci cînd un muzician se folosește de un lick, se spune că apelează la un 
clișeu, care ar însemna un substitut (uneori, surogat) pentru creativitate, lucru parțial 
adevărat.  Deși, dacă am specula, însăși alegerea procedeelor înseamnă creativitate.    
Un prefix sau un sufix care îţi aparţine poate fi adăugat unui motiv sau unei fraze muzicale 
„împrumutate.” Drept exemplu, iată cum marele trompetist Clifford Brown a folosit partea 
mediană din piesa „Take the A Train”, modificînd sensibil anumite note, pentru a crea o frază 
care a devenit clişeu: 
 
 

 
 

 
 
 Procedeul este similar transmiterii unei anecdote: prin colportare; forma de prezentare 
se modifică de la un povestitor la altul astfel încît aspectul final va fi diferit de cel iniţial (iar 
variantele coexistă), în timp ce fondul şi poanta rămîn aceleaşi, uşor de recunoscut şi de 
reprodus. 
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 Însă un solo de improvizaţie nu constă doar din însăilarea unor pattern-uri învăţate. 
Asta ar induce un caracter scolastic, mecanic şi lipsit de emoţie artistică prin absenţa 
spontaneităţii, însă asimilarea unui evantai larg de pattern-uri sporeşte resursele 
creativităţii spontane astfel încît mintea devine mai liberă în a gîndi şi selecta soluţiile 
optime şi îi oferă improvizatorului o bază largă de inspiraţie pentru idei. Un solo de 
improvizaţie bine construit este, prin urmare, rezultatul unei măiestrite combinaţii dintre 
motive care provin din tradiţia de jazz şi din pattern-uri cu caracter tehnic la care se adaugă 
motive noi, emanate din inspiraţia de moment. Iată ce spune Artie Shaw referitor la 
concepţia lui Charlie Parker despre improvizaţie: „Întîi înveţi să cînţi la un instrument, apoi 
înveţi muzica şi despre muzică, după care uiţi totul şi...cînţi, pur şi simplu.”26 Sau o remarcă 
a lui Gene Lees însuşi despre marele pianist Bill Evans:  
 

 Deşi Bill Evans avea un vocabular personal (clişeele sale sau - dacă vreţi -  traista sa de 
trucuri, exact ca şi oricare jazzman, ceea ce înseamnă că muzica sa nu era - după cum 
susţin unii - totalmente improvizată), el a fost un spirit ingenuu, unul dintre cei mai 
imaginativi, inventivi şi aventuroşi improvizatori care au existat vreodată.  

 
 Lees continuă cu un fragment dintr-un interviu cu Martin Williams care spune, tot 
despre Bill Evans că „Nevoia de a şti tot ceea ce face, atît teoretic cît şi practic, era un pol al 
dihotomiei remarcabilei combinaţii dintre deliberarea grijulie şi spontaneitatea intuitivă, 
dintre logică şi sensibilitate, dintre inimă şi minte; acestea au purtat numele de Bill Evans.” 
 Aspiraţia către perfecţiune i-a determinat uneori pe jazzmani să-şi pregătească 
solourile „de acasă”, astfel încît riscul de a întîmpina situaţii neprevăzute în timpul 
reprezentaţiei să fie cît mai mic. În acest sens, Billy Taylor, docent la East Carolina University 
din Greenville, North Carolina şi director artistic, din anul 1994, al Centrului de Arte 
Interpretative John F. Kennedy din Washington, D.C. spune, la rîndul său:  
 

 I se acordă o prea mare importanţă creativităţii spontane în cadrul improvizaţiei. Louis 
Armstrong a cîntat, la un anumit moment al evoluţiei sale, piese care aveau solo-urile 
prefabricate. Dar nu poţi spune despre ele că nu sînt jazz sau că nu swinghează! Iată 
de ce trebuie să folosim cu circumspecţie ideea că improvizaţia înseamnă doar 
creativitate spontană. 27 

  
 Putem vorbi despre o prestaţie artistică cu adevărat creativă şi originală doar în 
condiţiile în care emisfera stîngă („raţională”) şi cea dreaptă („intuitivă”)28 a creierului 
funcţionează „bine temperat.” Procesul echilibrării raţiunii cu intuiţia este extrem de 
anevoios şi scapă adeseori chiar şi celui mai sever control. Din această cauză, foarte puţini 
muzicieni de jazz au ajuns la un nivel consistent şi constant de creativitate care să le 
însoţească evoluţiile. Charlie Parker a fost unul dintre puţinele genii în stare de a se înnoi 
de la un concert la altul. El spunea, mai în glumă, mai în serios: „Pot fi mereu original 
deoarece...uit!”   

                                                             
26 Lees, Gene. „Meet Me At Jim And Andy's”; Jazz Musicians and Their World. NY, Oxford Univ. 
Press, 1988. 
27 În emisiunea The Subject Is Jazz difuzată de NBC, unde Taylor a fost director muzical. 
28 În cazul celor dreptaci.  
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ABSTRACT 
The way we think and feel is directly affected by culinary habits. Eating the right foods helps 
to improve mood, improve memory, reduce the possibility of emotional instability and 
maintain the optimal functioning of the brain and body in general. Similarly, the 
consumption of potentially harmful or anti-nutrient food such as alcohol, refined sugar and 
other stimulants has a negative impact on health in general and mental health in particular. 
Mental disorders, such as anxiety or depression, are not the result of personal weakness or 
lack of education, but of an unhealthy diet. They affect young people and the elderly, men 
and women, regardless of race, nationality, ethnic roots, level of education or financial 
status. Students also, regardless of age or level of training, face the experience of 
performance anxiety. 
Effects such as anxiety, inability to concentrate, impaired memory and body position during 
the performance of the artistic act may be the result of chemical imbalances caused by food 
deficiencies, particularly vitamins, macro and micronutrients in the brain. 
 
KEY WORDS 
nutrition, performance anxiety, violinist, stress, relaxation 
 
INTRODUCTION 
A convincing instrumental interpretation is based on a harmonization of the connections 
established in the phrase mind - energy - body. The brain must be alert for the muscles to 
function optimally. The brain and body require a balanced nutritional intake to support a 
considerable amount of energy used both in the individual study and in the interpretive act 
in front of the public, which being a stressor, subjects the body to a faster energy 
consumption than usual. 
In this context, an important element that contributes to improving performance by being 
able to cope with the sustained effort to prepare and support a recital is adequate nutrition, 
integrated into the daily program of the violinist. Nutrition thus has the role of feeding, 
storing and maintaining the mind-energy-body aggregate. 
 
Generalities of the interpretative act 
Few people other than those directly involved achieve the level of intensity of physical and 
mental performance necessary for a violinist to function as such. Holding a recital involves 
performing a violin repertoire in front of an audience throughtout a duration of a minimum 
of one hour. Learning a recital repertoire can require up to a few months of training, with a 
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constant study program of 3-4 hours a day for a professional violinist and more for a 
non-professional. 
Throughout this training, specific physical movements require a high degree of refinement 
and repeatability as well as a resolution of the physical movement at the level of microns, 
which also requires a higher level of concentration and attention to every detail. Therefore, 
from a cognitive point of view, the effort of the violinist soloist is comparable in every aspect 
with the physical one. 
The organization and care of individual study, by adopting healthy habits involves certain 
mental exercises prior to physical activity performed while performing a work on a musical 
instrument. 
For example, the visualization technique involves creating the interpretive act itself, 
mentally by capturing detailed images such as the performance venue of the interpretive 
act, the section and place of the bow on the string, the emission and articulation of each 
sound and the conduct of musical phrases. Imagination thus activates a multitude of senses 
such as visual, auditory, tactile and kinesthetic necessary for the interpretive act, through a 
complex cognitive process. 
The human brain is an organ that consumes a large amount of energy compared to its 
weight. "Brain plasticity is a functional feature that keeps the brain in a continuous state of 
change"1 (Popean, 2009a, 1. Trad. Ed), thus requiring special attention for its optimal functioning. 
When not properly cared for, deficiencies of important nutrients can occur, which 
contributes to an increased risk of imbalances and serious illness. 
Foods are natural or processed products that serve as food and contain the substances 
necessary for the development of biochemical processes of metabolism, for the 
construction and recovery of body tissues and for the production of thermal and motor 
energy. Everything a man eats, chews and drinks, except from the pharmaceuticals, is 
considered a food. 
In principle, foods are a combination of different proportions of the five basic nutrients - 
proteins, lipids, carbohydrates, vitamins and minerals, with an addition of water and a lower 
or higher percentage of accompanying substances, such as fiber, aromatics, pigments and 
enzymes. Although without energy value, these accompanying substances are still 
important in a healthy diet, as they ensure the proper functioning of the digestive tract, 
promote the production of gastric juices and increase appetite (Mitescu, 2020). 
A healthy and balanced diet that ensures the energy intake necessary for the optimal 
functioning of the brain requires an optimal diet, containing an adequate intake of proteins, 
lipids and carbohydrates, rich in antioxidants assimilated from fruits and vegetables. It is 
also recommended to replace proteins of animal origin, contaminated with growth 
hormones, antibiotics and pesticides, with organic ones of plant origin (fruits, avocados, 
nuts and seeds). 
From this point of view, the violinist needs a diet that provides all the nutrients necessary 
for energy consumption. Balanced nutrition helps the musician sustain energy, maintains 
normal blood sugar levels, supports muscles, stores energy for the entire duration of the 
interpretive process and maintains optimal health between the mind and body energy 
triad. 
On the other hand, proper oxygenation of the blood contributes to the optimal functioning 
of the brain and all other organs. The category of foods that help increase the amount of 
oxygen in the blood includes alkaline foods. Consumers of "live food" have more 
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advantageous diet in this respect, because their menu includes mainly alkaline foods, such 
as: 
• Vegetables: cucumber, lettuce, onion, garlic, cauliflower, broccoli, spinach, green beans, 
beans, green peas, celery, cabbage, leeks, carrots, zucchini, turnips, radishes, parsley, dill, 
peppers, tomatoes, eggplant, kale and mushrooms; 
• Fruits: lemon, lime, avocado, bananas, cherries, apricots, peaches, mangoes, nectarines, 
grapes, berries, grapefruit, watermelon and coconut; 
• Oily fruits: nuts, almonds, chestnuts and cashews; 
• Cereals and pseudo-cereals: soy, buckwheat, quinoa, kamut, millet, chia and amaranth.  
 
The mind-energy-body aggregate in the interpretive act 
The interpretive act, the process by which each artist manifests himself physically, 
psychologically and as a personality, involves understanding the need for the relationship 
of interdependence between several factors such as physical, mental, aesthetic and 
emotional. The combination of the physical factor and the mental factor contributes to a 
good mastery of the violin technique. This comes from the awareness of the muscular mind 
relationship which consists in “the ability to generate the sequence of mental command 
and physical reaction, as quickly and as accurately as possible” 2 (Galamian, 1962, 2. Trad. Ed). 
However, the technique should be seen not as a goal but as a means by which the artist is 
given the opportunity to convey a message. 
The interpretation is the rendering of the message encrypted in the score by the composer 
through the prism of the artist's knowledge, sensitivity and authenticity. This involves 
forming and assuming one's own opinions regarding the style and period of the 
composition, understanding the musical meaning of the work and the emotional closeness 
of the performer to it. The authentic transmission of the expressive message consists in the 
performer's creativity to combine knowledge, technique, facial expressions and body 
movements with the psychological dimension, all of which lead to the energy transmitted 
and received by the audience. "The search for a clear, stamped, vibrant sound, a carrier of 
momentum or resignation determines complex mental processes, involving (due to the 
richness of the associations) large areas of the cerebral cortex” (Negruțiu, 2007, 56). 
Thus, the realization of a sound which corresponds to the stylistic characteristics of the 
period requires a process of its exteriorization in a certain way, acquired by the presence 
and full attention at the time of the artistic act and by the ability to quickly change thinking 
in the interpretive process. Thus, the decoding of the meaning of the message is done 
through the senses and perception. 
The physical body mediates sound perception. The soul nuances the emotion of a still 
uncertain musical impression. He cannot think, because he has no intellect. The (rational) 
mind deciphers an image of the sound pattern, thus becoming visible the structural 
relations and the spectacular character relations of the musical dramatization. 
Consciousness is the revealing agent of musical meaning. Man tends to realize himself as 
destiny, exercising, in fact, the existence of his own being. He searches for himself, and the 
depth of the search leads him to the most mysterious elements of his being. This search, 
assumed as an effort and persevering desire in deciphering and understanding one's own 
being, practically outlines the perspective of destiny (Balint, 2018, 99). 
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The implications of the interpretive process provide an overview of the complexity of the 
energetic, physical, mental and emotional processes that the performer must manage so 
that he can fulfill his artistic role successfully. 
If the interpretive act, through all the related processes, has such a strong impact on the 
development of the brain, it is understood that the violinist needs a diet that ensures, from 
a nutritional point of view, the energy intake necessary for optimal brain function and 
support intensive study program and anxiety management. 
In order to understand the interpretive act from the point of view of the mechanism of 
effective development, it is necessary, and useful, to understand the functioning of the 
systems in the body under the coordination of the nervous system. 
Thus, the vegetative nervous system, also called the autonomic nervous system, regulates 
other systems in the body such as the respiratory or circulatory system, without us being 
aware of this action. It is also responsible for coordinating the functions of internal organs 
such as the heart, lungs, endocrine and exocrine glands that cannot be controlled 
voluntarily. 
This system is divided into the parasympathetic nervous system and the sympathetic 
nervous system. The first one is also called the nervous system for rest and digestion, with 
a role in conserving energy, being responsible for the feeling of relaxation and calm. The 
two systems work together, the sympathetic nervous system being the one that activates 
the alert reactions in case of danger. While the action of one increases, the action of the 
other decreases. 
In other words, the parasympathetic nervous system must be stimulated to "balance" the 
effects of the sympathetic nervous system, through functions such as: 
• slowing of the heart rate; 
• increased intestinal activity; 
• increased activity of the glands; 
• relaxation of the muscles in the intestinal tract. 
The effects of the fact that we do not know how to react, in the most appropriate way, in 
front of stressors are manifested in the 3 component areas of the individual's life: energetic, 
mental and physical. 
When we face a stressful situation, such as appearing in front of an audience during a 
recital, the information is transmitted to the amygdala, the part of the brain that is 
responsible for processing emotions. The amygdala interprets the response, and when it 
identifies a danger, it sends a signal to the hypothalamus. From here, the brain transmits a 
signal to the adrenal glands to release the stress hormones cortisol and adrenaline. Once 
they are released, stress-specific manifestations begin to appear (Secom, 2020). 
In the brain, the hypothalamus is the one that manages the stressful situation and tells the 
adrenal glands to secrete stressors (Sciencemed, 2017). These hormones ensure the normal 
functioning of the body under conditions of physical or mental stress. 
Stress is the feeling that the artist feels before a show. Some performers feel it as a state of 
nervousness or emptiness in the stomach, while others talk about the feeling of a blurred 
mind. An optimal level of stress is necessary to ensure the level of energy to support the 
recital, but an increased and prolonged level, which is not properly managed, leads to 
exhaustion and even illness. 
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Chronic stress can contribute to depression and anxiety disorders that often interfere with 
normal memory processes, thus requiring the adoption of interventions, strategies and 
methods to reduce stress. 
One method is massage, "the oldest form of therapy" (William, 2016, 360). Also, “meditation 
and yoga are practices that greatly improve a person's ability to develop skills to cope with 
any stressful situation” 3 (Popean, 2009b, 2. Trad. Ed). Other activities such as walking outdoors, 
cycling, socializing with loved ones and exercising, contribute to increasing the level of 
oxytocin in the body. Known as an “anxiolytic and anti-stress factor of the brain” 4 (Neumann 

& Slattery 2015. Trad. Ed), oxytocin is a hormone produced by the hypothalamus and released 
by the posterior lobe of the pituitary gland, which “decreases anxious feelings in humans 
and, through therefore, it may have therapeutic value for anxiety disorders” 5 (Missig, Ayers, 

Schulkin, & Rosen 2010. Trad. ed). It also contributes to the development of a feeling of calm and 
the ability to react better to stress. 
Identifying the factors that trigger anxiety is the most important aspect in managing it. In 
addition to adopting relaxation methods and a healthy lifestyle, nutrition plays an 
important role in properly managing the stress states generated by appearing in front of 
the public. 
Thus, both to reduce the symptoms listed above and to prolong the support of the 
instrumental study program and reduce reactions in stressful situations will adopt a diet 
consisting of foods that do not overload the adrenal glands and have a role in activating the 
parasympathetic nervous system. Such a menu may include the following foods: 
 
Breakfast:        raw blueberry juice, raw carrot juice, raw polyflower pollen 
Snack 1:             blackcurrants, cashews, honey, inactive yeast flakes, dehydrated plums 
Lunch:                herring, boiled millet, boiled broccoli, lettuce, carrots, olive oil 
Snack 2:             kefir, sesame seeds, dehydrated cranberries 
Dinner:          onion, endive, arugula, capsicum, celery, dried parsley, corn, sugar-free quince 
compote. 
 
CONCLUSIONS 
Significantly reducing anxiety and developing the ability to relax, especially in difficult 
situations, gives balance to the mind-energy-body, contributing to the development of 
creativity and maintaining the ability to concentrate both during individual study and during 
a recital. 
Awareness of the reactions in the body in the context of stressful situations, as well as their 
management and even stopping them when triggered, is an essential element for improving 
and supporting the interpretive process, further contributing to increasing the quality of 
life. 
Feeling good at the physical level has an effect on both mental well-being and emotional 
state. Thus, balanced nutrition plays a key role in reducing and controlling performance 
anxiety, helping to improve and sustain an intensive instrumental study program, as well as 
adopting a healthy lifestyle. 
The transmission of nutritional knowledge among instrumentalists of any age can become 
a revealing factor both for the improvement of the interpretive performance and for the 
good development of their life, in general. 
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After all, "[t]he one of the most wonderful rewards of this life is that no man who honestly 
tries to help anyone can do it without helping himself"6 (Ralph Waldo Emerson în Olpin și Hesson, 

2016, 163. Trad. ed). 
 
NOTES 
(i) „Brain plasticity is a functional feature that keeps the brain in a continuous state of 
change” (Popean, 2009a, 1). 
(ii) „The ability to make the sequence of mental command and physical response as quick 
and as precise as possible” (Galamian, 1962, 2). 
(iii) „Meditation and yoga practices greatly enhances one’s ability to develop skills for dealing 
with any stressful situation” (Popean, 2009b, 2). 
(iv) „The neuropeptide oxytocin (OXT) has been revealed as a profound anxiolytic and 
antistress factor of the brain” (Neumann & Slattery, 2015). 
(v) „Oxytocin reportedly decreases anxious feelings in humans and may therefore have 
therapeutic value for anxiety disorders” (Missig, Ayers, Schulkin, & Rosen, 2010). 
(vi) „It is one of the most beautiful compensations of life, that no man can sincerely try to 
help another without helping himself” (Ralph Waldo Emerson în Olpin și Hesson, 2016, 
163). 
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REZUMAT 
Modul în care gândim și simțim este afectat în mod direct de obiceiurile culinare. Consumul 
de alimente potrivite contribuie la îmbunătățirea stării de spirit, la îmbunătățirea memoriei, 
la diminuarea posibilității de apariție a stărilor de instabilitate emoțională și la menținerea 
capacității de funcționare optimă a creierului și a organismului în general. În mod similar, 
consumul de alimente cu potențial dăunător sau anti-nutrienți precum alcool, zahăr rafinat 
și alți stimulanți au un impact negativ asupra sănătății în general și a celei mintale în 
particular. 
Tulburările mintale, precum anxietatea sau depresia, nu sunt rezultatul unor slăbiciuni 
personale sau a lipsei de educație, ci a unei alimentații incorecte. Acestea afectează tinerii 
și vârstnicii, bărbații și femeile, fără deosebire de rasă, naționalitate, rădăcini etnice, nivel 
de educație sau de statut financiar. Elevii, de asemenea, indiferent de vârstă sau nivelul de 
pregătire, se confruntă cu experiența anxietății de performanță. 
Efecte precum anxietatea, incapacitatea de concentrare, afectarea memoriei precum și a 
poziției corpului în desfășurarea actului artistic pot fi rezultatul unor dezechilibre de natură 
chimică survenite în urma carențelor alimentare, în mod particular de vitamine, macro și 
micronutrienți la nivelul creierului. 
 
Cuvinte cheie: nutriție, anxietate de performanță, violonist, stres, relaxare 
 
INTRODUCERE 
O interpretare instrumentală convingătoare se bazează pe o armonizare a conexiunilor 
stabilite în sintangma minte – energie – corp. Creierul trebuie să fie alert pentru ca mușchii 
să funcționeze optim. Creierul și corpul necesită un aport nutrițional echilibrat pentru a 
susține o cantitate considerabilă de energie utilizată în studiul individual și în actul 
interpretativ în fața publicului, care fiind un factor generator de stres, supune corpul la un 
consum mai accelerat de energie decât în mod obișnuit. 
În acest context, un element important care contribuie la îmbunătățirea performanței prin 
posibilitatea de a face față efortului susținut în vederea pregătirii și susținerii unui recital 
este nutriția adecvată, integrată în programul zilnic al violonistului. Nutriției îi revine astfel 
rolul de hrănire, păstrare și menținere a agregatului minte-energie-corp. 
 
Generalități ale actului interpretativ 
Puțină lume în afara celor direct implicați realizează nivelul de intensitate al performanței 
fizice și psihice necesare pentru ca un violonist să funcționeze ca atare. Susținerea unui 
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recital presupune interpretarea unui repertoriu violonistic în fața unui public într-un interval 
de timp de minim o oră. Învățarea unui repertoriu de recital poate necesita până la câteva 
luni de pregătire, având un program de studiu constant de 3-4 ore pe zi, pentru un violonist 
profesionist și mai mult pentru un neprofesionist. 
 În cadrul acestei pregătiri, mișcările fizice specifice necesită un grad ridicat de 
rafinament și repetibilitate precum și o rezoluție a mișcării fizice la nivel de microni, ceea 
ce, de asemenea, impune un nivel superior de concentrare și atenție la fiecare detaliu. Prin 
urmare, din punct de vedere cognitiv, efortul solistului violonist este comparabil în fiecare 
aspect cu cel fizic. 
 Organizarea și îngrijirea studiului individual, prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase 
presupune anumite exerciții mentale premergătoare activității fizice realizate în timpul 
interpretării unei lucrări la un instrument muzical. Spre exemplu, tehnica vizualizării 
presupune crearea actului interpretativ în sine, la nivel mental prin surprinderea unor 
imagini în detaliu precum locul desfășurării actului interpretativ, secțiunea și locul așezării 
arcușului pe coardă, emisia și articulația fiecărui sunet și conducerea frazelor muzicale. 
Imaginația activează astfel o multitudine de simțuri cum ar fi cele vizual, auditiv, tactil și 
kinestezic necesare actului interpretativ, printr-un proces cognitiv complex. 
 Creierul uman este un organ care consumă o mare cantitate de energie, comparativ cu 
greutatea sa. „Plasticitatea creierului este o caracteristică funcțională care menține creierul 
într-o continuă stare de schimbare”1 (Popean, 2009a, 1. Trad. ed), fiind astfel necesară o atenție 
deosebită pentru funcționarea sa optimă. Atunci când nu este îngrijit corespunzător se pot 
produce deficiențe ale unor nutrienți importanți, acest lucru contribuind la creşterea 
riscului de producere a unor dezechilibre și boli grave. 
 Alimentele sunt produse naturale sau prelucrate care servesc drept hrană şi conţin 
substanţele necesare pentru desfăşurarea proceselor biochimice de metabolism, pentru 
construirea şi refacerea ţesuturilor organismului și pentru producerea de energie termică şi 
motrică. Constituie aliment tot ceea ce omul mănâncă, mestecă şi bea, cu excepţia 
produselor farmaceutice.  
 În principiu, alimentele sunt o combinaţie în diferite proporţii a celor cinci elemente 
nutritive de bază - proteine, lipide, glucide, vitamine şi substanţe minerale - la care se 
adaugă apă şi un procent mai mic sau mai mare de substanţe de însoţire, cum sunt fibrele, 
substanţele aromatice, pigmenţii şi enzimele. Deşi fără valoare plastică sau energetică, 
aceste substanţe de însoţire sunt totuşi importante în cadrul unei diete sănătoase, întrucât 
asigură o bună funcţionare a tubului digestiv, favorizează producerea de sucuri gastrice şi 
măresc apetitul (Mitescu, 2020). 
 O alimentație sănătoasă și echilibrată care asigură aportul energetic necesar 
funcționării optime a creierului presupune o dietă optimă, care să conțină un aport 
corespunzător de proteine, lipide și glucide, bogată în antioxidanți asimilați din fructe și 
legume. Se recomandă, de asemenea, înlocuirea proteinelor de origine animal, 
contaminate cu hormoni de creștere, antibiotice și pesticide, cu cele ecologice de origine 
vegetală (fructe, avocado, nuci și semințe). 
 Din acest punct de vedere, violinistul are nevoie de o dietă care să asigure toate 
elementele nutritive necesare consumului energetic realizat. O nutriție echilibrată ajută 
muzicianul în susținerea energiei, menține nivelul normal de glicemie în sânge, susține 
musculatura, stochează energie pentru întreaga durată a procesului interpretativ și menține 
o sănătate optimă între triada minte-energie-corp. 
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 Pe de altă parte, oxigenarea corespunzătoare a sângelui contribuie la funcționarea 
optimă a creierului și a tuturor celorlalte organe. Categoria alimentelor care ajută la 
creșterea cantității de oxigen din sânge cuprinde alimentele alcaline. Consumatorii de 
„hrană vie” sunt mai avantajați din acest punct de vedere, deoarece meniul lor cuprinde cu 
precădere alimente alcaline, cum sunt: 

 Legume: castravete, salată verde, ceapă, usturoi, conopidă, broccoli, spanac, fasole verde, 

fasole, mazăre verde, țelină, varză, praz, morcov, dovlecel, napi, ridichi, pătrunjel, mărar, 

ardei, roșie, vinete, gulie și ciuperci; 

 Fructe: lămâie, lime, avocado, banane, cireșe, caise, piersici, mango, nectarine, struguri, 

fructe de pădure, grapefruit, pepene verde și nucă de cocos;  

 Fructe oleaginoase: nuci, migdale, castane și caju; 

 Cereale și pseudo-cereale: soia, hriscă, quinoa, kamut, mei, chia și amaranth. 

 
Agregatul minte-energie-corp în actul interpretativ 
Actul interpretativ, procesul prin care fiecare artist se manifestă la nivel fizic, psihologic și 
ca personalitate, presupune înțelegerea necesității relației de interdependență existentă 
între mai mulți factori precum cel fizic, mental, estetic și emoțional. Îmbinarea dintre 
factorul fizic și factorul mental contribuie la o bună stăpânire a tehnicii violonistice. Aceasta 
provine din conștientizarea relației minte-musculatură care constă în „abilitatea de a genera 
secvența de comandă mintală și reacție fizică, cât mai rapid și cât mai precis posibil”2 
(Galamian, 1962, 2. Trad. ed). Tehnica ar trebui însă privită nu ca un scop ci ca un mijloc prin care 
artistului i se oferă posibilitatea de a transmite un mesaj. 
 Interpretarea este redarea mesajului încriptat în partitură de către compozitor prin 
prisma cunoașterii, sensibilității și autenticității artistului. Aceasta presupune formarea și 
asumarea propriilor opinii în ceea ce privește stilul și perioada compoziției, înțelegerea 
sensului muzical al lucrării și apropierea emoțională a interpretului față de aceasta. 
Transmiterea autentică a mesajului expresiv constă în creativitatea interpretului de a îmbina 
cunoștințele, tehnica, mimica și mișcările corpului cu dimensiunea psihologică, toate 
acestea conducând la energia transmisă și receptată de către public. „Căutarea unui sunet 
limpede, timbrat, vibrant, purtător de elan sau de resemnare determină procese mentale 
complexe, antrenând (datorită bogăției asociațiilor) zone întinse ale scoarței cerebrale” 
(Negruțiu, 2007, 56).  
 Astfel, realizarea unui sunet care să corespundă caracteristicilor stilistice ale perioadei 
presupune un proces de exteriorizare al acestuia într-un anumit mod, însușit prin prezența 
și atenția deplină în momentul desfășurării actului artistic și prin capacitatea modificării 
rapide a gândirii în procesul interpretativ. Astfel, decodificarea sensului mesajului se 
realizează prin intermediul simțurilor și al percepției. 
 Corpul fizic mediază percepția sonoră. Sufletul nuanțează emoția unei impresii 
muzicale încă incerte. Acesta nu poate cugeta, deoarece nu are intelect. Mentalul (rațional) 
descifrează o imagine a tiparului (pattern-ului) sonor, devenind astfel vizibile relațiile 
structurale și relațiile de caracter spectacular ale dramatizării muzicale. Conștiința este 
agentul revelator al sensului muzical. Omul tinde să se realizeze ca destin, exersându-și, în 
fapt, existența propriei ființări. El se caută pe sine, iar profunzimea căutării îl conduce către 
cele mai tainice elemente ale ființei sale. Această căutare asumată ca efort și dorință 
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perseverentă în descifrarea și înțelegerea propriei ființări, conturează practic perspectiva 
destinului (Balint, 2018, 99). 
Implicațiile procesului interpretativ oferă o viziune de ansamblu asupra complexității 
proceselor de natură energetică, fizică, psihică și emoțională pe care interpretul trebuie să 
le gestioneze astfel încât să își poată îndeplini rolul artistic cu succes. 
Dacă actul interpretativ, prin toate procesele aferente, are un impact atât de puternic 
asupra dezvoltării creierului, se înțelege astfel că violonistul necesită o dietă care să îi 
asigure, din punct de vedere nutrițional, aportul energetic necesar funcționării optime a 
creierului, precum și pentru susținerea programului intensiv de studiu și a gestionării 
anxietății. 
 Pentru înțelegerea actului interpretativ din punct de vedere al mecanismului 
desfășurării efective este necesară, și utilă, înțelegerea funcționării sistemelor din corp sub 
coordonarea sistemului nervos. 
 Astfel, sistemul nervos vegetativ, numit și sistem nervos autonom, reglează celelalte 
sisteme din corp cum ar fi sistemul respirator sau circulator, fără ca noi să fim conştienţi de 
această acţiune. De asemenea, este responsabil de coordonarea funcțiilor organelor 
interne precum inimă, plămâni, glande endocrine și exocrine care nu pot fi controlate 
voluntar. 
 Acest sistem se împarte în sistemul nervos parasimpatic şi sistemul nervos simpatic. 
Primul se mai numeşte şi sistemul nervos pentru odihnă şi digestie, cu rol în conservarea 
energiei, fiind responsabil de sentimentul de relaxare şi calm. Cele două sisteme 
funcţionează împreună, sistemul nervos simpatic fiind cel care activează reacţiile de alertă 
în caz de pericol. În timp ce acţiunea unuia creşte, a celuilalt descreşte. 
 Cu alte cuvinte, sistemul nervos parasimpatic trebuie stimulat pentru a „echilibra“ 
efectele sistemului nervos simpatic, prin funcții precum: 

 încetinirea ritmului cardiac; 

 creșterea activității intestinale; 

 creșterea activității glandelor; 

 relaxarea mușchilor din tractul intestinal. 

 Efectele faptului că nu știm să reacționăm, în modul cel mai adecvat, în fața agenților 
stresori se manifestă în cele 3 domenii componente ale vieții individului: energetic, mental 
și fizic. 
 Atunci când ne confruntăm cu o situație stresantă, spre exemplu cu apariția în fața unui 
public în cadrul unui recital, informația este transmisă către amigdală, o parte a creierului 
care este responsabilă cu procesarea emoțiilor. Amigdala interpretează răspunsul, iar atunci 
când identifică un pericol, transmite un semnal către hipotalamus. De aici, creierul 
transmite mai departe un semnal către glandele suprarenale, pentru a elibera hormonii de 
stres cortizol și adrenalină. Odată ce acestea sunt eliberate, încep să apară manifestările 
specifice stresului (Secom, 2020). 
 În creier, hipotalamusul este cel care gestionează situaţia stresantă şi le indică 
glandelor suprarenale să secrete agenții stresori (Sciencemed, 2017). Acești hormoni asigură 
funcționarea normală a organismului în condiții de stres fizic sau psihic. 
 Stresul reprezintă acea senzație pe care artisul îl resimte înaintea unui spectacol. Unii 
interpreți îl resimt ca o stare de nervozitate sau ca un gol în stomac, în timp ce alții vorbesc 
despre senzația de minte încețoșată. Un nivel optim de stres este necesar pentru asigurarea 
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nivelului de energie în vederea susținerea recitalului, însă un nivel crescut și prelungit, care 
nu este gestionat corespunzător, conduce la epuizare și chiar boală. 
 Stresul cronic poate contribui la apariția depresiei și a tulburărilor anxioase care 
interferează, adeseori, cu procesele normale ale memoriei, fiind astfel nevoie de adoptarea 
unor intervenții, strategii și metode de reducere a stresului. 
 Una din metode este masajul, „cea mai veche formă de terapie” (William, 2016, 360). 
De asemenea, „meditația și yoga sunt practici care îmbunătățesc mult capacitatea unei 
persoane de a-și dezvolta abilități pentru a face față oricărei situații stresante”3 (Popean, 

2009b, 2. Trad. ed). Alte activități precum plimbările în aer liber, mersul cu bicicleta, socializarea 
cu oameni dragi și exercițiile fizice, contribuie la creșterea nivelului de oxitocină în corp. 
Cunoscută ca fiind un „factor anxiolitic și antistres al creierului”4 (Neumann & Slattery 2015. Trad. 

ed), oxitocina este un hormon produs de hipotalamus și eliberat de lobul posterior al glandei 
pituitare, care „scade sentimentele anxioase la om și, prin urmare, poate avea valoare 
terapeutică pentru tulburările de anxietate”5 (Missig, Ayers, Schulkin, & Rosen 2010. Trad. 
ed). Aceasta contribuie, de asemenea, la dezvoltarea senzației de calm și la capacitatea de 
a avea o reacție mai bună în fața stresului. 
 Identificarea factorilor care declanșează starea de anxietate reprezintă cel mai 
important aspect în gestionarea acesteia. Pe lângă adoptarea unor metode de relaxare și a 
unui stil de viață sănătos, nutriția deține un rol important în gestionarea corectă a stărilor 
de stres generate de apariția în fața publicului. 
 Astfel, atât pentru reducerea simptomelor enumerate anterior, cât și pentru susținerea 
prelungită a programului de studiu instrumental și diminuarea reacțiilor în situațiile 
stresante se va adopta un regim alcătuit din alimente care nu suprasolicită glandele 
suprarenale și care au rol în activarea sistemului nervos parasimpatic. Un astfel de meniu 
poate cuprinde următoarele alimente: 
 
Mic dejun:  suc de afine crud, suc de morcovi crud, polen crud poliflor 
Gustare 1:  coacăze negre, caju, miere, fulgi de drojdie inactivă, prune deshidratate 
Prânz:   hering, mei fiert, broccoli fiert, salată verde, morcovi, ulei de măsline 
Gustare 2:  kefir, semințe de susan, merișoare deshidratate  
Cină:  ceapă, andive, rucola, ardei capia, apio, pătrunjel uscat, porumb, compot de 

gutui fără zahăr. 
 
CONCLUZII 
Reducerea semnificativă a stării de anxietate și dezvoltarea capacității de relaxare, cu 
precădere în situațiile dificile, conferă echilibru agregatului minte–energie–corp, 
contribuind la dezvoltarea creativității și la meținerea capacității de concentrare atât în 
timpul studiului individual, cât și în timpul susținerii unui recital. 
 Conștientizarea reacțiilor din organism apărute în contextul unor situații stresante, 
precum și gestionarea și chiar stoparea acestora în momentul declanșării, constituie un 
element esențial pentru îmbunătățirea și susținerea procesului interpretativ, contribuind pe 
mai departe la creșterea calității vieții. 
 Starea de bine resimțită la nivel fizic are efect atât asupra bunăstării mentale, cât și 
asupra stării emoționale. Astfel, nutriția echilibrată ocupă un rol esențial în diminuarea și 
controlul anxietății de performanță, contribuie la îmbunătățirea și susținerea unui program 
intensiv de studiu instrumental, precum și la adoptarea unui stil de viață sănătos. 

https://www.cdt-babes.ro/articole/depresia.php
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 Transmiterea cunoștințelor nutriționale în rândul instrumentiștilor de orice vârstă 
poate deveni un factor revelator atât pentru îmbunătățirea performanței interpretative, cât 
și pentru buna desfășurare a vieții acestora, în general. 
În fond, „[u]na din cele mai minunate compensaţii ale acestei vieţi este faptul că nici un om 
care încearcă, în mod onest să ajute pe cineva, n-o poate face fără să se ajute pe sine însuși”6 
(Ralph Waldo Emerson în Olpin și Hesson, 2016, 163. Trad. ed). 
 
NOTE 
(i) „Brain plasticity is a functional feature that keeps the brain in a continuous state of 
change” (Popean, 2009a, 1). 
(ii) „The ability to make the sequence of mental command and physical response as quick 
and as precise as possible” (Galamian, 1962, 2). 
(iii) „Meditation and yoga practices greatly enhances one’s ability to develop skills for dealing 
with any stressful situation” (Popean, 2009b, 2). 
(iv) „The neuropeptide oxytocin (OXT) has been revealed as a profound anxiolytic and 
antistress factor of the brain” (Neumann & Slattery, 2015). 
(v) „Oxytocin reportedly decreases anxious feelings in humans and may therefore have 
therapeutic value for anxiety disorders” (Missig, Ayers, Schulkin, & Rosen, 2010). 
(vi) „It is one of the most beautiful compensations of life, that no man can sincerely try to 
help another without helping himself” (Ralph Waldo Emerson în Olpin și Hesson, 2016, 
163). 
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 
[1] Balint, G. (2018). Privirea estetică, Revista Muzica, nr. 2, 88-100. Accesat 19 octombrie 
2020 (http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-2-2018-5-GBalint-Privirea-estetica.pdf). 
[2] ***Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică 
"Iorgu Iordan", Editura Univers Enciclopedic, București, 2009. 
[3] Galamian, I. (1962). Principles of Violin Playing and Teaching, Editura Prentice-Hall, 
Englewood. 
[4] Missig, G. Ayers, L. W. Schulkin, J. & Rosen, J. B. (2010). Oxytocin Reduces Background 
Anxiety in a Fear-Potentiated Startle Paradigm. Accesat 12 decembrie 2020 
(https://www.nature.com/articles/npp2010155). 
[5] Mitescu, V. (2020). „Alimente. Clasificare și cunoaștere”. Curs tehnician nutriționist, modul 
II. Asociația Internațională Masterclass. 
[6] Negruțiu, Ș G. (2007). Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, 
Timișoara. 
[7] Neumann I. D & Slattery D. A. (2015). Biological Psychiatry. Oxytocin in General Anxiety 
and Social Fear: A Translational Approach. Accesat 12 decembrie 2020 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322315004783). 
[8] Popean, M. (2009a). Brain Mechanism. Accesat 21 octombrie 2020 
(http://www.popean.com/portfolio/2_scholarship/2b_papers/music_psychology/2.%20M
ihai_Popean_Brain%20Mechanism%20092908.pdf). 
[9] Popean, M. (2009b). Performance Anxiety. Accesat 20 octombrie 2020 
(http://www.popean.com/portfolio/2_scholarship/2b_papers/music_psychology/1.%20M
ihai_Popean_Performance%20Anxiety%20090808.pdf). 



MUSiQ Research Journal No. 2/2020 

 

141 

[10] Sciencemed, (2017). Efectele stresului asupra organismului. Accesat 20 octombrie 2020 
(https://www.sciencemed.ro/blog/efectele-stresului-asupra-organismului/) 
[11] Secom, (2020). Sistemul nervos si influența stresului: manifestări și sfaturi utile. Accesat 
20 noiembrie 2020 (https://www.secom.ro/articles/sistemul-nervos-si-influenta-stresului-
manifestari-si-sfaturi-utile). 
[12] William, A. (2016). Medium medical, Editura Adevăr Divin, Brașov. 
 
  



MUSiQ Research Journal No. 2/2020  

 

142 

CONDUCTOR’S ROLE IN THE ARTISTIC EDUCATION OF 
CHILDREN FROM A CHORAL ENSEMBLE 

 
Simona Petronela Boroda 

 
Vasile Lupu Pedagogic College from Iași 

simonaboroda@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
In order to succeed in the formation of a solid musical education in children, the essential 
condition resides in the conductor’s knowledge, competency and mastery. Therefore, his 
success is conditioned as much by his professional training, with the purpose of transposing 
the composer’s thoughts and ideas, as it is by the ability to help educating musical taste 
and raising children’s musical level. A conductor needs to keep as a priority the formation 
of new artistic choir groups and celebrating them in scholar activities, listening to new 
music and watching live choir productions, so that all the off school and in schoool activities 
lead to a solid musical education. As we already know, choir music is nowadays involved in 
all aspects of our social, cultural and spiritual life. Therefore, the care we take in choosing 
the repertoire to be performed by our children, will be reflected in their ideals, actions, 
seisitivity, as well as the enrichment of their spiritual and musical universe. 
 
Keywords: aptitudini, acuratețe, dirijor, sensibilitate, tact, expresivitate, pasiune, 
experiență, sonoritate, repetiție, educație. 
 
,,Copiii care cântă sunt mai aproape de soare”. George Enescu 
 
Corul se poate defini ca o reuniune de cântăreți, un ansamblu de voci, un instrument 
complex, organizat după anumite principii și care are menirea de a interpreta anumite 
genuri ale creației muzicale universale. 
 Muzica corală destinată elevilor ocupă un loc important în sfera preocupărilor 
compozitorilor, care, conștienți de dimensiunea artei muzicale și de valențele sale 
educative, au construit un vast repertoriu dedicat acesteia. După cum bine știm deja, 
muzica utilizează un limbaj universal, contribuind la unirea dintre oameni prin 
experimentarea unor trăiri, emoții și sentimente durabile.  Prin organizarea activităților 
corale, elevii au posibilitatea de a petrece timpul într-un mod cât mai plăcut, agreabil și util 
consolidând astfel propriile aptitudini artistice. Aici ar trebui să intervină dirijorul, care prin 
diverse metode, cu răbdare și tact să le insufle dragostea pentru arta sonoră, pentru 
aprecierea frumosului şi pentru munca în echipă, totul desfăşurându-se într-o atmosferă 
relaxantă. Prin această oportunitate se realizează șansa educării auzului muzical, cultivarea 
memoriei muzicale, a atenției auditive, a formării deprinderii de interpretare, a asimilării 
unui bogat repertoriu, la care mai putem adăuga dobândirea respectului și atașamentului 
față de muzică. Făcând parte dintr-o formaţie corală, indiferent de dimensiunea ei, 
participanţii acumulează beneficii îndreptate către disciplină, perseverență, seriozitate și 
dezvoltarea armonioasă a componentei emoționale. Astfel, ei vor deveni viitorul public 
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avizat care ar putea să distingă valoarea de non valoare şi să facă diferenta dintre o creatie 
valida si kitsch.   
 Formații corale se pot organiza neţinând cont de vârstă; se poate începe cu cu ciclul 
primar, continuand cu cel gimnazial si terminand cu cel liceal. O formațiune corală 
constituită încă de la nivelul primar este foarte importantă, deoarece calitatea 
interpretativă de la nivelul următor, gimnaziu adică, va fi asigurată şi poate deveni suport 
pentru o eventuală ascensiune profesională. La vârsta fragedă se formează diverse 
deprinderi interpretative, să le dezvoltăm talentul, atenția și plăcerea de a cânta în grup, 
obișnuirea cu un program de repetiții, competiţia prin intermediul concursurilor și contactul 
cu ceea ce înseamnă publicul; nu trebuie să omitem esenţialul – întâlnirea cu partitura 
muzicală adaptată vârstei, cu simplele exerciții de solfegiere, de respirație și de dicție. 
Respectarea etapelor de dezvoltare, precum şi evoluţia treptată conduce la aprofundare şi 
chiar la performanţă. Treptat totul se complică, iar cerinţele evidenţiază exigenţe. Astfel, în 
gimnaziu, sunt deja mai bine pregătiți pentru a înfrunta un repertoriu mai dificil, mai bogat, 
care le poate înlesni participarea la diverse competiții.   
 De-a lungul timpului s-a format obiceiul ca în fiecare școală să existe un cor. 
Selecționarea celor care doresc să faca parte din cor este o etapă importantă și, în același 
timp dificilă, deoarece după felul în care vom alege vocile, va depinde și calitatea sau 
rezultatele din viitor. Putem afirma că dirijorului îi revine o mare răspundere iar priceperea 
și tactul pedagogic rămânând factori hotărâtori. Fiecare voce trebuie ascultată de mai multe 
ori cu grijă și bunăvoință, iar tot ceea ce ni se pare suspect ca acuratețe, ritm sau calitate 
vocală se va verifica în timp și abia apoi se va lua hotărârea finală. Nu trebuie scăpat din 
vedere faptul că înainte de a-i pune pe elevi să cânte, ei trebuie învățați să asculte şi să 
înţeleagă ce cântă.  În permanență urmărim să cultivăm estetica si prin cântec, dar a cânta 
frumos nu înseamnă doar a avea o voce buna, ci și de a demonstra acea capacitate de 
expresivitate care duce la înțelegere şi la sensibilitate, fie că este vorba de un cântec, de un 
solfegiu sau de o simplă vocaliză. Munca de selecţie continuă prin verificarea acurateții 
vocilor, a muzicalității, a sensibilității, iar pentru depistarea timbrului, elevul va fi pus să 
intoneze un cântec cunoscut, la alegere. Pentru determinarea întinderii și a flexibilității 
tonale, cântecul respectiv va fi intonat mai sus și mai jos, în tonalitățile indicate cu ajutorul 
dirijorului, acesta indicându-i variantele necesare. O altă variantă este reprezentată de 
intonaţia pe vocala „a” sau „o”, repetând după dirijor o gamă ascendentă și una 
descendentă, plecând de regulă de la sunetul „sol 1”. Apoi, se pot propune mici fragmente 
muzicale, executate vocal sau instrumental de către dirijor, care trebuie redate cât mai 
corect pe vocala „a” sau „o”, în acest fel verificându-se simțul ritmic și memoria muzicală.  
 La vocea I-a, de regulă sunt puși elevii care dispun de un timbru clar, luminos, deschis, 
iar la vocea a II-a, cei cu un timbru mai închis, mai rotund. În cazul corurilor pe trei voci, se 
recomandă ca la vocea a doua să fie incluși, pe cât posibil, cei cu o muzicalitate mai mare, 
deoarece, fiind o voce de mijloc, riscul de deplasare spre vocile externe este mai mare. Se 
vor evita vocile stridente, guturale, cele nazale sau prea puternice.  
 În realitate însă lucrurile stau puțin altfel, iar dirijorul este deseori constrâns să facă 
unele concesii, evitând totuși vocile cu defecte prea evidente sau care nu corespund din 
punct de vedere al sănătății. De asemenea este important de știut că multe din defectele 
enumerate mai sus se pot corecta prin studiu. Trebuie avut în vedere și emotivitatea sau 
lipsa de experiență a unora, recomandându-se astfel ca selecția să se facă individual și nu 
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în prezența celorlalți. Totodată se va urmări şi posibilitatea dezvoltării ulterioare. De 
asemenea, nici calitățile etice nu trebuie să ne fie indiferente.  
 Corul de elevi la început de drum este caracterizat printr-o sonoritate oarecum crudă, 
subțire, cu voci gingașe şi poate interpreta piese la două sau chiar trei voci, mai ales sub 
formă de canon. Începând cu vârsta de șase ani, copiii încep să învețe să respire adânc, să 
rostească cuvintele clar, să cânte curat și expresiv, să consume aerul cu economie și să emită 
sunetele corect. Începând cu vârsta de zece ani, până la apariția mutației, vocile devin mai 
cristaline, mai împlinite, iar posibilitățile tehnice devin mai mari. 
 Pregătirea pentru interpretarea unei lucrări se defășoară de obicei în trei faze: prima 
este rezervată studiului individual al dirijorului, a doua instruirii corului, iar ultima 
eforturilor de a atinge perfecțiunea. Toate fazele au importanţa lor, iar durata lor depinde 
de dificultățile aflate în partitură, dar și de nivelul formației vocale. Înainte de a pune în 
repetiții piesa, dirijorul are datoria de a studia partitura până în cele mai mici amănunte, 
chiar dacă ea pare a fi una dintre cele mai ușoare. Dacă compozitorul este în viață, o 
convorbire cu el, o consultație privind lucrarea este întotdeauna binevenită. Dacă lucrarea 
nu a mai fost cântată, practic dirijorul este cel care o lansează, care o recreează, 
răspunderea dirijorului fiind astfel foarte mare. Acesta este obligat să sesizeze cele mai mici 
detalii, deoarece cunoașterea partiturii până în cele mai mici amănunte îi oferă posibilitatea 
de a-şi îndeplini scopul. Totodată, asumarea partiturii duce la economisirea unui timp 
prețios în repetiții. Studiul partiturii necesită un bogat și variat bagaj de cunoștințe 
solicitând un mare volum de muncă, așadar: primul lucru pe care îl face un dirijor când intră 
în contact cu o partitură nouă este citirea vizuală a acesteia pe baza unui auz interior bine 
dezvoltat. Pentru a-și face o imagine sonoră clară asupra lucrării, citirea la pian a acesteia 
este obligatorie, facută cât mai cursiv posibil fără opriri și răriri, urmând solfegierea fiecărei 
voci în parte pentru crearea unei imagini de ansamblu și observarea dificultăților 
intonaționale. Apoi se trece la analiza partiturii din punct de vedere literar, pentru a înțelege 
caracterul acesteia, care poate fi epic, liric sau dramatic, iar în final, analiza muzicală, care 
vizează două direcții - studiul elementelor tehnico-muzicale și studiul elementelor vocal-
corale. In ceea ce privește studiul elementele tehnico-muzicale  se are în vedere : analiza 
metrică (stabilirea măsurii și a schimbărilor de măsură), analiza agogică (determinarea 
tempo-ului și variațiile acestuia), analiza formei (clarificarea structurii și a modului de 
construcție), stabilirea respirațiilor și a cezurilor, analiza armonică (stabilirea tonalității sau 
a modului, cadențe), și analiza polifonico-armonică a melodiei (raportul dintre voci, 
stabilirea sunetelor de legătură de la o voce la alta). Prin studiul elementelor vocal-corale 
se urmăresc urmatoarele aspecte: diapazonul vocilor, prin care ne dăm seama dacă piesa 
este sau nu accesibilă, țesătura și registrele utilizate prin care intuim dificultățile vocale, 
intervalele și pasajele dificile intonațional, care trebuiesc clarificate prin puncte de sprijin, 
articulația și dicția prin care se urmărește închiderea corectă a consoanelor finale. 
 În cadrul repetițiilor cu corurile de copii se are în vedere evitarea oboselii și forțarea 
vocilor. Omogenizarea vocilor se va obține mult mai repede, utilizând vocalize și piese de 
mici dimensiuni, la început numai de factură armonică, în mișcări lente, în registrul central 
al corului, convenabil tuturor vocilor. Acest fel de a cânta în nuanțe medii, în tempo liniștit, 
îi dă fiecărui corist posibilitatea de a se asculta pe el însuși și de a își corecta intonația în 
raport cu celelalte voci. După un oarecare timp se poate trece de la piese în stil armonic la 
cele în stil polifonic, fără a ne îndepărta prea mult de registrul mediu al corului și de 
nuanțele medii, dar cu mișcări ceva mai rapide. Plecând de la registrul mediu se vor face 



MUSiQ Research Journal No. 2/2020 

 

145 

ușoare incursiuni către cel înalt și grav, dar fără a forța vocile. Încetul cu încetul se vor aborda 
și piese în care intervin probleme de virtuozitate, mișcări repezi și contraste dinamice. 
Pentru ca atenția copiilor să nu scadă, vocalizele trebuiesc îmbinate cu piese vocale cu text. 
Pentru a nu obosi vocea, se recomandă ca durata exercițiilor de cultură vocală să nu 
depășească zece minute. Se va avea în vedere evitarea extremelor ambitusului, 
recomandându-se vocalize pe vocalele i, o, u, realizate cromatic în sus și în jos, pornind de 
la sunetul Sol. Prin acestea se urmărește dezvoltarea respirației, a culorii vocale, a 
intonației, a supleței, agilității și dicției. Învățarea partiturii se face după auz, după ce, în 
prealabil, s-au prezentat câteva date despre compozitor și epoca în care a trăit, precum și 
după o scurtă analiză a lucrării și explicarea conținutului de idei al textului literar. Urmează 
apoi cântarea model a piesei în întregime. Studierea practică a piesei se face prin cântare 
repetată. În cazul în care piesa este la două voci, se poate lucra alternativ cu vocile. Prima 
fraza se învață cu vocea a doua, apoi aceeași frază se lucreaza cu vocea întâi, dupa care se 
unesc cele două voci. Pentru a nu obosi vocea copiilor cât și a dirijorului, exersarea se va 
face într-o nuanță generală mică, urmărindu-se în același timp corectitudinea intonației și 
ritmului, respirațiile și nuanțele, emisia vocalelor și articularea consoanelor, dupa care se 
trece la fraza a doua, care se unește cu prima în aceeași modalitate. Nu se recomandă a se 
învăța cu o voce tot cântecul da capo al fine pentru ca apoi să se reunească vocile. Dacă 
piesa este la trei voci, se începe studiul cu vocea a treia, apoi cu cea de a doua, urmand 
unirea lor, dupa care se trece la vocea întâi, continuând cu reunirea tuturor vocilor. Trecerea 
la fragmentul următor se face cu deosebită grijă la punctele de legătură. În cazul pieselor la 
trei sau patru voci, se poate lucra și separat cu vocile în zile diferite, trecându-se ulterior la 
repetiția în ansamblu. În cazul pieselor strofice, se rezolvă piesa integral cu strofa întâi la 
toate vocile, după care se trece la strofele următoare în ansamblu. Melodia pieselor scrise 
în canon va fi învățată cu toate vocile concomitent, pe fraze, după care se vor decala vocile, 
indicându-se fiecăruia momentul de intrare. De obicei, se obisnuiește ca în cea de a doua 
parte a repetiției să se repete cântece deja învățate de copii cu scopul de a nu fi uitate. 
Durata repetiției cu corurile de copii este în general mai redusă, o oră – o oră și jumătate, 
pentru că de obicei, oboseala și scăderea atenției se instalează mai repede decât la adulți. 
Trebuie să menţionăm că interpretarea unei partituri muzicale poate prezenta și un caracter 
de relativitate, fiind diferită de la o formaţie corală la alta ca rezultat a unei munci uriase şi 
a unei dăruiri totale. Indiscutabil, interpretarea este un moment de creație. Un adevăr care 
nu micşorează cu nimic importanţa artistului creator. Pentru ca acest instrument viu, corul 
să poată să se focuseze asupra frumuseții sunetului, dirijorul trebuie să ajungă să cunoascã 
foarte bine particularităţile instrumentului cu care lucrează. Responsabilitatea acestuia în 
momentul interpretării fiind totală pentru că i se cere în permanență să aibă atât un orizont 
larg de cultură cât și o forţă a personalităţii, pe care numai natura i-o poate dărui. 
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ABSTRACT 
In order to succeed in the formation of a solid musical education in children, the essential 
condition resides in the conductor’s knowledge, competency and mastery. Therefore, his 
success is conditioned as much by his professional training, with the purpose of transposing 
the composer’s thoughts and ideas, as it is by the ability to help educating musical taste 
and raising children’s musical level. A conductor needs to keep as a priority the formation 
of new artistic choir groups and celebrating them in scholar activities, listening to new 
music and watching live choir productions, so that all the off school and in schoool activities 
lead to a solid musical education. As we already know, choir music is nowadays involved in 
all aspects of our social, cultural and spiritual life. Therefore, the care we take in choosing 
the repertoire to be performed by our children, will be reflected in their ideals, actions, 
seisitivity, as well as the enrichment of their spiritual and musical universe. 
 
Keywords: aptitudini, acuratețe, dirijor, sensibilitate, tact, expresivitate, pasiune, 
experiență, sonoritate, repetiție, educație. 
 
,,Copiii care cântă sunt mai aproape de soare”. George Enescu 
 
Corul se poate defini ca o reuniune de cântăreți, un ansamblu de voci, un instrument 
complex, organizat după anumite principii și care are menirea de a interpreta anumite 
genuri ale creației muzicale universale. 
 Muzica corală destinată elevilor ocupă un loc important în sfera preocupărilor 
compozitorilor, care, conștienți de dimensiunea artei muzicale și de valențele sale 
educative, au construit un vast repertoriu dedicat acesteia. După cum bine știm deja, 
muzica utilizează un limbaj universal, contribuind la unirea dintre oameni prin 
experimentarea unor trăiri, emoții și sentimente durabile.  Prin organizarea activităților 
corale, elevii au posibilitatea de a petrece timpul într-un mod cât mai plăcut, agreabil și util 
consolidând astfel propriile aptitudini artistice. Aici ar trebui să intervină dirijorul, care prin 
diverse metode, cu răbdare și tact să le insufle dragostea pentru arta sonoră, pentru 
aprecierea frumosului şi pentru munca în echipă, totul desfăşurându-se într-o atmosferă 
relaxantă. Prin această oportunitate se realizează șansa educării auzului muzical, cultivarea 
memoriei muzicale, a atenției auditive, a formării deprinderii de interpretare, a asimilării 
unui bogat repertoriu, la care mai putem adăuga dobândirea respectului și atașamentului 
față de muzică. Făcând parte dintr-o formaţie corală, indiferent de dimensiunea ei, 
participanţii acumulează beneficii îndreptate către disciplină, perseverență, seriozitate și 
dezvoltarea armonioasă a componentei emoționale. Astfel, ei vor deveni viitorul public 
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avizat care ar putea să distingă valoarea de non valoare şi să facă diferenta dintre o creatie 
valida si kitsch.   
 Formații corale se pot organiza neţinând cont de vârstă; se poate începe cu cu ciclul 
primar, continuand cu cel gimnazial si terminand cu cel liceal. O formațiune corală 
constituită încă de la nivelul primar este foarte importantă, deoarece calitatea 
interpretativă de la nivelul următor, gimnaziu adică, va fi asigurată şi poate deveni suport 
pentru o eventuală ascensiune profesională. La vârsta fragedă se formează diverse 
deprinderi interpretative, să le dezvoltăm talentul, atenția și plăcerea de a cânta în grup, 
obișnuirea cu un program de repetiții, competiţia prin intermediul concursurilor și contactul 
cu ceea ce înseamnă publicul; nu trebuie să omitem esenţialul – întâlnirea cu partitura 
muzicală adaptată vârstei, cu simplele exerciții de solfegiere, de respirație și de dicție. 
Respectarea etapelor de dezvoltare, precum şi evoluţia treptată conduce la aprofundare şi 
chiar la performanţă. Treptat totul se complică, iar cerinţele evidenţiază exigenţe. Astfel, în 
gimnaziu, sunt deja mai bine pregătiți pentru a înfrunta un repertoriu mai dificil, mai bogat, 
care le poate înlesni participarea la diverse competiții.   
 De-a lungul timpului s-a format obiceiul ca în fiecare școală să existe un cor. 
Selecționarea celor care doresc să faca parte din cor este o etapă importantă și, în același 
timp dificilă, deoarece după felul în care vom alege vocile, va depinde și calitatea sau 
rezultatele din viitor. Putem afirma că dirijorului îi revine o mare răspundere iar priceperea 
și tactul pedagogic rămânând factori hotărâtori. Fiecare voce trebuie ascultată de mai multe 
ori cu grijă și bunăvoință, iar tot ceea ce ni se pare suspect ca acuratețe, ritm sau calitate 
vocală se va verifica în timp și abia apoi se va lua hotărârea finală. Nu trebuie scăpat din 
vedere faptul că înainte de a-i pune pe elevi să cânte, ei trebuie învățați să asculte şi să 
înţeleagă ce cântă.  În permanență urmărim să cultivăm estetica si prin cântec, dar a cânta 
frumos nu înseamnă doar a avea o voce buna, ci și de a demonstra acea capacitate de 
expresivitate care duce la înțelegere şi la sensibilitate, fie că este vorba de un cântec, de un 
solfegiu sau de o simplă vocaliză. Munca de selecţie continuă prin verificarea acurateții 
vocilor, a muzicalității, a sensibilității, iar pentru depistarea timbrului, elevul va fi pus să 
intoneze un cântec cunoscut, la alegere. Pentru determinarea întinderii și a flexibilității 
tonale, cântecul respectiv va fi intonat mai sus și mai jos, în tonalitățile indicate cu ajutorul 
dirijorului, acesta indicându-i variantele necesare. O altă variantă este reprezentată de 
intonaţia pe vocala „a” sau „o”, repetând după dirijor o gamă ascendentă și una 
descendentă, plecând de regulă de la sunetul „sol 1”. Apoi, se pot propune mici fragmente 
muzicale, executate vocal sau instrumental de către dirijor, care trebuie redate cât mai 
corect pe vocala „a” sau „o”, în acest fel verificându-se simțul ritmic și memoria muzicală.  
 La vocea I-a, de regulă sunt puși elevii care dispun de un timbru clar, luminos, deschis, 
iar la vocea a II-a, cei cu un timbru mai închis, mai rotund. În cazul corurilor pe trei voci, se 
recomandă ca la vocea a doua să fie incluși, pe cât posibil, cei cu o muzicalitate mai mare, 
deoarece, fiind o voce de mijloc, riscul de deplasare spre vocile externe este mai mare. Se 
vor evita vocile stridente, guturale, cele nazale sau prea puternice.  
 În realitate însă lucrurile stau puțin altfel, iar dirijorul este deseori constrâns să facă 
unele concesii, evitând totuși vocile cu defecte prea evidente sau care nu corespund din 
punct de vedere al sănătății. De asemenea este important de știut că multe din defectele 
enumerate mai sus se pot corecta prin studiu. Trebuie avut în vedere și emotivitatea sau 
lipsa de experiență a unora, recomandându-se astfel ca selecția să se facă individual și nu 
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în prezența celorlalți. Totodată se va urmări şi posibilitatea dezvoltării ulterioare. De 
asemenea, nici calitățile etice nu trebuie să ne fie indiferente.  
 Corul de elevi la început de drum este caracterizat printr-o sonoritate oarecum crudă, 
subțire, cu voci gingașe şi poate interpreta piese la două sau chiar trei voci, mai ales sub 
formă de canon. Începând cu vârsta de șase ani, copiii încep să învețe să respire adânc, să 
rostească cuvintele clar, să cânte curat și expresiv, să consume aerul cu economie și să emită 
sunetele corect. Începând cu vârsta de zece ani, până la apariția mutației, vocile devin mai 
cristaline, mai împlinite, iar posibilitățile tehnice devin mai mari. 
 Pregătirea pentru interpretarea unei lucrări se defășoară de obicei în trei faze: prima 
este rezervată studiului individual al dirijorului, a doua instruirii corului, iar ultima 
eforturilor de a atinge perfecțiunea. Toate fazele au importanţa lor, iar durata lor depinde 
de dificultățile aflate în partitură, dar și de nivelul formației vocale. Înainte de a pune în 
repetiții piesa, dirijorul are datoria de a studia partitura până în cele mai mici amănunte, 
chiar dacă ea pare a fi una dintre cele mai ușoare. Dacă compozitorul este în viață, o 
convorbire cu el, o consultație privind lucrarea este întotdeauna binevenită. Dacă lucrarea 
nu a mai fost cântată, practic dirijorul este cel care o lansează, care o recreează, 
răspunderea dirijorului fiind astfel foarte mare. Acesta este obligat să sesizeze cele mai mici 
detalii, deoarece cunoașterea partiturii până în cele mai mici amănunte îi oferă posibilitatea 
de a-şi îndeplini scopul. Totodată, asumarea partiturii duce la economisirea unui timp 
prețios în repetiții. Studiul partiturii necesită un bogat și variat bagaj de cunoștințe 
solicitând un mare volum de muncă, așadar: primul lucru pe care îl face un dirijor când intră 
în contact cu o partitură nouă este citirea vizuală a acesteia pe baza unui auz interior bine 
dezvoltat. Pentru a-și face o imagine sonoră clară asupra lucrării, citirea la pian a acesteia 
este obligatorie, facută cât mai cursiv posibil fără opriri și răriri, urmând solfegierea fiecărei 
voci în parte pentru crearea unei imagini de ansamblu și observarea dificultăților 
intonaționale. Apoi se trece la analiza partiturii din punct de vedere literar, pentru a înțelege 
caracterul acesteia, care poate fi epic, liric sau dramatic, iar în final, analiza muzicală, care 
vizează două direcții - studiul elementelor tehnico-muzicale și studiul elementelor vocal-
corale. In ceea ce privește studiul elementele tehnico-muzicale  se are în vedere : analiza 
metrică (stabilirea măsurii și a schimbărilor de măsură), analiza agogică (determinarea 
tempo-ului și variațiile acestuia), analiza formei (clarificarea structurii și a modului de 
construcție), stabilirea respirațiilor și a cezurilor, analiza armonică (stabilirea tonalității sau 
a modului, cadențe), și analiza polifonico-armonică a melodiei (raportul dintre voci, 
stabilirea sunetelor de legătură de la o voce la alta). Prin studiul elementelor vocal-corale 
se urmăresc urmatoarele aspecte: diapazonul vocilor, prin care ne dăm seama dacă piesa 
este sau nu accesibilă, țesătura și registrele utilizate prin care intuim dificultățile vocale, 
intervalele și pasajele dificile intonațional, care trebuiesc clarificate prin puncte de sprijin, 
articulația și dicția prin care se urmărește închiderea corectă a consoanelor finale. 
 În cadrul repetițiilor cu corurile de copii se are în vedere evitarea oboselii și forțarea 
vocilor. Omogenizarea vocilor se va obține mult mai repede, utilizând vocalize și piese de 
mici dimensiuni, la început numai de factură armonică, în mișcări lente, în registrul central 
al corului, convenabil tuturor vocilor. Acest fel de a cânta în nuanțe medii, în tempo liniștit, 
îi dă fiecărui corist posibilitatea de a se asculta pe el însuși și de a își corecta intonația în 
raport cu celelalte voci. După un oarecare timp se poate trece de la piese în stil armonic la 
cele în stil polifonic, fără a ne îndepărta prea mult de registrul mediu al corului și de 
nuanțele medii, dar cu mișcări ceva mai rapide. Plecând de la registrul mediu se vor face 
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ușoare incursiuni către cel înalt și grav, dar fără a forța vocile. Încetul cu încetul se vor aborda 
și piese în care intervin probleme de virtuozitate, mișcări repezi și contraste dinamice. 
Pentru ca atenția copiilor să nu scadă, vocalizele trebuiesc îmbinate cu piese vocale cu text. 
Pentru a nu obosi vocea, se recomandă ca durata exercițiilor de cultură vocală să nu 
depășească zece minute. Se va avea în vedere evitarea extremelor ambitusului, 
recomandându-se vocalize pe vocalele i, o, u, realizate cromatic în sus și în jos, pornind de 
la sunetul Sol. Prin acestea se urmărește dezvoltarea respirației, a culorii vocale, a 
intonației, a supleței, agilității și dicției. Învățarea partiturii se face după auz, după ce, în 
prealabil, s-au prezentat câteva date despre compozitor și epoca în care a trăit, precum și 
după o scurtă analiză a lucrării și explicarea conținutului de idei al textului literar. Urmează 
apoi cântarea model a piesei în întregime. Studierea practică a piesei se face prin cântare 
repetată. În cazul în care piesa este la două voci, se poate lucra alternativ cu vocile. Prima 
fraza se învață cu vocea a doua, apoi aceeași frază se lucreaza cu vocea întâi, dupa care se 
unesc cele două voci. Pentru a nu obosi vocea copiilor cât și a dirijorului, exersarea se va 
face într-o nuanță generală mică, urmărindu-se în același timp corectitudinea intonației și 
ritmului, respirațiile și nuanțele, emisia vocalelor și articularea consoanelor, dupa care se 
trece la fraza a doua, care se unește cu prima în aceeași modalitate. Nu se recomandă a se 
învăța cu o voce tot cântecul da capo al fine pentru ca apoi să se reunească vocile. Dacă 
piesa este la trei voci, se începe studiul cu vocea a treia, apoi cu cea de a doua, urmand 
unirea lor, dupa care se trece la vocea întâi, continuând cu reunirea tuturor vocilor. Trecerea 
la fragmentul următor se face cu deosebită grijă la punctele de legătură. În cazul pieselor la 
trei sau patru voci, se poate lucra și separat cu vocile în zile diferite, trecându-se ulterior la 
repetiția în ansamblu. În cazul pieselor strofice, se rezolvă piesa integral cu strofa întâi la 
toate vocile, după care se trece la strofele următoare în ansamblu. Melodia pieselor scrise 
în canon va fi învățată cu toate vocile concomitent, pe fraze, după care se vor decala vocile, 
indicându-se fiecăruia momentul de intrare. De obicei, se obisnuiește ca în cea de a doua 
parte a repetiției să se repete cântece deja învățate de copii cu scopul de a nu fi uitate. 
Durata repetiției cu corurile de copii este în general mai redusă, o oră – o oră și jumătate, 
pentru că de obicei, oboseala și scăderea atenției se instalează mai repede decât la adulți. 
Trebuie să menţionăm că interpretarea unei partituri muzicale poate prezenta și un caracter 
de relativitate, fiind diferită de la o formaţie corală la alta ca rezultat a unei munci uriase şi 
a unei dăruiri totale. Indiscutabil, interpretarea este un moment de creație. Un adevăr care 
nu micşorează cu nimic importanţa artistului creator. Pentru ca acest instrument viu, corul 
să poată să se focuseze asupra frumuseții sunetului, dirijorul trebuie să ajungă să cunoascã 
foarte bine particularităţile instrumentului cu care lucrează. Responsabilitatea acestuia în 
momentul interpretării fiind totală pentru că i se cere în permanență să aibă atât un orizont 
larg de cultură cât și o forţă a personalităţii, pe care numai natura i-o poate dărui. 
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ABSTRACT 
The importance of Musical Education classes in secondary schools is vital for the 
harmonious and complete development of the student. Art must have an important place 
in primary and secondary education, especially since, as we know, it plays a fundamental 
role in the cognitive and psychological development of the child. The transition from theory 
to music practice becomes the most important activity for consolidating knowledge and 
favorable results for a beautiful and continuous progress of the child. This approach implies 
more involvement and a better professional training from the teacher of musical education 
in the classroom, because not all practical activities can take place during classes. It is 
important for students to have live contact with the magical world of sound that occurs only 
in specialized institutions. This article highlights some practices already applied and tested 
on the children in the secondary schools where I teach. These practical activities are 
proposed for the efficient understanding of the theory they have already learnt during our 
classes, for the harmonious development of the child and in order to be able to capture 
their attention and to ensure that the students have a pleasant state that can activate their 
consciousness throughout the class. What if teachers approached the contents of the 
disciplines in an integrated way, collaborating to present interdisciplinary activities, so that 
the student's training would be complete?! Personally, I have had the joy of teaching certain 
contents in collaboration with teachers from other disciplines and then we were able to 
evaluate the content we have taught together through interdisciplinary activities.   
Keywords: musical education, teaching methods, classroom practices, boomwachers. 
 
INTRODUCTION 
Who am I? 
First of all, I would like to emphasize the fact that I am a young professor/teacher of 
"Musical Education", who started teaching since the third year of his studies, when I was a 
student at the Faculty of Music and Theater, from the West University of Timișoara, having 
as a major "Musical performance - singing". The dream of any young person who follows 
such a specialization and faculty is to succeed professionally, to become visible through the 
art of singing on the most important stages in the world, making, through his art, the souls 
of the listeners to vibrate, and to produce transformation in the hearts of the audience 
through his personal interpretation of the great musical compositions. My dream was 
different than the dream my colleagues and my friends had as we were growing up. From 
an early age I wanted to become a teacher and I stimulated, without knowing at that age, 
different perspectives in pedagogical approaches, as I understood them then. 
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 My wishes came true, and at the age of 20 I had the chance to take over some of the 
musical education classes from the Jean Louis Calderon Theoretical High School, in 
Timișoara. Since 2018 I had become a member of the community of innovative teachers of 
the Aspire for Teachers Academy, where I attended a series of courses related to the topic 
of developing emotional intelligence in children. As we know, success in life is based more 
on the emotional coefficient (EQ), rather than the intelligence coefficient (IQ) a person has. 
This was the experience that completely changed the way I approached my classes. If until 
then I had a classical vision, formed in the Romanian school, the courses offered by this 
academy offered me a complete reset. I started to develop a different approach. Of course, 
I have always been concerned with overcoming myself and becoming better at what I did, 
with being a different kind of teacher, more to the children’s liking but following these 
courses I managed to make a visible change. 
 The main goal I set myself was that of leaving a mark on the way I shared my knowledge 
with my students, in the way I offered my support for the talented children who wanted to 
improve and develop their gift from God, but also on the way in which I have decided to get 
involved in the cultural lives of my students by organizing events, facilitating their access to 
different concerts and performances offered by the specialized institutions in our city, as 
well as facilitating my students’ direct contact with the performer on stage. I maintain this 
desideratum even today, because it is made up of three pillars that can maintain the solid 
foundation of a child's personality development through art, as I understand it at my age 
and after 5 years of experience in the Romanian national educational system. The 
development of the eight key competences in children, as recommended by the European 
Union, for lifelong learning, also includes the competence of cultural awareness and cultural 
expression, which is the ability by which the learner appreciates and gives importance to 
the creative expression of his own emotions, experiences and ideas in different 
environments, all of which are represented by music. 
 Music starts from the soul and addresses the soul! This is my motto and it is the vision 
I have in approaching the teaching activities, especially the assessment ones that I have to 
do in class. I strongly believe in the power of a transformative pedagogy through the art of 
sound, which combines musical practice with interdisciplinarity and trans-disciplinarity, 
which is why, in the following, I will present some activities carried out in my class. Above 
all, I believe that only the practice of music, either in class, or at home, or in cultural 
institutions, remains the one that can, in most cases, positively influence the soul of a child. 
Also, in the "Musical Education" classes, the lesson design is based on critical thinking, a 
model of the design of teaching-learning lessons in modern education developed by 
American authors: Temple Charles, Steele Jeannie L. and Kurtis Meredith S. 
 Because musical practice is important, in 2017 we founded the children's choir 
Consonances, with which, by the way, we have had several achievements so far: the 2018 
participation at the European Joy of Europe Festival in Belgrade, Serbia, where I 
represented Romania; the involvement in the Singing City project, carried out under the 
auspices of the George Enescu International Festival (September 2019); the participation in 
the Cantus Mundi National Festival, where in 2018 the children in the choir had the honor 
to sing with the National Chamber Choir Madrigal - Marin Constantin at the beautiful age 
of 55 years since the founding of the prestigious choir; and in 2019 I sang with Iris and Vunk 
under the auspices of the same festival, in Bucharest. The choir also performed concerts at 
regional, county or local levels, both charity concerts, or during holidays, anniversary events 
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or educational activities. The choir was made up of children eager to sing, with an 
unpolished musical hearing, which requires many hours of work, but who were persevering, 
committed and hard-working. It was a great joy when we all managed to sing the same 
melodic line on a voice, and a huge achievement when we managed to harmonize the 
voices. Of course, the children progressed and thus sang at the festivals already mentioned. 
 Another important step was the involvement in the project Listen to 5 minutes of 
classical music, organized by "Radio Romania Musical", which is a contest and an activity in 
which I participate with children since 2015, in our classes and not only, in which we were 
rewarded for the results we achieved. This activity involves listening to two auditions 
proposed weekly and made available by the broadcast, and after the hearing, the children 
have to answer two questions. The awards were a real joy for the children, as their work 
was not wasted. 
 An essential project in which I participate with the students of our school is the Cantus 

Mundi National Program (https://cantusmundi.com/) which I recommend. It is a 
movement of social inclusion through music for children in Romania and beyond. The 
activities of the program are numerous, even during the pandemic, and the workshops are 
of real use for the children. Due to my involvement in the Cantus Mundi Program, in 2019 I 
had the joy of being a trainer and representative of the program within the Arc projects, 
within the Ministry for Romanians Everywhere. Arc projects are summer camps for 
Romanian children in the Diaspora, who, returning to different regions of their homeland, 
learn about the traditions and customs of the Romanian people, the language, history and 
music of this people of which they are part. 
 I have listed some of the most important thoughts, activities, and events I have 
participated in to answer the “Who Am I?” question and to better understand the examples 
of good practice I want to list in this article. I am a teacher who wants to teach music from 
the perspective of training education based on the development of personality and 
character, stimulating the potential of each student according to their potential. 
 
 
Emotional intelligence is that success that a person has due to traits developed during life 
or manifested by genetic data. These people with a high emotional coefficient can control 
their emotional impulses, so they become trustworthy, honest, responsible, conscientious, 
easily adapt to new changes that occur, are flexible, know how to appreciate constructive 
criticism and are open to innovation, new approaches, ideas or information. Doctor Neil 
Nedley, in his book „The lost art of thinking”, speaks of five components of the Emotional 
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’t have to repeat into the team. I propose as a subject. What do you understand il I say 
music? Or…What in opera? 
 What have the students to do? Each group have to make a drawing on the given theme 
and they mustn I change the colours between them, and when the teacher changes the 
musical audition, the students must change places. After this activity each team presents 
her drawing. I tried this activity during my classes and it was a success. The task is complex, 
because the musical pieces are different, the regthm alternates, the brain activity is 
changed, the creativity differs the inspiration can be different and it can stimulate the group 
activity. An essential thing is that the students must work only with two pencils. 
 Like in life, there are moments in which you have to handle with what you have, in 
order to overcome an obstacle. The teamwork is essential for the establishing of this 
activity. 
 
The capitole of the classical music 
 In the sixth grade, when the students study the capitals from Europe, I propose a 
collaboration with the Geography teacher where the pupils present relevant information 
from the capitals, that have influenced the development of the classical music, due to the 
important activities of the great musicians that lived in. The students can find out relevant 
information about these countries but also some musical curioseties. 
 
From Prince Charming to the Magic Flute 
Did they ask themselves if the folk tale can be applied in the musical creation I tell you 
“yes?” Music in this context, can be used as an update or a reflection to the fairy tale feature 
when this is taught in Romanian subject, and the interdisciplinary vision can open new 
horizons of understanding and knowledge from those involved. The folk tale characteristics 
can be found in the creations “The Magic Flute” of W. A. Mozart. In this musical piece we 
can find features as: the presence of numbers and of a magic objects, the presentation of 
the real and fantastic events the confrontation betrueen good and evit the victory of good 
and others, which can be found in the literary creations that students make at school. 
The school on-line during the pandemic period 
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 With the onset of the Covid-19 pandemic, the school went online. Classroom activities 
had to be rethought for this system, but also to support children's creativity, well-being and 
progress in each discipline. In all this situation, the activity in class was reduced, and singing, 
the practical part became difficult. For this period, I proposed to the children to continue 
the intense study in blockflöte, and in the 5th grade we started to learn this instrument. 
Also, in class I use applications through which children can compose music, I used 
applications through which I updated certain information, digital games and many musical 
auditions. 
 The activity of the choir continued, and the meetings were online, but took place on a 
special basis. I sang them the song we wanted to learn, after which each student sang 
individually to see where I had to correct or where the melodic line was learned in its 
entirety. The interdisciplinary activity with my colleagues continued, and the students 
enjoyed these educational events organized for them. 
 
Practice music lessons with boomwhackers 
The song remains the most important form of expression through music and the oldest that 
man has used and will use as long as there is life on earth. A lot could be written about the 
importance of singing, about singing as an art or about the pedagogy of singing, but through 
this story I want to bring to your attention some examples of good practices that I used in 
class, in the classes of “Education musical”, using the instrument singing, because I consider 
it as important as the vocal singing. Perhaps often due to financial resources, schools cannot 
provide teachers with musical instruments that they can use in the classroom, but they are 
essential in children's development. Abroad, in many middle schools, children learn to play 
an instrument. 
 In the methodology written by professor Ion Șerfezi, we will find written about the fact 
that the main means in learning music is and remains the song. The refore, I personally 
believe that this form of expression remains the basis of our classes, and in this sense I tried 
to use the song as a method of play that can bring joy to children's faces, satisfaction, which 
develops emotional intelligence and can bring countless other benefits. 
 As a young teacher of music education, in the classes I create, I want students to feel 
good, to learn, to develop and to do a lot of practice to bring them closer to the musical 
phenomenon by experiencing, discovering and loving this the art. In this sense, from the 
beginning I was concerned to come in front of children with instruments they can play to 
have contact with the beauty of music and its power to transform their soul. At first we 
introduced the instrument called blockflöte, which some of the children play today, we 
made instruments from recyclable objects, which we used for hours, and then we 
modernized and used the mobile applications on smartphones or other devices, 
applications in which children could play different instruments or musical games that 
aroused their different curiosities and felt a certain satisfaction. In this sense, in class I used 
the “Piano Tiles" application. One summer day, 2 years ago, participating with the children's 
choir that I conduct at the Cantus Mundi National Festival in Bucharest, I discovered, at a 
children's play workshop, very interesting instruments, on their real name. boomwhackers, 
or as most children call them, music tubes. 
 The boomwhackers is an instrument that belongs to the family of non-tunable 
percussion instruments. By its construction, it is a very light plastic tube, which is made up 
of color codes for each note, hollow on the inside, and the sound is produced by the 
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vibration of the air column that vibrates inside and at the exit of the tube, so the result of 
this vibration is a musical sound. The sound produced by boomwhackers is achieved by 
hitting the instrument with a body, whether it is the human body (hand or foot), floor, bench 
or other bodies. However, it is essential that this support body does not deform the 
instrument. For example, if the instrument is hit several times by the corner of the bench, 
this will cause a deformation of the tube, and over time, its wear will lead to its uselessness. 
Due to the length of the tube and the diametrical combinations, today we can get all the 
chromatic sounds we need to be able to play on a stretch of 3 and a half octaves. The 
inventor of these instruments is Craig Ramsell, who, in 1995, made the first tube 
 The history of these tubes dates back to 1994, when Craig Ramsell cut several cartons 
to recycle them, being home in convalescence after a period of radiotherapy. Noticing that 
those cartoons made different sounds depending on the length, he decided to better study 
this phenomenon. Until the final form, the American Ramsell tried different materials 
through which sounds could be emitted. Today, these instruments are sold in many 
countries around the world, on different continents, and are used both in music classes and: 
in primary school classes in different subjects, in different concerts, in different bands for 
perform, create orchestra or percussion groups and are used by children with different 
types of intelligence to adults with intellectual disabilities or children with different 
problems, because their use develops intelligence, sensory skills, self-confidence and have 
an impact social and which develops creativity. In addition to the many benefits, the 
instruments can be used as teaching material to create an image in the child's mind about 
the relationship of sounds and pitch, because it is given, as I said, by the length of the tube 
and its diameter. The tools can also be associated with the different colors with which they 
are painted. In this sense, we can talk about interdisciplinarity, and depending on the 
teacher's creativity, all kinds of games, exercises and activities can be developed. In some 
classes, these tools can be used for the student to create different geometric shapes, and 
then assign a sound to this shape. For people interested in purchasing these tools, they can 
be purchased online by typing boomwhackers, where several pages of stores that have 
these tools in stock will open. 
 The use, in classes and in different activities, of these instruments brings many benefits 
in children's lives, among which I just want to list a few, the list being open to others: the 
development of musical hearing, rhythmic sense, musical abilities, working in team, 
familiarizing students with the values of classical music and more, developing 
inventiveness, self-confidence, emotional intelligence, stimulates attention and 
concentration. These instruments can be played with a low degree of difficulty to heavy 
pieces of classical music and many other musical genres, rhythmic pieces difficult to 
perform, harmonic, polyphonic pieces, depending on the level of training of those who 
perform. 
 Next I want to describe some examples of good practices that I applied in class, I saw 
that it works, I noticed the joy of the children to play these instruments and to create new 
exercises. 
 
1. Creating an instrumental formation with boomwhackers. 
Since 2018, since I heard and saw how these boomwhackers are used, and the school 
bought me sets so that I could use them in class, in addition to the choral activity, I have 
organized “orchestra” rehearsals, as I called them, but only with these tools. My surprise 
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was great, because the children got involved, and the first song they learned was Ode to 
Joy, by Ludwig van Beethoven, and in a few days they will sing at an activity organized by 
the school what I had already prepared. For the children, everything was new, different and 
a little difficult due to the fact that they had to synchronize with their colleagues. I divided 
the children according to the notes that make up the melodic line, 3-4 on a note and that's 
how I started the rehearsal. At first it was difficult, but along the way the children learned 
that the responsibility was greater than in the choir, because if they did not pay attention 
to the values of the grades, they could confuse all the colleagues. From the children's point 
of view, I saw responsibility, the desire to progress and to acquire new knowledge in the 
field of music in order to be able to sing as well as possible. From the first appearance until 
today, at various events, children gather, repeat, prepare and participate happily singing 
boomwhackers. An important thing I noticed was the closeness of some to their colleagues, 
because here they had to be a single instrument, even if several people played it and had 
to put aside worries or certain childish evils. 
On the Youtube channel, you can find many prints with groups of children or adults who 
perform very difficult songs at boomwhackers, some bands being professionals making 
sensations in concert halls. I will attach some examples: HardvardTHund - 

https://www.youtube.com/watch?v=5i0_SGV4J3w, 

 Classical https://www.youtube.com/watch?v=Zsga1v4q6F0, moment from the show 

Liaison Carbone -https: // www.youtube.com/watch?v=Y5seI0eJZCg. 
 
 
2. Compose with boomwhackers 
To develop their creativity and musical skills in classes or activities, I organize small 
composition exercises for students. Divide them into equal groups, each child receives a 
music tube, with a different note; depending on the context, they receive certain indications 
or not, and students have to compose a rhythmic or rhythmic-melodic exercise to 
consolidate certain knowledge or to understand a new lesson, certain terms and elements 
of musical language. Often, these exercises are without directions, with students having in 
addition to boomwhackers and other classroom materials or even their voice. The small 
compositions they make produce joy and confidence in their own strengths, seeing how 
creative they are. Many times, students give a name to the prepared moment, even to the 
group, going out in front of the class and being applauded as on stage. This exercise is 
desired by children, especially when it can be combined with body movements or different 
rhythms using the body. By practicing, in addition to developing hearing, rhythmic sense, 
sensitivity, children will differentiate between sounds, between the complexity of rhythmic 
exercises, and when they want to make short rhythmic dictations, it is much easier for 
students to recognize the values of grades that make up the example. . Using this tool, 
everything becomes more interesting in the activities I propose. Depending on the teacher's 
creativity, this game can be amplified. 
 
3. Karaoke with boomwhackers 
One of the most beautiful and fun moments I can organize in class is to do karaoke with 
these instruments. Each child receives a tube that represents a musical note, the teacher 
puts on the Youtube channel a negative (karaoke) especially for these instruments, and 

https://www.youtube.com/watch?v=5i0_SGV4J3w
https://www.youtube.com/watch?v=Zsga1v4q6F0
http://www.youtube.com/watch?v=Y5seI0eJZCg
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through the projection, all children will see the displayed score. Every child will know when 
to intervene to build the melodic line, because the negatives are beautifully done, and for 
beginner students to know when to make the sound, there is a funny character who jumps 
on each note, so everything becomes like a game and very clear. There are negatives with 
very simple pieces (3-4 sounds), but there are also complex negatives, with overlapping 
sounds that produce harmony, so that when we talk about intervals or chords, children can 
better understand their importance in musical discourse. Also, these negatives can be used 
in the multiple activities in which you want to involve students with boomwhackers, even 
when you make a band and you want to complicate the artistic moment a little by 
beautifying the pieces with an accompaniment. You can sing songs by W. A. Mozart, Ludwig 
van Beethoven and other composers, as well as songs from the repertoire of light music, 
jazz or rock. These beautiful activities can be used in any lesson sequence, because the 
pedagogical effect they produce is that of progress, joy and satisfaction. By applying these 
exercises to the classroom, but also to others, children become creative, experiencing, 
through discovery, many of the knowledge we want to acquire or acquire. 
There are many examples and in the end the context in which we apply them matters a lot. 
These three examples are often applied in my classes and activities, but they can turn into 
hundreds of examples of good practice, and I am convinced that many of the "Music 
Education" teachers or primary school teachers have already used, during classes, these 
tools. I do not want to end until I challenge you, in the teaching boards, when you purchase 
these tools, at the beginning or at a time of relaxation, to use them together with your 
colleagues. Basically this, and the joy read on their faces is immense. 
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REZUMAT 
Importanța orelor de Educație muzicală în școlile de cultură generală este vitală pentru 
dezvoltarea armonioasă și completă a elevului. Ciclul primar în special, și apoi formarea în 
ciclul gimnazial, trebuie să acorde o deosebită importanță artei, care, așa cum știm, are un 
rol fundamental în dezvoltarea cognitivă și psihologică a educabilului. Trecerea de la teorie 
la practicarea muzicii devine activitatea cea mai importantă pentru consolidarea 
cunoștințelor și a rezultatelor favorabile pentru un progres frumos și continuu al copilului, 
Această abordare implică o mai multă implicare și pregătire din partea profesorului de 
Educație muzicală de la clasă, deoarece nu toate activitățile practice se pot desfășura în 
cadrul orelor. Este important ca elevii să aibă contact live cu lumea magică a sunetului care 
se produce doar în cadrul instituțiilor specializate. 

Acest articol scoate în evidență câteva practici aplicate deja, probate, la copiii din 
școlile gimnaziale la care predau. Aceste activități practice sunt propuse pentru înțelegerea 
eficiență a teoriei învățate, pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru a putea 
captiva atenția și pentru a-l determina pe elev să aibă o stare plăcută, de activare conștiență 
pe tot parcursul orei. 

Cum ar fi dacă profesorii ar aborda conținuturile disciplinelor integrat, colaborând 
pentru a prezenta activități interdisciplinare, pentru ca formarea elevului să fie completă?! 
Personal am avut bucuria să pot preda anumite conținuturi în colaborare cu profesorii de 
alte discipline, evaluând mai apoi prin activități interdisciplinare conținutul predat. 

 
Cuvinte cheie: educația muzicală, metode de predat, practici de la clasă, boomwachers 
 
INTRODUCERE 
Cine sunt eu? 
Înainte de toate, doresc să subliniez faptul că sunt un profesor tânăr de „Educație muzicală”, 
care a început să predea încă din anul III de studenție, pe când eram student la Facultatea 
de Muzică și Teatru, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, la specializarea 
„Interpretare muzicală – canto”. Visul oricărui tânăr care urmează o asemenea specializare 
și facultate este de a se realiza pe plan profesional, de a deveni vizibil prin arta cântului pe 
cele mai importante scene din lume, făcând, ca prin arta sa, sufletele ascultătorilor să 
vibreze și să producă transformare la auzul interpretării pe care o dă marilor compoziții. 
Visul meu a fost diferit. Încă de mic îmi doream să devin profesor și stimulam, fără să știu la 
vârsta respectivă, diferite perspective în abordări pedagogice, așa cum le înțelegeam atunci. 
Dorințele mele s-au înfăptuit, iar la vârsta de 20 de ani am preluat o parte din orele de 
„Educație muzicală” de la Liceul Teoretic Jean Louis Calderon, din Timișoara. Din anul 2018 
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devenisem membru în comunitatea de profesori inovatori ai Academiei Aspire for Teachers, 
unde am urmat o serie de cursuri legate de tema dezvoltării inteligenței emoționale la copii. 
Așa cum știm, succesul în viață se bazează mai mult pe coeficientul emoțional (EQ). Acesta 
a fost punctul 0 care mi-a schimbat modul de abordare al orelor mele. Dacă până atunci 
aveam o viziune clasică, formată în școala românească, cursurile oferite de această 
academie m-au resetat complet. Am început să dezvolt o altă abordare. Sigur, mereu am 
fost preocupat să mă autodepășesc și să devin mai bun, mai altfel, mai pe sufletul copiilor, 
dar urmând aceste cursuri am reușit să fac o schimbare vizibilă. 

Obiectivul principal pe care mi l-am setat, a fost acela de a lăsa în urma mea o 
amprentă a modului prin care împărtășesc din cunoștințele mele educabililor, a susținerii 
pe care trebuie să o ofer copiilor talentați, care doresc să își dezvolte darul hărăzit de 
Dumnezeu, dar și a importanței implicării practice în viața culturală a elevilor prin 
organizarea unor evenimente, participarea la concertele și spectacolele instituțiilor de profil 
din oraș, dar și a contactului pe care copilul trebuie să îl aibă cu interpretul de pe scenă. 
Acest deziderat îl mențin și azi, deoarece el este alcătuit din trei stâlpi care pot să mențină 
baza solidă a dezvoltării personalității unui copil prin artă, așa cum o înțeleg eu la vârsta pe 
care o am și după o experiență de 5 ani în sistemul național de învățământ românesc. 
Dezvoltarea celor opt competențe-cheie la copii, așa cum se recomandă de către Uniunea 
Europeană, pentru învățarea pe tot parcursul vieții, cuprinde și competența de sensibilizare 
și a expresiei culturale, care reprezintă acea abilitate prin care educabilul apreciază și dă o 
importanță exprimării creative a propriilor emoții, a experiențelor și a ideilor în diferite 
medii, așa cum o reprezintă și muzica. 

Muzica pornește din suflet și se adresează sufletului, deviza mea, reprezintă 
viziunea pe care o am în abordarea activităților de predare, dar în special a celor de evaluare 
pe care trebuie să le realizez la clasă. Cred cu tărie în puterea unei pedagogii 
transformatoare prin arta sunetului, care să îmbine practica muzicală, cu 
interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea, motiv pentru care, în cele ce urmează, o să 
prezint câteva activități derulate la clasa mea. Dincolo de toate, consider că doar practica 
muzicală, fie la clasă, sau acasă, sau în cadrul instituțiilor de cultură, rămâne cea care poate 
să influențeze pozitiv, în cele mai multe cazuri, sufletul copiilor. De asemenea, în cadrul 
orelor de „Educație muzicală”, designul proiectării lecțiilor este bazat pe gândirea critică, 
model al proiectării lecțiilor de predare-învățare în învățământul modern și elaborat de 
autorii americani: Temple Charles, Steele Jeannie L. și Kurtis Meredith S. 

Pentru că practica muzicală este importantă, în anul 2017 am înființat corul de 
copii Consonanțe, cu care, de altfel, am avut câteva realizări până în momentul de față: 
participarea în 2018 la Festivalul European Joy of Europe, la Belgrad, Serbia, unde am 
reprezentat România; implicarea în cadrul proiectului Orașul cântă, desfășurat sub egida 
Festivalului Internațional George Enescu (septembrie 2019); participarea la Festivalul 
Național Cantus Mundi, unde în anul 2018 copiii din cor au avut onoarea să cânte alături de 
Corul Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin la împlinirea frumoasei vârste de 
55 de ani de la înființarea prestigioasei formații corale; iar în 2019 am cântat alături de Iris 
și Vunk sub egita aceluiași festival, la București. Corul a desfășurat concerte și pe plan 
regional, județean sau local, atât concerte caritabile, sau în cadrul unor sărbători, 
evenimente aniversare sau a unor activități educative. Corul a fost format din copii dornici 
să cânte, cu un auz muzical neșlefuit, care necesită multe ore de lucru, dar perseverenți și 
serioși. A fost o mare bucurie când am reușit să cântăm toți pe o voce aceeași linie melodică, 
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iar o realizare a fost când am reușit să omogenizez vocile. Desigur, copiii au progresat și, 
astfel, au cântat la festivalurile deja amintite. 
Un alt pas important a fost implicarea în cadrul proiectului Ascultă 5 minute de muzică 
clasică, organizat de „Radio România Muzical”, care este un concurs și o activitate la care 
particip cu copiii încă din 2015, în orele noastre și nu doar, la care am fost premiați pentru 
rezultatele dobândite. Această activitate presupune ascultarea a două audiții propuse 
săptămânal și puse la dispoziție de către radiodifuziune, iar în urma audierii, copiii au de 
răspuns la două întrebări. Premiile oferite au fost o reală bucurie pentru copii, deoarece 
munca lor nu a fost irosită în zadar. 

Un proiect esențial la care particip cu elevii școlii noastre este Programul Național 
Cantus Mundi (https://cantusmundi.com/) pe care îl recomand. Este o mișcare de 
incluziune socială prin muzică pentru copiii din România și nu doar. 
Activitățile programului sunt numeroase, chiar și pe timpul pandemiei, iar provocările/ 
atelierele, workshop-urile sunt de un real folos pentru copii. Datorită implicării în cadrul 
Programului Cantus Mundi, în 2019 am avut bucuria să fiu trainer și reprezentant al 
programului în cadrul proiectelor Arc, din cadrul Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni. Proiectele Arc reprezintă tabere de vară pentru copiii români din Diaspora, 
care, întorși în diferite regiuni din țara natală, învață despre tradițiile și obiceiurile poporului 
român, limba, istoria și muzica acestui popor din care fac parte și ei. 
Am enumerat câteva din cele mai importante gânduri, activități și evenimente la care am 
participat, pentru a răspunde la întrebarea „Cine sunt” și pentru a înțelege mai bine 
exemplele de bună practică pe care doresc să le enumăr în acest articol. Sunt un profesor 
care dorește să predea muzică din perspectiva formării educației bazate pe dezvoltarea 
personalității și a caracterului, stimulând potențialul fiecărui elev potrivit cu datele 
acestora. 
 
Muzica și inteligența emoțională 
Inteligența emoțională reprezintă acel succes pe care îl are un om datorită unor trăsături 
dezvoltate în timpul vieții sau manifestate prin datele genetice. Aceste persoane cu un 
coeficient emoțional ridicat își pot controla impulsurile emoționale, astfel că, devin 
persoane de încredere, oneste, responsabile, conștiincioase, se adaptează ușor la noile 
schimbări care apar, sunt flexibile, știu să aprecieze criticile constructive și sunt deschise 
spre inovație, abordări, idei sau informații noi. Dr. Neil Nedley, în cartea Arta uitată a 
gânditului, vorbește despre cinci componente de bază ale inteligenței emoționale: 
cunoașterea emoțiilor proprii, gestionarea emoțiilor proprii, recunoașterea emoțiilor 
celorlalți, gestionarea relațiilor cu ceilalți și automotivarea în vederea atingerii obiectivelor 
(Nedley, 2018). Ce materie ar putea să dezvolte mai bine cele cinci componente dacă nu 
muzica?!   Învățând despre aceste aspecte în cadrul cursurilor de la academia deja amintită, 
am încercat să urmăresc dezvoltarea emoțională la copii prin intermediul activităților 
muzicale pe care le propuneam. Fie activități prin care susțineam copiii să cânte în fața 
colegilor, a profesorilor, a unui public numeros, fie prin jocuri pe care le adaptez 
conținuturilor de la orele mele. Așa s-au născut activitățile: Știați că, în care elevii prezentau 
o anumită informație legată de un anumit conținut predat sub forma unei curiozități; 
Profesor pentru o zi, în care elevii predau anumite conținuturi colegilor prin activități 
inedite; Karaoke sau activități interdisciplinare de grup. 

https://cantusmundi.com/
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Pornind de la acest concept, la baza designul lecțiilor mele stă modelul de gândire 
critică elaborat de Temple Charles, Steele Jeannie L. și Kurtis Meredith și care se bazează 
pe o structură de patru pași: 

a. Evocarea: momentul în care se valorifică cunoștințele elevilor din lecțiile 
anterioare; profesorul motivează elevii și creează contextul pentru formularea unor scopuri 
proprii de învățare; 

b. Realizarea sensului: etapă în care elevul face cunoștință cu noua informație 
predată, procesează informația prin interpretare, analiza sau aplicarea noi informații în 
raport cu înțelegerea proprie; 

c. Reflecția: activitate care trebuie să stimuleze atitudinea elevului față de 
informația predată; aprecierea și asigurarea din partea profesorului a învățării durabile; 
motivarea pentru studiul independent a elevului. 

d. Extinderea: etapa care realizează transferul de cunoștințe și care, în timp, 
dezvoltă comportamente firești prin stimulare și înțelegerea informației predate și în alte 
domenii, în viața de zi cu zi. De pildă, atunci când predau lecția cu Profilul melodic al unei 
melodii, în această etapă vorbesc despre profilul unui om, despre valorile și credințele 
noastre, care ne definesc comportamentele față de oameni și societate, iar în acest scop 
realizez câteva activități practice, care se termină cu o provocare. Exemplele pot să fie 
numeroase în acest sens. 

Consider că acest model de organizare a unei lecții mă ajută să dezvolt mai mult 
inteligența emoțională la copii, iar contextul interdisciplinar îi face pe copii să reflecteze 
mai mult la cele predate și învățate în oră. 
 
Interdisciplinaritatea 
Interdisciplinaritatea presupune o activitate în care se regăsesc și coabitează mai multe 
domenii pentru un anume rezultat. În decursul celor 5 ani de activitate am organizat 
activități muzicale în colaborare cu literatura, matematica, sportul, geografia, istoria, 
gastronomia, desenul, religia și limbile străine. 
Vă propun câteva exemple de activități: 
 
Muzica și gastronomia. Sucul destinului. 
În cadrul acestei activități, cu ajutorul temei destinului din „Simfonia a V-a”, de Ludwig van 
Beethoven, am realizat Sucul destinului, transformând valorile de note în bucăți de fructe 
sau legume. Astfel că, elevii s-au grupat și fiecare grup stabilit și-a ales ce fructe sau legume 
o să folosească, iar rezultatul final a fost gustos, cu multe vitamine, pe muzică. În timpul 
derulării activității, copiii au ascultat integral simfonia; iar pentru realizarea activității, elevii 
au avut la dispoziție partitura cu „tema destinului”. Valorile de note au fost calculate, iar 
mai apoi transpuse în bucăți de fructe. Scopul activității era clar legat de apropierea copiilor 
de muzica clasică, de audierea unei lucrări într-un alt mod și de evidențierea importanței 
vitaminelor naturale pentru organism într-un context globalizat în care oamenii mănâncă 
tot mai nesănătos. În contextul dat, muzica a avut un rol esențial în atragerea atenției 
asupra modului nostru de trai, care poate să influențeze sănătatea organismului, iar muzica 
clasică poate să influențeze sănătatea psihică și mentală. Activitatea a fost apreciată de 
copii, iar mai apoi a fost distribuită și în presa națională. 

 
Concursul Interdisciplinar Beethoven la 250 de ani 
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Concursul propus îmbină muzica cu desenul, literatura și digitalul. În această lună, 
decembrie 2020, se împlinesc 250 de ani de la nașterea marelui compozitor german Ludwig 
van Beethoven. Pentru că am simțit nevoia să omagiez personalitatea marelui compozitor, 
am propus colegilor mei, din comisii și arii curriculare diferite, organizarea acestui concurs. 
Plecând de la o audiție dată, elevii trebuiau: să deseneze sau picteze; să compună o poezie, 
o poveste, o epistolă sau o scrisoare către Beethoven; sau să realizeze o prezentare digitală 
a vieții marelui compozitor, într-un interval stabilit cu elevii, în on-line. În realizarea creației, 
elevii trebuiau să țină cont de audiția dată, de elemente de limbaj muzical și interpretare, 
dar în același timp să fie creativi și să redenumească propria creație. Activitatea a fost 
benefică, iar elevii au fost premiați datorită partenerilor noștri din cadrul Programului 
Național Cantus Mundi. 

 
 

Jocul interdisciplinar muzica și desenul 
Folosesc acest joc, atunci când vreau ca elevii să înțeleagă anumite concepte mai greu de 
înțeles, prin care experiența lor poate să îi ajute să aibă o viziune asupra subiectului propus. 
Împart elevii în echipe egale, fiecare dintre echipe primește o coală de hârtie A3 și câte 2 
creioane diferite pentru fiecare membru din echipa respectivă. Culorile nu au voie să se 
repete în cadrul echipei. Propun ca temă, de exemplu: „Ce înțelegeți prin cuvântul muzică 
... sau ce este opera?” 
 Ce trebuie elevii să realizeze? În cadrul grupului trebuie să realizeze un desen ținând 
cont de tema dată și să nu schimbe culorile între ei, iar când profesorul schimbă audiția 
muzicală, elevii trebuie să își schimbe locul. După ce se realizează această activitate, fiecare 
echipă își prezintă desenul. Am încercat această activitate și a dat roade, cel puțin în cazul 
orelor mele. Sarcina de lucru este complexă, deoarece piesele muzicale sunt diferite, ritmul 
alternează, activitatea la nivelul creierului se schimbă, creativitatea diferă, inspirația poate 
să fie diferită și stimulează activitatea de grup, de echipă. De asemenea, un lucru esențial 
este faptul că elevii trebuie să deseneze doar cu 2 creioane. La fel ca în viață, există 
momente când trebuie să te descurci cu ce ai, pentru a putea să depășești un obstacol. La 
fel este și în cazul acesta. Munca de echipă este esențială pentru realizarea activității 
propuse. 

 
Capitalele muzicii clasice 
În clasa a VI-a, când elevii studiază capitalele din Europa, personal propun o colaborare cu 
profesorul de Geografie, prin care elevii să prezinte informații relevante din capitalele care 
au influențat dezvoltarea muzicii clasice, datorită activităților remarcante ale marilor 
muzicieni care trăiau în ele. Pe lângă informațiile strict de materie pe care elevii le prezintă, 
ei pot să afle anumite curiozități muzicale legate de aceste orașe, care au fost influente în 
anumite perioade din istorie. 
 
De la Harap-Alb la Flautul fermecat 
V-ați întrebat vreodată dacă basmul popular poate să fie aplicat în creațiile muzicale?! 
Personal vă spun că da. Muzica, în acest context, poate să fie folosită ca o reactualizare sau 
o reflecție la trăsăturile basmului popular atunci când este predată la „Limba și literatura 
română”, iar viziunea interdisciplinară poate să deschidă noi orizonturi de înțelegere și 
cunoaștere din partea celor implicați. Trăsăturile basmului popular se regăsesc în creația lui 
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Wolfgang Amadeus Mozart, în opera Flautul fermecat. În opera mozartiană se regăsesc 
trăsături ca: prezența cifrelor și a obiectelor magice, prezentarea întâmplărilor reale și 
fantastice, confruntarea dintre bine și rău, victoria binelui și altele, care se regăsesc și în 
creațiile literare pe care elevii le studiază în România, atât la ciclul gimnazial, cât și în liceu. 
 
Școala on-line pe timp de pandemie 
Odată cu instaurarea pandemiei cu Covid-19, școala a trecut în regim on-line. Activitățile de 
la ore au trebuit să fie regândite pentru acest sistem, dar și pentru a susține creativitatea 
copiilor, starea de bine și progresul la fiecare disciplină în parte. În toată această situație, 
activitatea de la ore s-a redus, iar cântatul, partea practică a devenit dificilă. Pentru această 
perioadă eu am propus copiilor să continuăm studiul intens la blockflöte, iar la clasele de a 
V-a am început să învățăm la acest instrument. De asemenea, la ore folosesc aplicații prin 
care copiii pot să compună muzică, am folosit aplicații prin care am actualizat anumite 
informații, jocuri digitale și multe audiții muzicale. 
 Activitatea corului a continuat, iar întâlnirile au fost on-line, dar s-au desfășurat într-un 
regim special. Eu le cântam piesa pe care doream să o învățăm, după care fiecare elev cânta 
individual ca să văd unde trebuie să corectez sau unde linia melodică a fost învățată integral. 
Activitatea interdisciplinară cu colegii mei a continuat, iar elevii s-au bucurat de aceste 
evenimente educative organizate pentru ei. 
 
Practica de la orele de muzică cu boomwachers 
Cântecul rămâne cea mai importantă formă de exprimare prin muzică și cea mai veche pe 
care omul a folosit-o și o va folosi atâta timp cât va exista viața pe pământ. Despre 
importanța cântului, despre cântul ca artă sau despre pedagogia cântului s-ar putea scrie 
enorm de mult, dar prin această relatare doresc să aduc în atenția dumneavoastră câteva 
exemple de bune practici pe care le-am utilizat la clasă, în orele de „Educație muzicală”, 
folosindu-mă de cântatul la instrument, deoarece îl consider la fel de important ca și cântul 
vocal. Poate că de multe ori datorită resurselor financiare, unitățile de învățământ nu pot 
facilita profesorilor instrumente muzicale pe care le pot folosi la clasă, dar ele sunt esențiale 
în dezvoltarea copiilor. În străinătate, în multe școli gimnaziale, copiii învață să cânte la un 
instrument. 
 În metodica scrisă de profesorul Ion Șerfezi, o să găsim scris despre faptul că mijlocul 
principal în învățarea muzicii este și rămâne cântecul. De aceea, personal consider că 
această formă de exprimare rămâne baza orelor noastre, iar în acest sens am încercat să 
folosesc cântecul ca metodă de joc care poate aduce bucurie pe chipul copiilor, satisfacții, 
care dezvoltă inteligența emoțională și poate aduce nenumărate alte beneficii. 
 Ca profesor tânăr de „Educație muzicală”, în orele pe care le creez, doresc ca elevii să 
se simtă bine, să învețe, să se dezvolte și să facă multă practică pentru a-i apropia de 
fenomenul muzical prin a experimenta, descoperi și a iubi această artă. În acest sens, încă 
de la început am fost preocupat să vin în fața copiilor cu instrumente la care pot cânta 
pentru a avea contact cu frumusețea muzicii și puterea ei de a transforma sufletul lor. La 
început am introdus instrumentul numit blockflöte, la care unii dintre copii cântă și azi, am 
confecționat instrumente din obiecte reciclabile, pe care le-am folosit în ore, iar apoi ne-am 
modernizat și am folosit aplicațiile mobile de pe smartphone-uri sau alte device-uri, aplicații 
la care copiii puteau să cânte la diferite instrumente sau jocuri muzicale care să le 
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stârnească diferite curiozități și simțeau o anumită satisfacție. În acest sens, la clase am 
folosit aplicația „Piano Tiles”. 
 Într-o zi de vară, cu 2 ani în urmă, participând cu corul de copii pe care îl dirijez la 
Festivalul Național Cantus Mundi de la București, am descoperit, la un atelier de joacă 
pentru copii, instrumente foarte interesante, pe numele lor real boomwhackers, sau așa 
cum le spun majoritatea copiilor, tuburi muzicale. 
 Boomwhacker-ul este un instrument care face parte din familia instrumentelor de 
percuție neacordabile. Prin construcția sa, el este un tub de plastic, foarte ușor, care este 
alcătuit din coduri de culori pentru fiecare notă în parte, gol pe dinăuntru, iar sunetul se 
produce prin vibrația coloanei de aer care vibrează în interior și la ieșirea din tub, astfel că 
rezultatul acestei vibrații reprezintă un sunet muzical. Sunetul produs la boomwhackers se 
realizează prin lovirea instrumentului de un corp, fie că este vorba de corpul omenesc 
(mână sau picior), podea, bancă sau alte corpuri. Totuși este esențial ca acest corp de sprijin 
să nu producă deformații instrumentului. De pildă, dacă instrumentul este lovit de mai 
multe ori de colțul băncii, acest lucru va produce o deformare a tubului, iar în timp, uzura 
acestuia va duce la nefolosința lui. Datorită lungimii tubului și a combinațiilor diametrale, 
astăzi se pot obține toate sunetele cromatice de care avem nevoie pentru a putea cânta pe 
o întindere de 3 octave și jumătate. Inventatorul acestor instrumente este Craig Ramsell, 
care, în anul 1995, a confecționat primul tub. 
 Istoria acestor tuburi pornește încă din anul 1994, când Craig Ramsell tăia mai multe 
cartoane pentru a le recicla, fiind acasă în convalescență după o perioadă de radioterapie. 
Observând că acele cartoane scoteau sunete diferite în funcție de lungime, a decis să 
studieze mai bine acest fenomen. Până la forma finală, americanul Ramsell a încercat 
diferite materiale prin care se puteau emite sunete. În ziua de azi, aceste instrumente sunt 
vândute în multe țări din lume, pe diferite continente, și sunt folosite atât în orele de 
muzică, cât și: în cadrul orelor din ciclul primar la diferite materii, în cadrul diferitelor 
concerte, a diferitelor trupe pentru a face spectacol, a crea orchestră sau grupuri de 
percuție și sunt folosite de copii cu diferite tipuri de inteligență până la adulți cu dizabilități 
intelectuale sau copii cu diferite probleme, deoarece folosirea lor dezvoltă inteligența, 
abilitățile senzoriale, încrederea copilului în sine și au un impact social și care dezvoltă 
creativitatea. Pe lângă multele beneficii, instrumentele se pot folosi ca material didactic 
pentru a crea o imagine în mintea copilului despre relația sunetelor și a înălțimii sonore, 
deoarece aceasta este dată, așa cum am spus, de lungimea tubului și diametrul acestuia. 
De asemenea, instrumentele pot să fie asociate cu diferitele culori cu care sunt vopsite. În 
acest sens, putem să vorbim despre interdisciplinaritate, iar în funcție de creativitatea 
profesorului se pot dezvolta tot felul de jocuri, exerciții și activități. La unele clase, aceste 
instrumente se pot folosi pentru ca elevul să creeze diferite forme geometrice, iar mai apoi, 
acestei forme să-i atribuim un sunet. Pentru persoanele interesate să achiziționeze aceste 
instrumente, ele se găsesc de cumpărat pe internet, tastând boomwhackers, unde se vor 
deschide mai multe pagini de magazine care au în stoc aceste instrumente. 
 Folosirea, în cadrul orelor și a diferitelor activități, a acestor instrumente aduc multe 
beneficii în viața copiilor, printre care vreau doar să enumăr câteva, lista fiind deschisă și 
pentru altele: dezvoltarea auzului muzical, a simțului ritmic, a unor capacități muzicale, 
lucrul în echipă, familiarizarea elevilor cu valorile muzicii clasice și nu numai, dezvoltarea 
caracterului inventiv, a încrederii în forțele proprii, a inteligenței emoționale, stimulează 
atenția și concentrarea. 
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La aceste instrumente se pot cânta piese cu un grad mic de dificultate până la piese grele 
din muzica clasică și multe alte genuri muzicale, la piese ritmice greu de executat, la piese 
armonice, polifonice, în funcție de nivelul de pregătire al celor care interpretează. 
În continuare vreau să descriu câteva exemple de bune practici pe care le-am aplicat la 
clasă, am văzut că funcționează, am observat bucuria copiilor de a cânta la aceste 
instrumente și de a crea noi exerciții. 
 
1. Crearea unei formații instrumentale cu boomwhackers. 
Din anul 2018, de când am auzit și am văzut cum se folosesc aceste boomwhackers-uri, iar 
școala mi-a achiziționat seturi pentru a putea să le folosesc la clasă, pe lângă activitatea 
corală, am organizat repetiții de „orchestra”, așa cum le-am numit, dar doar cu aceste 
instrumente. Surprinderea mea a fost mare, deoarece copiii s-au implicat, iar primul cântec 
pe care l-au învățat a fost Oda Bucuriei, de Ludwig van Beethoven, urmând ca peste puține 
zile să cânte la o activitate organizată de școală ceea ce deja pregătisem. Pentru copii a fost 
totul nou, diferit și puțin greu datorită faptului că trebuiau să se sincronizeze cu colegii. Am 
împărțit copiii conform notelor care alcătuiesc linia melodică, câte 3-4 la o notă și așa am 
început repetiția. La început a fost dificil, dar pe parcurs copiii au învățat că 
responsabilitatea era mai mare decât la cor, deoarece dacă nu erau atenți la valorile de 
note, puteau încurca pe toți colegii. Din partea copiilor am văzut responsabilitate, dorință 
de a progresa și de a-și însuși noi cunoștințe din domeniul muzicii pentru a putea cânta cât 
mai bine. De la prima apariție și până astăzi, la diferitele evenimente, copiii se adună, 
repetă, se pregătesc și participă cu bucurie cântând la boomwhackers. Un lucru important 
pe care l-am observat, a fost apropierea unora de colegii lor, deoarece aici trebuiau să fie 
un singur instrument, chiar dacă mai multe persoane cântau la el și trebuiau să lase 
deoparte îngrijorările sau anumite răutăți copilărești. 
 Pe canalul de Youtube, se pot găsi multe imprimări cu grupuri de copii sau adulți care 
interpretează la boomwhackers piese foarte dificile, unele formații fiind profesioniste 
făcând senzații în sălile de concerte. Voi atașa câteva exemple: HardvardTHund-
https://www.youtube.com/watch?v=5i0_SGV4J3w, Classical 
https://www.youtube.com/watch?v=Zsga1v4q6F0, Moment din emisiunea Liaison Carbone 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5seI0eJZCg. 
 
2. Compunem cu boomwhackers 
Pentru a le dezvolta creativitatea și abilitățile muzicale în cadrul orelor sau a unor activități, 
organizez exerciții de mici compoziții pentru elevi. Îi împart pe grupe egal, fiecare copil 
primește câte un tub muzical, cu o notă diferită; în funcție de context primesc anumite 
indicații sau nu, iar elevii trebuie să compună un exercițiu ritmic sau ritmico-melodic pentru 
a consolida anumite cunoștințe sau pentru a înțelege o lecție nouă, anumiți termeni și 
elemente de limbaj muzical. De multe ori, aceste exerciții sunt fără indicații, elevii având la 
dispoziție pe lângă boomwhackers și alte materiale din clasă sau chiar vocea lor. Micile 
compoziții pe care le realizează produc bucurie și încredere în forțele proprii, văzând cât de 
creativi sunt. De multe ori, elevii dau o denumire momentului pregătit, chiar și grupului, 
ieșind în fața clasei și fiind aplaudați ca pe scenă. Acest exercițiu este dorit de copii, mai ales 
când el poate să fie îmbinat cu mișcări corporale sau diferite ritmuri folosind corpul. 
Exersând așa, pe lângă dezvoltarea auzului, a simțului ritmic, sensibilității, copiii vor face 
diferență între sunete, între complexitatea exercițiilor ritmice, iar atunci când doresc să fac 

https://www.youtube.com/watch?v=5i0_SGV4J3w
https://www.youtube.com/watch?v=Zsga1v4q6F0
https://www.youtube.com/watch?v=Y5seI0eJZCg
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scurte dictee ritmice, elevilor le este mult mai ușor să recunoască valorile de note care 
alcătuiesc exemplul. Folosind acest instrument, totul devine mai interesant în activitățile pe 
care le propun. În funcție de creativitatea profesorului, acest joc se poate amplifica. 
 
Karaoke cu boomwhackers 
Unul dintre cele mai frumoase și distractive momente pe care îl pot organiza în clasă este 
să facem karaoke cu aceste instrumente. Fiecare copil primește un tub care reprezintă o 
notă muzicală, profesorul pune de pe canalul de Youtube un negativ (karaoke) special 
pentru aceste instrumente, iar prin proiecție, toți copiii vor vedea partitura afișată. Fiecare 
copil va ști când trebuie să intervină pentru a construi linia melodică, deoarece negativele 
sunt frumos realizate, iar pentru ca elevii începători să cunoască momentul în care trebuie 
să producă sunetul, există un personaj amuzant care sare pe fiecare notă în parte, astfel că, 
totul devine ca un joc și foarte clar. Există negative cu piese foarte simple (3-4 sunete), dar 
există și negative complexe, cu sunete suprapuse care produc armonie, astfel că atunci când 
vorbim de intervale sau acorduri, copiii pot să priceapă mai bine importanța acestora în 
discursul muzical. De asemenea, aceste negative se pot folosi și la multiplele activități în 
care doriți să implicați elevii cu boomwhackers, chiar atunci când realizați o formație și doriți 
să complicați puțin momentul artistic prin înfrumusețarea pieselor cu un acompaniament. 
Puteți să cântați melodii din creația lui W. A. Mozart, Ludwig van Beethoven și a altor 
compozitori, dar și melodii din repertoriul muzicii ușoare, jazz sau rock. Aceste activități 
frumoase pot să fie folosite la orice secvență de lecție, pentru că efectul pedagogic pe care 
îl produc este acela de progres, de bucurie și satisfacție. Prin aplicarea la clasă a acestor 
exerciții, dar și a altora, copiii devin creativi, experimentând, prin descoperire, multe din 
cunoștințele pe care dorim să le dobândească sau să le însușească. 
 Exemplele sunt multe și până la urmă contează foarte mult contextul în care le aplicăm. 
Aceste trei exemple sunt aplicate des în orele și activitățile mele, dar ele pot să se 
transforme în sute de exemple de bune practici și sunt convins că mulți dintre profesorii de 
„Educație muzicală” sau profesorii pentru ciclul primar au folosit deja, în cadrul orelor, 
aceste instrumente. Nu doresc să închei până nu vă provoc ca, în cadrul consiliilor 
profesorale, atunci când veți achiziționa aceste instrumente, la început sau într-un moment 
de destindere, să le folosiți împreună cu colegii dumneavoastră. Practic acest lucru, iar 
bucuria citită pe chipul lor este imensă. 
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ABSTRACT 
The hypothesis intends to test the existence of a human capacity to access the source field, 
the unsuspected personal psychic resources that people, as a rule, do not know they 
possess. The target of a possible project is not only aimed at the field of Music, but also at 
any other field in which the extrasensitive cognition is employed by the reading and the 
decision to learn a certain text using spoken language. Since it is a generalization regarding 
the learning of any text, in this case the end of the title could aim at increasing the cognitive 
performance. In personal development, as part of psychology, the controlled-deepening 
technique is a metapedagogical method of establishing access to the source-field. The 
approach of the controlled-deepening technique and of the source field, necessary for the 
functioning of the technique, by the method of logic, confirms or infirms the viability of 
ideas, otherwise so transparent and immaterial, located in the unconscious uncontrollable 
collective subconscious, but only sometimes conditionally accessible. The pros and cons 
color the assessment of statements' sustainability and show the reader the "spectacle" of 
an alleged debate through opposability (but not contradiction). 
 
Keywords: Music, metapedagogy, field, controlled-deepening technique, understanding 
 
INTRODUCERE 
The project (if a project can result from this article) just poses a question about the 
existence of something. It does not gather certainties, it does not start from many similar 
data and convergent research already carried out, on which to rely. The project, in its 
current form, only aims to provide an answer to the question of the existence of a capacity. 
Psycho-somatic analysis is done with the help of batteries of psychological tests selected 
for the specifics of the project, with the help of medical equipment and based on subject 
statements. The project draws a hypothesis, necessary to be tested, passed through 
experiments. 
 
Why this research? What is the source field, where the music resides? What results have 
been obtained so far following a survey of the issue? 
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Câmpul-sursă înca nu poate fi măsurat așa cum măsurăm un câmp electromagnetic. Se 
presupune că este ubicuu și înlesnește corelări între transformări ale materiei și semnale 
energetice de diferite feluri. 
 Evidenţa cercetărilor face inutilă repetarea verificării rezultatelor existente deja, 
convergând spre un ceva denumit convenţional câmp-sursă. Sunt enumerate totuşi câteva 
din cercetările făcute, poate nu neapărat cele mai semnificative (Wilcock 2012, 198-199) 
Toate sistemele vii sunt racordate la stările mediului. Modificări produse într-un sistem viu 
oarecare sunt resimițite sub forma unor diferite reacții ale altor sisteme vii. Reacțiile 
(Wilcock 2012, 32) nu țin cont de distanță și nu fac parte din spectrul electromagnetic. 
Deoarece undele electromagnetice nu trec prin cuștile Faraday (din cupru) și nici prin pereți 
de plumb, câmpul-sursă nu este electromagnetic. 
 Un astronaunt NASA, Brian O’Leary, a fost chemat în repetate rânduri să colaboreze în 
anumite experimente. A fost solicitat de Cornell University, California, Institute of 
Technology, University of California și Princeton University (Wilcock 2012, 34). Leucocitele 
existente în saliva sa au fost izolate, puse într-o eprubetă de lungimea unui milimetru și 
conectate mai apoi la electrozi de aur minusculi. Experimentul nu trebuia să dureze mai 
mult de 10-12 ore, timp în care celulele rămâneau vii în eprubetă. S-a constatat că la 
diferitele schimbări de stare emoțională ale dr. O’ Leary, celulele sale, aflate într-un 
laborator situat la o distanță de 500 de Km de el, prezentau semnale corespunzătoare de 
răspuns. 
 Clive Backster este un specialist american în hipnoză, care a perfecționat metoda 
observării cu ajutorul poligrafului. A lucrat la CIA, Keeler Polygraph Institute din Chicago... 
A avut numeroase colaborări datorită faptului că a realizat un sistem standardizat de 
evaluare numerică a diagramelor de poligraf (Wilcock 2012, 23). Acest sistem este folosit și 
astăzi. 
 Semnalele pot fi transmise nu numai de la un om la altul sau de la o celulă la alta a 
aceleiași persoane, ci efectul Backster poate fi demonstrat și între regnuri: de la vegetal la 
animal și invers; de la vegetal sau animal la om și invers. 
Despre câmpul-sursă s-a scris foarte mult. El există prin efectele sale dar nu poate fi 
identificat şi măsurat în sine. Nu intenţionez să relatez decât despre câteva surse, nici măcar 
despre cele mai edificatoare. 
 Câmpul-sursă este câmp, forţă, inteligenţă… şi denumirile mai pot continua, cele care 
definesc în cercetările oamenilor de ştiinţă acel ceva care stă la baza întemeierii existenţei 
şi evoluţiei materiei, la baza timpului ca fenomen al succesiunii evenimentelor prin prezenţa 
şi diferenţierea lor în univers, la baza perceperii şi măsurării spaţiului, fiind coordonator al 
legilor viului şi conştienţei. Acesta ar fi câmpul-sursă. 
 David Wilcock este consilier științific în faimosul documentar Ancient Aliens. 
Documentarul TV ce depășește azi episodul 100, produs din 2009, are, printre teme, pe cea 
a paleoastronauticii. În articolele sale din Nexus Magazine, scriitorul Wilcock vorbește 
adesea despre cercetările sale cu privire la civilizațiile antichității, domeniul conștienței și 
noua paradigmă ce a luat ființă în rândul oamenilor de știință, a materiei și energiei. A 
participat deja la peste 600 de episoade TV ale serialelor pe subiectele acestor domenii de 
graniță. 
 David Wilcock afirmă că s-au scris „peste zece mii de lucrări” despre câmpul-sursă, 
publicate până-n 1996. Majoritatea au fost concepute în Rusia. Acolo se studia acest câmp 
încă din 1950 (Akimov & Şipov 1996 în Wilcock 2012, 14)  
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 Mintea este un „fenomen energetic”, trecând de la o formă de energie la alta în mod 
liber şi nefiind dependentă de suportul biologic (Wilcock 2012, 16) 
Deşi nimeni nu a putut să reproducă experimentele lui Cleve Backster, el a rămas faimos 
prin „dialogul” său cu plantele. A lucrat în Corpul de Contrainformaţii al Armatei 
(Americane), unde s-a specializat în metode de hipno- şi narco-interogări. Apoi, din 1948 a 
lucrat la C.I.A. unde a fondat, în cadrul agenţiei, programul de utilizare al poligrafului. După 
zece ani s-a mutat la New York, unde a deschis Şcoala Backster pentru Detectarea Miniciunii, 
instruindu-i pe agenţii N.Y.P.D. şi F.B.I. (Backster 2003 în Willcock 2012, 17)  
Binecunoscutul biolog britanic Rupert Sheldrake, consacrat în lumea științei pentru 
noțiunile sale de rezonanță morfică și câmp morfic, mențioat de David Wilcock (Wilcock 
2012, 94), afirmă că „...noi toţi accesăm o bancă de informaţii comună (câmpul-sursă n.n.) 
atunci când încercăm să ne gândim la ceva anume...” Deci expresia câmpuri morfice este 
propriul termen al lui Sheldrake pentru câmpul-sursă (Wilcock 2012, 97). 
 

 „Tot ceea ce se află în univers este, până la urmă, o minte unică... (Wilcock 2012, 99), 
iar bacteriile, plantele, insectele, ouăle, animalele şi oamenii (date ca exemple 
aleatoare, n.n.) par a împărtăşi aceeaşi minte, datorită unui câmp de energie 
electromagnetică.” (Wilcock 2012, 112). „Această comunicare (între toate fiinţele vii, 
n.n.) implică folosirea unui câmp care teoretic nu există, deoarece nu poate fi găsit în 
spectrul electromagnetic convenţional.” (Wilcock 2012, 19). 

 
 Psihoneurologul Jacobo Grinberg-Zylberbaum susținea în 1994 despre Câmpul-sursă 
că ar fi un „prespaţiu” în forma unei „reţele holografice (deci din proiecţii, n.n.) nelocale cu 
atributele conştiinţei”. Câmpul neuronal produs de creier interacţionează cu prespaţiul, 
„distorsionându-l”. Imaginile aparţin conştiinţei. Prin această distorsiune sunt produse 
imagini conştiente. Imaginile sunt „interpretări parţiale ale prespaţiului”. Atunci când ego-
ul şi sentimentul dualităţii sunt slabe, câmpul neuronal şi reţeaua se suprapun, „devin 
identice”. Aşa sunt generate imaginile gândurilor noastre (Grinberg-Zylberbaum, Delaflor, 
Attie & Goswami 1994). 
 Câmpul-sursă este o „formă activă şi gânditoare a conştiinţei”. Există multe date 
ştiinţifice care aduc argumente în favoarea câmpului-sursă. De ce nu au fost ele făcute 
publice? 
 Hans Adolf Eduard Driesch (1867-1941) a fost un biolog şi un filozof german cunoscut 
pentru experimentele sale în embriologie şi pentru concepţia filozofică neo-vitalistă. 
Vitalismul este o concepţie conform căreia structurile sistemelor vii sunt diferenţiate de 
materia anorganică prin existenţa principiului vieţii. Elanul vital este prezent în materia 
organică. Spre deosebire de materia anorganică, cea organică ar fi capabilă de progres 
pentru a merge pe calea perfecţionării, sau a entelehiei. Şi materia anorganică ar fi capabilă 
de progres, dar acesta este deosebit de lent, nu vizează direct entelehia, deci rămâne 
nesemnificativ pentru conştienţa fiinţei umane. Cu privire la entelehia, ea este o noţiune 
introdusă de Aristotel, prezentă şi în escatologie, susţinând perfecţiunea ca scop nucleic al 
evoluţiei. De asemeni, Diersch este cunoscut pentru prima clonare a unui animal, făcută în 
jurul lui 1880. Entelehia ar putea fi denumită şi câmp-sursă în contextul de faţă. 
 Cercetătorul german Hans Driesch, în 1891, a observat că anumite celule vii vegetale, 
extrase dintr-un embrion cu două feluri de celule, vegetale şi animale, pot recrea un 
embrion întreg. Deci celulele vegetale au memorie şi cunosc programul de creaţie al unui 



MUSiQ Research Journal No. 2/2020 

 

173 

organism întreg din care fac parte, alcătuit din celule vegetale şi animale (Wilcock  2012, 
199). 
 Prof. univ. dr. Lev V. Beloussov, specialist în biologie celulară şi evoluţionistă la 
Lomonosov Moscow State Univertsity, a scris un articol despre biocâmp în 2006, unde 
susţine importanţa sa în embriologie (Wilcock 2012, 199). Oare acest tip de biocâmp poate 
intra în rezonanţă cu frecvenţele câmpului-sursă? (n.n.). 
 Savantul rus Alexander Gurvici a fost una din cele mai luminate minţi, în fizică, ale sec. 
XX. Gurvici a concluzionat că informaţia este transmisă de lumina ultravioletă prin sticla de 
cuarţ. A fost descoperitor al biofotonilor. El consideră că un anumit câmp de energie 
mitogenetic controlează nu numai viaţa în formele sale embrionare, ci şi în cele adulte 
(Wilcock 2012, 199). Genetica, studiind fenomenele eredităţii, defineşte termenul 
mitogenetic ca fiind cel care se referă la stimularea diviziunii celulare. Mito în greacă 
înseamnă „filament”, iar genetica este ştiinţa care studiază fenomenele eredităţii. 
 Harold Saxton Burr (1889-1973) a fost profesor de anatomie la Yale University, School 
of Medicine şi cercetător în domeniul fenomenelor bioelectrice. Neuroanatomistul H. S. 
Burr a constatat apariţia unui câmp electric la celulele încă nefertilizate ale unor animale şi 
plante, de forma organismului adult. Deci materia este edificată de programe de creştere şi 
dezvoltare de natură informaţională şi energetică, nu tot materială. Aceste câmpuri fac 
parte din structura fiinţelor vii? Deci şi noi le avem? Ce legătură ar putea ele avea, deoarece 
sunt de natură energetică, cu câmpul-sursă? (Wilcock 2012, 200). 
Idei convergente găsim la pagina 48, în cartea cercetătoarei Lynne McTaggart, Câmpul – În 
căutarea forţei secrete a universului, editată la New York de Harper Collins în 2002 (Wilcock 
2012, 201). 
 În efectul fantomei ADN, studiat şi de Peter Gariaev în sec. XXI, molecula de ADN 
absoarbe lumina ca un burete apa. Iar la îndepărtarea mostrei de ADN fotonii rămân 
localizaţi în aceeaşi configuraţie ca şi când mostra de ADN ar fi rămas acolo pentru 30 de 
zile. Poziţia fotonilor în locul unde a fost şi mostra a fost denumită fantomă AND (Wilcock 
2012, 202). 
 Toate acestea dovedesc că în univers, lângă noi… există un „câmp de informare”. 
Celulele noastre ascultă de acesta. Iar fotonii se fac remarcaţi nu numai în substanţa fizică 
ci şi în duplicatul energetic (aşa-zisele corpuri din teozofie) al acesteia. Iar de la duplicatul 
energetic putem merge în continuare spre ideea transmiterii unor date de natură 
emoţională sau informaţională prin intermediul sunetelor. Adică, fie se transmite ceva de la 
interpret la public, fie publicul rezonează cu stări ale interpretului în momentul intonării 
muzicii. „Ştiinţa convenţională are mare nevoie de o revizuire” (Wilcock 2012, 204). 
Unele contribuții ale unor autori români cu privire la câmpul-sursă sau cu privire la 
parcurgerea demersurilor în cercetarea ce poate duce într-acolo 
 
Mihai Drăgănescu 
Specialistul în electronică, Mihai Drăgănescu, a fost președinte al Academiei Române și s-a 
numărat printre cei 730 de cercetători ai Academiei Mondiale de Artă și Stiință. 
„Cadrul ontologic al existenței” este format din patru nivele. Cele patru nivele ale existenței 
sunt ierarhice, adică decurg unul din celălalt. Ca atare, ultimul nivel este rezultatul funcțiunii 
celorlalte trei de deasupra sa.  
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 Pe primul nivel al unui model „structural-fenomenologic-ortofizic” energia primordială 
și organizată fundamental este asociată cu sursa informațională a începuturilor, de 
asemenea, cu timpul.  
 Pe cel de-al doilea nivel este situată lumea fenomenelor organizate în două categorii, 
cea a universului creat și cea a inteligenței creatoare. Pe cel de-al treilea nivel sunt, în sfârșit, 
vizibile părțile fizice ale universului și acțiunile corpurilor fizice conduse de minți. Iar pe cel 
de-al patrulea nivel pot fi observate sistemele vii și sistemele sociale în care acestea 
viețuiesc. Conștiența fundamentală decurge din funcțiile nivelelor 2 și 3. Credem că „locul” 
câmpului-sursă ar fi și el încadrabil în nivelele 2 și 3 (Drăgănescu 2004). 
 
Basarab Nicolescu 
Fizicianul Basarab Nicolescu este, din 2001, membru de onoare al Academiei Române. A 
fost nominalizat pentru premiul Nobel datorită contribuțiilor sale în mecanică cuantică. 
Basarab Nicolescu urmărește formulările introduse de Jean Piaget în 1970 despre 
transdisciplinaritate. În viziunea drd. Irinei Dincă, metodologia lui Nicolescu fundamentează 
„trei axiome ale transdisciplinarității”. 
 Prima dintre axiome este „axioma ontologică”. Realitatea globală este structurată pe 
mai multe nivele. Nivelele sunt întrepătrunse! Pe unele le cunoaștem, în sensul că le dăm 
denumiri, pe altele nu. Conform axiomei ontologice a înțelegerii realității, ea este formată 
din mai multe nivele de percepere conștiență. Realitatea, chiar dacă am vrea s-o considerăm 
unitară, se va observa că fiecare nivel de percepere conștientă se află în discontinuitate cu 
cel anterior, respectiv cu cel următor. Fiecare nivel are legile sale de autoguvernare și nu 
sunt valabile unui alt nivel de realitate. Discontinuitatea dintre nivele mai poate fi denumită, 
„zonă de transparență” sau zonă de „non-rezistență”. Unele nivele ale realității nu pot fi 
conștientizate, sau nu pot fi decât parțial cunoscute, deci „rezistă” investigațiilor terestre 
științifice tradiționale. Incapacitatea de a formaliza poate viza sacrul! „Zonele de 
transparență” permit comunicarea dintre microfizic și macrofizic. Câmpul-sursă poate fi 
astfel accesat. Muzica interpretată, compusă sau comentată determină formarea unui cod, 
poate la nivelul tocmai al „non-rezistenței” dintre nivelele realității globale. Codul 
organizează informația. Codul nu este legat... nu depinde de timp! 
 Cea de a doua dintre axiome este „axioma logică a emergenței terțului inclus”. Savantul 
român găsește trei terțuri: a) „terțul inclus logic”, teoretizat de filozoful Ștefan Lupașcu, este 
validabil datorită ”mijlocirii logicii verticale”, prezentă și în scrierile lui Mihai Șora; b) „terțul 
ontologic” ne obligă să efectuăm saltul între nivelele de realitate globală; c) „terțul ascuns” 
asigură o suficientă interpretare a „obiectului transdisciplinar” și a „subiectului 
transdisciplinar”. La Basarab Nicolescu, un altfel de terț, „terțul ascuns” presupune o zonă 
de „non-rezistență”. Astfel, în „ansamblul nivelelor de realitate” există o zonă de non-
rezistență între obiecte aflate în diferite realități. Respectiv, există o zonă de non-rezistență 
între percepții. Informațiile, ca atare, pot trece dintr-o realitate în alta în lumea obiectelor, 
după cum poate trece dintr-o realitate în alta în lumea percepțiilor. Deducem că „zona 
complementară de non-rezistență” face posibilă trecerea lină a informației din exteriorul 
ființei umane în interiorul ei și invers. „Zona de transparență absolută este asociată 
sacrului”. 
 Cât despre cauzalitate, în lumea materială, newtoniană, „cauzalitatea locală” 
presupune, după cum știm din acest tip de fizică, o logică, mai degrabă o succesiune de 
mișcări de tip origine-repercursiune predictibile, pe care ne putem baza în lumea obiectelor 
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și ne putem permite să nu ne mai intereseze atâta timp cât în subconștient știm că după o 
anumită cauză urmează mereu un anumit tip de efect. Cât despre cauzalitate în lumea 
cuantică, o anumită cauză poate să aibă un efect surprinzător, de vreme ce elementele 
acelea mărunte ale nucleului sunt unite, comunică, sunt atemporale și aspațiale în acțiunile 
ce le leagă permanent. „Nivelul de organizare” al lumii vizibile este omogen atunci când 
vorbim de „legile ce o guvernează”, precum este omogen și nivelul de organizare al lumii 
invizvibile datorită „legilor specifice ce o organizează”. Toată problema se pune în mod 
esențial atunci când observăm că avem de a face cu o singură realitate din două părți, una 
vizibilă și alta invizibilă. Ambele sunt construite una peste cealaltă și nu putem să nu ținem 
cont de mecanica cuantică atunci când operăm cu obiecte tari, respectiv nu putem să nu 
ținem cont de obiectele vizibile atunci când studiem mecanica cuantică (Dincă 2012). 
 
Eugen Celan 
Cercetătorul român Eugen Celan are foarte multe preocupări în așa-zisele domenii de 
graniță, interdisciplinaritatea unor științe în care deducțiile logice, experimentele repetate 
validabile doveditoare și prezumțiile nici măcar constituite în ipoteze creează o emulație 
fascinantă în care cititorul ar trebui să fie destul de bine informat pentru a nu se pierde în 
meandrele combinațiilor între adevărul cert și speculație. Eugen Celan este interesat de: 
comunicarea dintre regnul vegetal și sistemele vii umane; patogeneză oncologică; 
electronografie; biofotonică; criobiologie; tratamente geriatrice și biolocație... devenind și 
membru fondator al asociației române de cercetări în domeniul psihotronicii. 
 Bioelectromagnetismul este o ramură a electromagnetismului, iar el, la rândul său, 
fiind un capitol al fizicii. Procesele biologice sunt influențate de frecvențe aparținând 
luminii, până la urmă a întregii game aflată între infraroșu și ultraviolet ca extremități. 
Aplecarea observațiilor spre ceea ce ar putea fi sub spectrul vizibil, adică mai jos de 
frecvența culorii infraroșu, precum și aplecarea observației spre ceea ce ar putea fi deasupra 
spectrului vizibil, adică mai sus de frecvența culorii ultraviolet, ar putea conduce spre câteva 
sugestii.  
 Printre ele, în primul rând, organismul viu ar putea juca rolul unui „biosenzor” pentru 
fel și fel de radiații cosmice, iar în al doilea rând, am fi capabili sămai facem câțiva pași pe 
linia înțelegerii cauzelor existenței biocâmpurilor în care „se scaldă” ființele vii. Odată 
integrate aceste experimente, cu condiția reușitei lor, bineînțeles, în curentul principal 
științific contemporan, perspectiva câmpului-sursă s-ar lăsa întrezărită firav la orizontul 
cunoașterii științifice. 
 Din ce în ce mai mulți cercetători sunt de acord cu demersurile studiului și altor tipuri 
de energii care ar putea avea vreun efect asupra ființei vii, energii cum ar fi cele din banda 
undelor radio. După cum știm, legea conservării energiei ar putea permite speculația unor 
sublimări, transformări energetice, capabile să ne ghideze spre tărâmul necunoscut al unui 
câmp vast, plin cu diferite forțe (Celan 1999). 
 
Eugen Macovschi 
Biologul și biochimistul Eugen Macovschi a fost membru titular al Academiei Române din 
1948. Florin George Frunză, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iași, se exprimă cu parțialitate cu privire la concepția lui Eugen Macovschi. Biocâmpul 
este alcătuit din substanță, energie și o informație care le organizează. Biocâmpul uman are 
influență asupra moleculelor și întregii fiziologii. Biocâmpul stă la baza formării materiei 
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grosiere, dar, în același timp, starea materiei influențează câmpul înconjurător ei. Efectele 
de biocâmp, produse asupra unui țesut, au drept cauză o anumită stare a organismului 
uman transmisă câmpului organizator, anterior. 
 Deci, academicianul român consideră că substanța fizică se află într-o anumită legătură 
cu un câmp complex ce o premerge în apariție și o structurează într-un plan evolutiv, odată 
apărută. 
 Câmpul-sursă este, la rândul său, un câmp extrem de complex, capabil de funcții încă 
necunoscute, dar cercetate, care încep să nu mai fie negate, incapabile însă să calibreze 
niște rezultate pentru a deveni previzibile (Frunză 2016). 
 
Florin Gheorghiță 
Dacă, teoretic, orice substanță răspunde la stimuli energetici, atunci, tot deocamdată 
teoretic, orice radiație răspunde la stimuli informaționali. În acest context, unele 
laboratoare au început să studieze în ce fel membranele noastre celulare ar fi dotate cu 
receptori sensibili în mod expres la schimbări ale aurei. Și, mai departe, o disfuncție la 
nivelul aurei este clar că va fi succedată, dacă nu se intervine în acest răstimp tot energetic, 
de o disfuncție de data aceasta vizibilă, la nivelul substratului material al corpului fizic. Dacă 
acesta ar deveni un adevăr, câmpul-sursă ar putea „vorbi” prin noi. Iar noi am înțelege mai 
multe despre originile noastre astrale nemateriale (Gheorghiță 1999). 
 
Ionel Mohârță 
Ionel Mohârță este membru al organizației americane National Geographic Society, 
membru al Asociației Psihologilor din România și membru al Asociației Române de 
Psihologie Transpersonală 
 Un câmp, gândit materialist, s-ar descrie ca fiind un volum în care totalitatea punctelor 
sale (puncte de materie, de energie, de informație, de sens, de semnificație... puncte 
corespunzătoare diferitelor trăiri ale oricărei ființe senzitive...) prezintă aceleași trăsături. În 
momentul în care aceste trăsături ar fi doar asemănătoare în cadrul câmpului dat, ne-am 
da seama că acolo, în acea zonă a trăsăturilor similare a avut loc o interferență a cel puțin 
două câmpuri. Acestea, la rândul lor, se caracterizează, fiecare, prin trăsăturile regăsite ca 
fiind comune în punctele considerate doar asemănătoare. Altfel spus, interferența 
câmpurilor produce diferențe în proprietățile punctelor unui câmp.  
Întotdeauna un câmp ale cărui puncte sunt toate egale, rămâne un câmp „curat”, 
neperturbat de interferența cu un alt câmp. 
 Universul vizibil, substanțial, se presupune că ar deține doar 4% din totalul versurilor, 
și ele presupuse. Restul de 96 % ar fi ocupat de energia întunecată, materia întunecată și 
diferite posibile forțe despre care nu știm mai nimic. Iar „aglomerările” materiale sunt 
conduse în mișcarea lor de diferite puteri care le cuplează... la decuplează... 
Nimicul nu există. Deci întotdeauna există ceva. Vidul cuantic nu poate fi format, după 
ultimele probabilități, decât din: a) particule asociate informației, numite și tahioni, care se 
deplasează mai repede decât lumina și b) particule asociate energiilor care se deplasează 
cel mult cu viteza luminii. 
 Vidul despre care vorbim are o primă calitate, cea de a crea un prim câmp: spațiul-
timp. În spațiul-timp, cunoscut de noi astăzi, inclus în vidul cuantic, particulele elementare 
apar datorită fluctuațiilor vidului, sau câmpului fundamental nelimitat, matricea 
multiversală. 
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 Câmpul spațiu-timpului, odată creat, deține structural: a) un „câmp biologic” (adică 
fundamentele vieții așa cum o înțelegem noi); b) acesta este ierarhic superior unui „câmp 
psihic”; c) în interiorul acestuia aflându-se câmpul conștienței. Mai concis, imaginați-vă 
patru arii (concentrice). Câmpul cel mai îndepărtat de centru, deci în exteriorul tuturor, este 
câmpul fundamental infinit. Urmează, spre interior, în ordine, câmpul spațiu-timp, câmpul 
biologic, câmpul psihic și, ultimul din centrul cercurilor concentrice este situat câmpul 
conștienței (Mohârță 2005, 40). 
Tragem de aici concluzia că toate aceste câmpuri, deduse unul din altul, au ca origine 
comună, în poziție concentrică, în exterior, câmpul fundamental, sau vidul cuantic, sau 
câmpul-sursă, cel ce le conține pe toate (Mohârță 2005). 
 
Ioan Mămulaș și Corin Bianu 
La pagina 162, în lucrarea autorilor Ioan Mămulaș și Corin Bianu este lansată prezumția 
existenței unui câmp integrator, complex și sinergetic al tuturor câmpurilor fizice generate 
de activitățile ființelor vii. Știința ar ignora în prezent prezența presupusă a unor câmpuri 
„informațional-energetice transindividuale”, cu profunde implicații în câmpul celui de-al 
doilea corp uman, câmpul auric (sau dublul eteric). Interesant este că acest câmp ar avea o 
„componentă” preponderent informațională, așa cum afirmăm noi despre cămpul etic al 
plenului cosmic. Cei doi autori l-au denumit „câmp biotic”, iar particula sa, „bioson”. În 
momentele de asociere ale câmpurilor purtătotare de energii cu acest câmp „exotic”, 
purtător mai ales de informații, poarta spre fenomenele exotice a fenomenelor para- sau 
tele- devine deschisă (Mămulaș & Bianu 1993, 162). 
 
Paul Constantinescu 
Paul Constantinescu a fost membru titular al Academiei Române din 1948.  
Despre fiecare celulă, țesut, organ, sistem de organe sau despre întregul corp uman se 
afirmă că emit un câmp de lumină biologică. Deci, până la urmă, tot corpul uman emite un 
câmp bioluminiscent. Sistemle vii pot fi recunoscute într-un plan concret și într-unul 
abstract. Substanța fizică a corpului uman ar fi guvernată de mișcări organizate ale unei 
energii, în planul concret. Câmpul înconjurător al corpurilor ar putea fi și el înconjurat, de 
data aceasta, de un set specific informațional, în planul abstract. Dacă am ajuns aici, la nivel 
informațional deja am putea vorbi din nou despre câmpul-sursă, preponderent 
informațional în consistența sa. Tot ceea ce este viu „vorbește”.  
Modurile de comunicare vizează deci un limbaj de tipul celor două perechi mai-sus-amintite 
(substanță-energie și câmp-informație). 
Conturul corpurilor vii pot fi înregistrate în acel câmp specific înconjurător al organismului 
în cauză. Expresia posibilă a acestui proces natural este cea a unei holograme 
informaționale, și anume exact ceea ce conține despre noi câmpul-sursă (Constantinescu 
1990). 
 
Vasile Petre Jitariu 
Biologul Vasile Petre Jitariu este membru titular al Academiei Române din 1974. 
Paginile 35-51 ale culegerii de studii științifice, al cărei coordonator este ieșeanul Petre 
Jitariu, stimulează la efectuarea eventuală a unor concluzii temporare. Anumite câmpuri 
electromagnetice sau magnetice, diferite și de intensitate redusă, abia perceptibile, 
determină, din exteriorul ființei, apariția biocâmpurilor la organismele vizate. Rezultă că și 
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noi, ca oameni, mai înainte de a avea vreo formă embrionară recognoscibilă, am apărut ca 
urmare și a aplicării asupra viitorului nostru corp a unor astfel de câmpuri. 
 
Există o reciprocitate între biocâmp și corpul purtător. Biocâmpurile au proprietatea de a 
anticipa formarea corpurilor biofizice, iar acestea, odată formate, la rândul lor, generează 
biocâmpuri specifice stării lor biologice. Câmpul-sursă are, prin excelență structură de câmp 
(Jitariu 1987). 
 
Ștefan Lupașcu 
Multe aspecte ale existenței, începând cu noțiunea de „inconsistență” și „schimbare” 
conduc spre noțiunea de „non-identitate”. Deci, chiar dacă ar exista o legătură a ființei 
noastre cu câmpul-sursă, noi nu ne-am da seama de această conectabilitate. Nu am 
recunoaște nimic din identitatea noastră acolo. Aceasta nu poate fi interpretată cu 
instrumentele logicii cu care ne-am obișnuit. Aceste noțiuni, deseori, au statut ontologic 
secundar sau aparțin unui domeniu al experimentelor. 
Energia, deci, nu poate suporta absența contradicțiilor, pentru că în esența ei, de fapt, este 
dual-contradictorie prin natura, structura și funcțiile ei, afirma Lupașcu în 1951. 
Bazându-se pe antagonismul lui Basarab Nicolescu, afirmat în 1996, filozoful Șefan Lupașcu 
rescrie cele trei axiome majore ale logicii: 
 

 A – conform non-identității de tip fizic nu poate un anumit A plasat la un anumit moment 

în timp să fie identic cu A plasat într-un alt moment de timp. Trecerea timpului face ca cei 

doi A, eventual, doar să semene; 

 B – conform contradicției condiționate A și non-A, amândouă, pot exista în același timp. 

Condiția cerută este ca atunci când A este actual, non-A este potențial. Cum? În două 

situații: prin reciprocitate și prin alternativitate. 

 B1a- prin reciprocitate, A este actual și non-A este potențial. Axioma aplicată în pedagogia 

muzicală presupune că starea mea de A, actuală, este cea în care învăț impecabil în câteva 

luni de zile o arie lungă din actul unei opere muzicale. În același timp, în starea mea de 

non-A, potențială, eu doar îmi închipui și îmi doresc să cred că aș putea învăța mai repede 

și mai frumos aceeași arie; 

 B1b- prin reciprocitate, non-A este actual și A este potențial. Aceasta înseamnă că, într-

adevăr, prin accesul meu la câmpul-sursă, am învățat aria în câteva săptămâni, pe fondul 

unei bucurii de a învăța și fără eforturi, nu în câteva luni, tot impecabil. În același timp, în 

starea mea de A, potențială, eu am oricând posibilitatea să revin la vechiul mod de a 

învăța, în câteva luni, mai lent și cu mai multe eforturi, programându-mi subconștient 

eșecuri și luptând să scap după aceea de acele programe, cu stări de oboseală etc.; 

 B2- prin alternativitate, când A este actual, non-A este potențial, după aceea când non-A 

este actual, A este potențial, și iarăși, când A este actual, non-A este potențial ș.a.m.d. 

 Conchizând cele de mai sus, într-un prezent înghețat alternativitatea indică 
posibilitatea ca A să alterneze cu non-A, iar reciprocitatea indică atribuirea lui non oricărui 
A (Brenner 2010). 
 
Ce este metapedagogia? 
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Meta este prefixul pentru „dincolo, după” și exprimă reflexia, schimbarea, succesiunea, 
acțiunea de a trece prin sau cu ceva (cineva), ceva profund, ceva măreț. Ped este particula 
lexicală însemnând „copil”, iar agoge, „învăţare”. Termenul era folosit cu referire la un 
anumit tip de educaţie şi instrucţie la care aveau dreptul toţi cetăţenii Spartei, cu excepţia 
primului născut din familiile de conducători. 
 
Metapedagogia nu este propriu-zis un set de norme de învăţare, ci, mai degrabă o altă 
orientare a atenţiei. În metapedagogie, aşa cum o gândim noi, atenţia este îndreptată 
asupra subiectului uman care învaţă. Prin parcurgerea de către client a unor stimulente 
motivatoare pentru comportamente specifice aparţinătoare dezvoltării personale, ca parte 
a psihologiei, clientul intră într-o stare favorabilă în a învăţa orice, din orice domeniu. Noi 
dezvoltăm fiinţa umană aflată în condiţie de educare, nu dezvoltăm nişte discipline 
teoretice sau practice ce „aşteaptă” să fie puse în condiţie pentru a fi asimilate. 
 
METODA 
Observarea unor fapte 
Actul învăţării este foarte diferit. Învăţăm, nu numai în funcţie de calităţile mnemotehnice 
ale unei lucrări studiate (cât de mult facilitează un text înţelegerea şi însuşirea lui, ce intenţii 
are autorul pentru ca anumite date să fie transmise eficient), ci şi în funcţie de mulţi alţi 
factori, aparţinând stării psihice a subiectului, familiei, mediului etc. Mnemotehnia constă 
în aplicarea unui grup de procedee capabile să faciliteze învăţarea prin efectuarea unor 
asocieri şi dirijarea semantică a acestora. În afara situaţiilor în care actul învăţării poate fi 
stimulat sau perturbat, creierul ştie foarte bine ce are de făcut. Şi e bine că e aşa! Dar, noi 
rămânem în acest context ca nişte observatori din exterior ai actului memorării. Nu 
participăm controlând procesele din interiorul propriei fiinţe, pentru că suntem prea puţin 
stăpânii ei. Iar comenzile (prin voinţă) pe care le dăm la declanşarea mecanismelor învăţării 
sunt sumare şi simpliste. 
Deci, necesitatea apariţiei unei teorii unificatoare a metodelor didactice (vizând metodele 
cunoscute până-n prezent, sau creând o alta) devine tot mai necesară. O nouă metodă ar 
putea să realizeze o sinteză a celor deja existente, sau o îmbunătăţire a lor prin abordarea 
învăţământului de pe alte poziţii decât cele cunoscute. Ea ar putea aduce, evident, elemente 
noi în învăţarea rapidă. 
 
Evocarea unui model existent 
Tot mai mulţi cercetători în ale educaţiei şi-au dat seama cât de importantă este pregătirea 
absolvenţilor de facultate în a face faţă încercărilor vieţii cotidiene. Studiile au vizat atât 
stima de sine a acelor absolvenţi, cât şi gradul lor de integrare în societate. 
Se constată în lume că din ce în ce mai multe persoane sunt interesate în sporirea educaţiei 
emoţionale. Autocunoaşterea, în general abilităţile emoţionale pozitive capabile să capteze 
pentru mult timp atenţia, devin factori tot mai importanţi în asimilarea cunoştinţelor. Daniel 
Goleman (1998) este de părere că dezvoltarea EQ poate contracara stările contraproductive 
şi poate fructifica potenţialele de conducere organizatorică. 
Persoanele incapabile să-şi identifice starea emoţională sunt extrem de dezavantajate 
întrucât nu sunt conştiente de existenţa unui aspect al realităţii, esenţial pentru reuşita lor 
în toate sectoarele vieţii (afectiv, familial, profesional etc). La unii, analfabetismul afectiv ia 
forma nepriceperii mesajelor pe care trupul încearcă să le transmită: migrene cronice, 
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ulcere, dureri lombare, accese de anxietate care îi avertizează că lucrurile nu merg cum 
trebuie. Cei care se află în această categorie la extrem sunt persoanele care suferă fie de 
alexitimie, fie de diferite afecţiuni psihosomatice. Cuvântul alexitimia provine din limba 
greacă şi înseamnă „absenţa cuvintelor în descrierea sentimentelor”, adică o dificultate sau 
incapacitate a omului de a-şi defini şi exprima afectele conştientizate. Inteligenţa 
emoţională nu este ceva absolut nou, ci doar a fiinţat în umbra inteligenţei cognitive şi a 
fost trimisă să hiberneze de către raţionalismul şi fixaţia tipică secolului XX asupra datelor 
ştiinţifice. Noi sunt însă informaţiile din neurobiologie care au ajutat mult la înţelegerea 
rolului emoţiilor. Înţelegem acum mai bine ce se întâmplă când partea emoţională a 
creierului nostru funcţionează în armonie cu cea cognitivă. Dezvoltarea competenţelor 
emoţionale este deosebit de importantă, deoarece lecţiile emoţionale învăţate ne 
facilitează adaptarea la mediu. Prin exerciţiu, răbdare şi perseverenţă, inteligenţa 
emoţională poate fi crescută, astfel că organizarea unor grupuri de dezvoltare a acesteia 
constituie la orice vârstă adevărate ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiurile 
emoţionale esenţiale care ne vor domina benefic întreaga existenţă. 
 
Crearea unui model nou 
Toată viaţa am fost educaţi să învăţăm cu starea de conştienţă a necunoaşterii, de pe poziţia 
celui care nu cunoaşte nimic şi trebuie să înveţe totul. 
 Dacă s-ar ajunge la faza realizării unui experiment în urma lansării ipotezei de faţă, 
experimentul ar testa posibilitatea existenţei unei capacităţi umane, de acces la resursele 
personale psihice nebănuite pe care oamenii, în marea lor majoritate, nu şi le cunosc, 
grupate şi definite cu termenul câmp-sursă. Ţinta experimentului vizează orice domeniu în 
care este prezentă cogniţia prin citirea şi decizia de învăţare a unui text oarecare în limbajul 
vorbit. Fiind vorba de generalizarea învăţării oricărui text, în acest caz experimentul s-ar 
referi la creşterea performanţelor cogniţiei. 
 Experimentul doar pune o întrebare cu privire la existenţa a ceva. Esenţa 
experimentului constă în autoinocularea imaginii persoanei aflată în postura de a fi 
dobândit deja, ca interpretare, postură poziţionată, în timp, anterior începerii învăţării. 
Pentru a-şi atinge scopurile, experimentul apelează la stările neconvenţionale de 
conştienţă. Una din aceste stări este denumită stare holotropică. Stările holotropice, de 
exemplu, fac parte din stările neconvenţionale (alterate sau modificate) de conştiinţă. 
Aceste stări îl ajută pe om să se orienteze spre întreg. Termenul provine din greacă şi este 
compus din: holos cu sensul de “întreg” şi din trepein cu sensul de “mişcare, a se deplasa 
spre sau în direcţia a ceva”. În viaţa cotidiană conştiinţa este fragmentată, orientată spre 
specificităţile gândirii din fiecare clipă raţională. 
 Perceperea întregului poate fi spontană sau provocată prin diferit tehnici. Stările 
neconvenţionale de conştienţă sunt foarte puţine la număr pentru a putea fi comparate cu 
modelele psihologice unice cunoscute. Astfel de modele psihologice unice cunoscute ar fi, 
de exemplu, reintegrarea socială, intervenţia clinică, evaluarea prin teste, prevenţia. 
Măsurarea stărilor creierului obţine rezultate lipsite de claritate în cazul inducerii unor 
asemenea stări. Analizarea comportamentelor nu ne este de mare ajutor din cauza 
neconcordanţei stărilor neconvenţionale de conştienţă cu comportamentele 
nediferenţiate. Ca atare stările neconvenţionale de conştienţă vor fi observate în funcţie de 
descrierea subiectivă, personală a celui care le trăieşte.  
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 Metoda pedagogică este transmisibilă şi necesită, în acest caz, formarea unor pedagogi 
cu competenţa specială în speţă. Studentul este asistat doar de un singur pedagog pe tot 
parcursul procedeelor. Autoinocularea prin sugestie pozitivă este ghidată de 
heteroinocularea folosită de mentor. 
 Pentru cei care intenţionează să sondeze şi o altă realitate decât cea tridimensională 
(a substanţei materiale), imanentă, o pot face fără să fie nevoiţi să ajungă la realitatea 
transcendentă (a lumii imaginilor mentale, ideilor şi afectelor, a experienţei) doar pe calea 
excelenţei în sondarea celei tridimensionale. Modelul stadiului actual al culturii noastre 
prevede posibilitatea afirmaţiei conform căreia inteligenţa cognitivă ar fi astăzi insuficientă 
în sondarea realităţii complexe, percepute sensibil (material, prin cele cinci simţuri) şi 
suprasensibil (prin intuiţie şi imaginaţie). Prin stadiu al culturii civilizaţiei ne propunem să 
includem, în acest context, toate cele trei mari macro-domenii ale cunoaşterii: ştiinţeţe 
exacte, ştiinţele umaniste şi artele. 
 Inteligenţa emoţională pozitivă şi inteligenţa spirituală pozitivă ar putea deveni 
coeficienţi în măsurarea eficienţei învăţării. Prin pozitivă nu înţelegem materialist-pozitivist-
carteziană, ci: pusă în slujba vieţii; aparţinătoare oricărei modalităţi de susţinere a vieţii; de 
creare a întreţinerii vieţii; ziditoare în sens moral universal, necesară oricărei fiinţe de a fi 
liberă etc. Calitatea emoţiilor omului, neagresivitatea emoţiilor sale, constituie o condiţie 
suficientă în îndeplinirea funcţiilor: de socializare; ale raţiunii; creativităţii; ale creşterii 
abilităţii de prelucrare intelectuală a datelor cu caracter tehnic. 
 
Argumente în favoarea finanțării unui asemenea proiect 
Bioluminiscenţa la nivelul corpului uman (la nivelul fiecărei celule, fiecărui ţesut, organ şi 
sistem) ar avea proprietăţile laserului (aceeaşi culoare în condiţii de temperatură constantă 
etc.), susţin cercetătorii ieşeni Traian D. Stănciulescu şi Daniela M. Manu (Stănciulescu & 
Manu 2003). 
 În cercetarea de faţă comunicarea între sistemele vii prin intermediul sunetului şi prin 
intermediul luminii se rezumă la stadiul fenomenelor, deci analiza şi sinteza vizează 
fenomenologia. De multe ori, pe parcursul demonstraţiei, facem referire la acţiunea de 
axiomatizare, de a enunţa postulate, cu alte cuvinte de a prezenta ceva foarte clar şi direct 
pentru percepţia şi concepţia umană, încât nu mai trebuie demonstrat. Convenţionalizarea 
semnificatului este aplicată atât comunicării, cât şi primordialităţii etice din sentimentul 
sacrului, fie şi exprimat într-o formă de artă, de exemplu muzică. Semnificantul şi 
semnificatul fac parte dintr-un model al semnului lingvistic în accepţiunea lui Ferdinand de 
Saussure, constituind o natură diatică a semnului. 
 Prin semnificant se înţelege un stimul: o imagine acustică, o amprentă psihică sau o 
reprezentare senzorială. Prin semnificat se înţelege conceptul care participă la actul 
semiozei, al semnificării. Prin semioză (diferită de reprezentare) natura se face inteligibilă 
fiinţelor sale, între natură şi fiinţele care o populează stabilindu-se relaţii prin intermediul 
multitudinii de semne. Semnificantul nu se poate identifica fără semnificat, şi viceversa, 
susţine F. De Saussure. 
 Una dintre propozițiile prime pe baza cărora se poate formula o teoremă propune 
acceptarea faptului că organismul este capabil de radiaţie laser. 
 Acest adevăr nu mai are nevoie să fie demonstrat, fiind evident prin el singur. El 
produce anumite afirmaţii din partea noastră cu privire la fenomenul transmiterii de date, 
percepute inconştient, prin intermediul sunetelor, atât din exterior spre om, cât şi de la om 
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spre mediu. Să acceptăm şi altceva, de asemeni, ca fiind o idee ce nu mai are nevoie să fie 
demonstrată, fiind evidentă pin ea singură. Este vorba de existenţa sunetului dincolo de 
limitele unei vieţi umane care răspunde unui logos și este vorba chiar de atribuirea de 
atemporalitate, eternalitare, noţiunea de holos, proprietăţilor informaţiilor muzicale. 
Arhetipurile sonore, fie flotează, aparent haotic, în spaţiul multidimensional, fie sunt fixate, 
stocate în bănci de date ale universului (de fapt ale multiversului). Muzicianul este 
participant la co-crearea sunetului deoarece: pe de o parte recepţionează toate informaţiile 
preexistente deciziei lui de a cânta sau a asculta muzică pe un spectru de frecvenţe, iar pe 
de altă parte lasă să se înmagazineze informaţii în momentul intonării în spectrul de 
frecvenţe folosite în activitatea sa muzicală. Dacă am detalia şi mai mult am descoperi un 
mecanism tetrafazic: 

 Muzicianul recepţionează din inconştientul colectiv date implementate în sunetele pe 

care le cântă; 

 Muzicianul le conduce mai departe, afară din conştiinţa sa, spre public; 

 Muzicianul, el însuşi, implementează din sufletul (noțiunea de suflet încă neexplicată în 

acest articol) său, din inconştientul individual, noi date în muzica pe care o cântă; 

 Muzicianul are şi capacitatea de a anhila anumite date de natură spirituală din muzica pe 

care o cântă. 

 Formularea unor probleme. Cercetătorii au explicat apariţia unor fenomene 
consecvente, repetabile a căror relaţie secvenţială cu fenomenele antecedente originare se 
situează departe în trecutul timpului, sau fac parte din inconştientul uman (individual şi/sau 
colectiv). 
 Conform ipotezei noastre pornim de la observaţia tipului de relaţie ce se stabileşte 
între transmiţător şi destinatar. Roman Jakobson, pentru care poetica devine o parte 
integrantă a lingvisticii, se diferenţiază de Benedetto Croce care reduce lingvistica la 
estetică. După Jakobson, opera de artă conferă mesajului verbal un grup de factori şi un 
grup de funcţii corespunzătoare. 
 O operă de artă, în ontologia sa, presupune o succesiune de acte: actul creaţiei, al 
interpretării, al comunicării şi al înţelegerii. Dacă ne referim doar la actul comunicării 
muzicii, observăm că, de la transmiţător la destinatar (ca factori) se transmite un „ceva” 
metalingval printr-un „cum” fatic (ca funcţii). Ceea ce ne interesează în studiul de faţă este 
dacă dincolo de importanţa nivelului cultural al celor doi poli (aparţinători unui logos) ai 
actului comunicării (cu funcţia emotivă şi conativă) mai există ceva, se mai transmite şi 
altceva (eventual aparţinător unui holos) decât mesaje poetice. Cum se transmite de la om 
la om, de la o personalitate la alta acest „principiu al infinitei străluciri” a unei opere de 
artă? 
 Calitatea gândurilor şi emoţiilor noastre fac parte din bagajul cultural al 
transmiţătorului şi al destinatarului, operate prin intermediul conştientului. 
 Ca problemă pusă ipotezei, numai conştientul participă la logica (adică logos-ul) 
discursivă a ontologiei actelor artistice ale creaţiei, interpretării, comunicării şi înţelegerii? 
Doar conştientul este cel care administrează o comunicare muzicală? Emiţătorul şi 
receptorul înţeleg ei tot ceea ce este codificat într-o operă de artă, reuşesc ei să decodifice 
– recodifice totul (holos-ul)? 
 Din punctul de vedere al obiectului, fenomenului, relaţiei studiate, sunetele muzicale, 
în afară de calităţile lor cunoscute material, mai posedă o serie întreagă de date de natură 
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spirituală, holistice, implementate de compozitor la început, la compunere, iar după 
crearea lucrării de diferiţii săi interpreţi, la fiecare intonare, pe glob, a partiturii. 
 Faptul social şi biologic al comunicării nonverbale, specific-muzicale are anumite 
caracteristici ale transmiterii / receptării. 
 Care sunt factorii care duc la modificările de conştiinţă, specifice relaţiei omului cu 
arta? Ce stimuli generează gândurile şi sentimentele observate din timpul faptului artistic?; 
Cum poate fi această variaţie a trăirilor testată, verificată?: 

 cu aparate de măsură şi control (A.M.C.-uri); 

 statistic, prin alcătuirea unor loturi. 

 
 Emoţiile artistice sunt strict subiective, aparţin doar experienţei personale, sau pot fi 
ele obiectivate, generalizate la grupuri sau colectivităţi mai largi?; 
Există implicaţii psiho-somatice ale actului artistic (endocrine, cardiace etc.)?; Ce răspunsuri 
trebuie căutate?: 

 la înlocuirea unui subiect uman cu altul; 

 la schimbarea stilului muzical, a diferiţilor parametri muzicali cunoscuţi; 

 la modificarea orei experimentului; 

 la modificarea duratei experimentului. 

 
Propunerea unei ipoteze 
Tehnica necesită planificarea programului de implementare, cu respectarea ordinii unor 
faze. 
 Receptarea defectuoasă a fenomenelor neconvenţionale s-a datorat preluării 
adevărurilor în bloc, încrederii neselective a cititorilor care au lecturat cărţi dezbătând 
aceste tematici. Fascinaţia misterului pe care a menţionat-o Einstein, care are la bază o 
sinceră dorinţă a sufleului de a cunoaşte, a fost provocată în fiinţele omeneşti slabe şi 
sensibile. Acestea, după contactul cu paranormalul, nu au utilizat nici una din metodele 
cercetării ştiinţifice, ca de exemplu autointerogaţia, interogaţia sceptică, sau 
infirmabilitatea, pentru a verifica veridicitatea enunţurilor. Cărţile scrise pe aceste teme vor 
să aibă succes editorial, neţinând cont de valoarea, rigoarea sau gradul de adevăr ştiinţific 
afirmat. Cărţile care abordează aceste teme nu sunt scrise de specialişti, ca atare sunt 
speculative! Modul de prezentare al fenomenelor este unul romanţat, patetic, 
condescendent, criptic şi eclectic în acelaşi timp, indică existenţa unui secret intangibil, ţinut 
la distanţă faţă de neiniţiaţi. Îndoielile, rezervele oamenilor de ştiinţă resping empirismul 
diletant, dorinţa de a pătrunde neştiinţific în esenţe. 
 Muzica, este ea un limbaj sau nu? Dacă da, ce se comunică? Muzica este un cod. Iar 
mesajele comunicate sunt, pe de o parte neintenționate, pe de altă parte intenționate. 
Muzica se exprimă nonverbal, ea transmite ceva ceea ce receptorul traduce prin imagini și 
text mental (imagerie mentală), de asemenea emoții (stimulare afectivă) 
 
Comunicarea se produce prin:  

 rezonanţa câmpurilor bio-electromagnetice; 

 vidul cuantic care conţine câmpul de punct zero, format din particule cu energie negativă; 

 telepatie; 
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 acţiunea fenomenelor biofotonice; 

 acţiunea fenomenelor laserilor biologici. 

 
 Ce lipsește în urma analizei surselor? Muzica transmite, de la un om la altul, unităţi 
mentale bio-psiho-logice, sau informaţii de diferite calităţi prin intermediul a doi factori: cu 
ajutorul câmpurilor şi cu ajutorul vidului cuantic. 
 
 Noile cercetări se bazează pe altele mai vechi, care le premerg ca susţinere. La fel se 
întâmplă şi în cazul acesta, extinderea la care ne referim provine din: teoria biofotonică a 
lui F. A. Popp, lansată în 1974; teoria memoriei asociative holografice a sistemelor biologice 
a lui P. Gariaev, lansată în 1991; principiile psihologiei sinergetice ale lui Ion Mânzat, lansate 
în 1999. 
 Referindu-mă la Karl Popper, orice activitate ştiinţifică trebuie să aibă la bază logica 
cercetării metodologice (Mohârţă 2005, 143). Chiar şi atunci când avem ca scop potrivirea 
proceselor mentale cu principiile mecanicii cuantice, trebuie să ţinem cont de metodologia 
cercetării ştiinţifice, de sublinierile filozofului ştiinţei, Karl Popper. 
 Demersul unei cercetări ştiinţifice, depăşind stadiul acestei lucrări, se continuă cu 
organizarea experimentelor, a studiilor de lot etc. Noi însă ne propunem să ne oprim aici. 
Noi nu propunem decât o ipoteză, pe baza observaţiilor şi a raţionamentului care necesită 
explicaţii provizorii pentru anumite fenomene. Ipoteza trebuie să fie falsificabilă, deci să 
înceteze să mai rămână simplă opinie, afirmaţie. Ipoteza nu se poate dovedi ea însăşi, ci 
datele din ea. Intuirea validităţii şi anticiparea verificării unei ipoteze nu va putea atrage 
decât o acceptare formală a ipotezei, până când ea nu va trece prin experimente 
convingătoare. Experimentele au proprietatea de a confirma sau infirma o ipoteză. 
 Dacă experimentele duc de fiecare dată la acelaşi rezultat, abia atunci putem spune că 
avem o teorie. Experimentele trebuie să fie controlate pentru a înlătura variabilele care pot 
masca rezultatul. Experimentele trebuie să fie reproductibile. 
 Cum poate fi corelat câmpul-sursă cu învățarea holistică (tehnica aprofundării 
controlate)? Problema trecerii testelor epistemologice pentru obținerea viabilității 
științifice. 
 Cel mai adesea, dorind a urma jaloanele superioare de ştiinţificitate propuse (de ce 
nu? impuse) de către fizica primelor decenii ale veacului XX, lecturată canonizant – la nivel 
de supremă performanţă epistemică – în cadrul filosofiei neopozitiviste, ştiinţele cogniţiei 
se raportează la sectorul de realitate supus cercetării prin metoda modelării (sau 
modelizării). Aşadar se construiesc şi se studiază simulacre ale lucrurilor, fenomenelor şi 
proceselor „în sine”, re-produceri artificiale schematice, simplificate şi de substitut (în cazul 
nostru, comunicarea între muzicieni prin intermediul vidului cuantic). În esenţă, după ce se 
identifică originalul (în cazul nostru, mecanica cuantică) se stabileşte ipoteza unei analogii 
între acesta şi un sistem distinct de el (conform acestei lucrări, biocomunicaţia muzicală). 
Se procedează la formularea unor relaţii de transformare de la original la model şi realizarea 
unui sistem mai puţin complex şi complicat. Odată studiat, iar rezultatele fiind înregistrate, 
se vor aplica – în condiţii mai mult sau mai puţin controlate – transferurile inverse. În final, 
se testează (experimental sau logic) viabilitatea noilor cunoştinţe (implicit a predicţiilor pe 
care le îngăduie). În particular, pentru disciplinele în discuţie de maxim interes, se 
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dovedeşte specificarea componentelor suficiente ale mecanismelor de procesare 
informaţională situate între input şi output. 
 
Derivarea prognozelor din ipoteză 
Cu privire la exemplul dat pentru transducţie, plauzibilitatea, gradul de probabilitate, forţa 
de argumentaţie a concluziei este cu atât mai mare, cu cât s-ar găsi însuşiri mai importante 
prin care cele două tipuri de calităţi, cu cele patru proprietăţi să concorde. 
 În ceea ce priveşte factologia (date, evenimente, observaţii certe sau probabile care 
pot fi definite), sunt culese date care reprezintă dovezi în vederea susţinerii ipotezei şi 
consolidează argumentul pentru nivelul la care s-a ajuns pe plan mondial cu cercetările din 
domeniul biocomunicaţiei intra-structurale şi inter-structurale. 
 Investigaţia ştiinţifică va păstra cadrul oferit de materialismul metodologic, şi anume 
evenimentelor observate în natură li se atribuie doar cauze naturale, nu şi supranaturale. 
 Prognozele derivate din ipoteză trebuie să fie testate. Concluziile şi prognozele trebuie 
să se bazeze mereu pe teoria deja creată. Prognozele eronate iniţiază considerarea şi 
generarea de corecţii sau ipoteze alternative. 
 Astfel, vor putea fi înlăturate inconsistenţele interne, lacunele, fenomenele 
neexplicate. Noile ipoteze (ipotezele alternative), urmează la rândul lor să fie testate. 
 Cel care va dori să ducă mai departe ipoteza noastră, cel care va dori să realizeze o 
cercetare în acest domeniu al interdisciplinarităţii: 

 va găsi un model universal, prealabil imaginat, al unei realităţi prezumptive ce urmează a 

fi interogată; 

 va găsi o clasă cât mai largă de fenomene; 

 va aplica un set de reguli fundamentale pentru a dezvolta o experienţă controlată; 

 va urmări ca mărimile din model să fie legate de observaţii; 

 va proporţionaliza invariantele existente la variabile – care trebuie să fie mult mai puţine 

decât invariantele; 

 va urmări ca predicţiile asupra rezultatelor observaţiilor viitoare şi experimentelor să-şi 

găsească şi ele un loc în cercetarea respectivă; 

 va conferi predicţii falsificabile de către observaţiile ce urmează a fi efectuate în urma 

experimentelor; 

 va lăsa loc unor cercetări ulterioare, deci teza (sau ipoteza) să permită continuări de 

studiu, să fie extensibilă; 

 va avea grijă ca noile experimente să corespundă prezicerilor, validând astfel afirmaţiile; 

 va veghea ca, în momentul găsirii unor observaţii nonconcordante cu prezicerile, teoria să 

fie reluată spre modificare, sau abandonată; 

 va pune cât mai puţin la îndoială competenţa colaboratorilor, a persoanelor care emit 

idei, care fac observaţiile de rigoare. 

 
Caducitatea (infirmabilitatea) ipotezei 
Ipoteza transmiterii la distanţă a datelor prin intermediul muzicii are următoarele 
caducităţi: 

 noile tehnologii nu au contribuit suficient la obiectivarea rezultatelor obţinute până-n 

prezent în domeniul transmisiunilor bio-psiho-logice la distanţă; 
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 deşi au fost validate ideile care au determinat efectuarea testelor, lărgind domeniul 

observabilului şi îmbunătăţind calitatea observaţiilor, este mult prea săracă sursa de 

instrumente noi cu care se asigură continuarea progresului în cunoaştere; 

 astăzi, putem afirma că incidenţa specialiştilor într-un asemenea domeniu este scăzută; 

 incidenţa subiecţilor umani care să fi trecut prin terapii alternative, sau care să reprezinte 

cazuistică în favoarea biocomunicaţiei, este şi ea scăzută; 

 argumentele existenţei autentificate ca fenomeme repetabile, constante, ale 

metalimbajelor sunt puţine la număr; 

 experimentele testate pe structuri umane, încă nu au dus la emiterea unor teorii; 

 biocomunicaţia, cu ajutorul sunetelor organizate coerent în forma de construcţie a 

structurii unei partituri, este în continuare un fenomen subiectiv; 

 telepatia aparţine, ca şi telepatia muzicală, unui grup restrâns de indivizi, dotaţi genetic cu 

un potenţial special; 

 harul este întâlnit doar în tagma preoţească? Altcineva nu poate fi recunoscut ca având 

har – în contextul ipotezei noastre? Care e definiţia harului?; 

 îndoielile ştiinţifice legate de obiectivarea fenomenelor biocâmpurilor se sprijină pe aria 

deosebit de restrânsă a frecvenţei. Realitatea înconjurătoare are ca fundamente ale 

cunoaşterii sale principiile cartesianismului, a empirismului, a validării informaţiilor 

obţinute doar prin cele cinci organe de simţ ale omului. Un al şaselea (sau mai multe) 

organ de simţ nu există! Căile cunoaşterii ştiinţifice şi empirice sunt majoritar alese astăzi, 

faţă de cea de a treia cale posibilă aleasă de minoritate: cea a revelaţiei. Adevărurile 

revelate, cunoscute datorită extrasensibilităţilor (E.S.P.) unor subiecţi nu sunt bunuri 

universal accesibile, ale tuturor oamenilor, ci doar ale acestor câţiva aleşi; 

 suma testelor şi rezultatelor obţinute până-n prezent în acest domeniu al 

„paranormalului” nu au reuşit deocamdată să convingă publicul, în comparaţie cu 

medicina alopată – cu profunzimea sa, pertinenţa cercetărilor, obiectivitatea teoriilor şi 

multiseculara sa tradiţie. 

 
DISCUŢIE. POZIŢII OPUSE 
Argumente contra, în defavoarea finanțării unui asemenea proiect 
Enunţurile formulate în argumentele pro sunt amendabile. 
 Vom insista pe fenomenul rezonanţei pentru că este cel mai eficace în transmitere, iar 
explicarea fenomenului comunicării prin rezonanţă obţine claritatea, conciziunea şi 
concludenţa necesară. Prin rezonanţă se înţelege fenomenul de oscilaţie al unui sistem viu 
sau neviu receptor, cu una din mărimile sale de stare, cu frecvenţe identice sau apropiate 
ale unui sistem emiţător. Pentru ca un emiţător şi un receptor să intre în rezonanţă ei trebuie 
să oscileze pe frecvenţe identice sau asemănătoare. Energo-informaţia se transmite direct 
– prin corpusculi – sau indirect – prin unde. Energo-informaţia este un concept de decelare, 
înţelegere a realităţii vizibile şi invizibile. Semioticianul Traian D. Stănciulescu se numără 
printre cercetătorii care îl utilizează în lucrările sale. Materia vizibilă şi cea invizibilă este 
formată din diferite tipuri de energii şi informaţii, iar analiza energo-informaţională se 
cristalizează astfel ca metodologie de lucru. Cuplul energie-informaţie se instituie ca o 
realitate profundă a universului în care toate fenomenele şi procesele sunt interpretate prin 
aceste două mărimi – ergul (pentru energie) şi bitul (pentru informaţie) – la care se reduc. 
Informaţiile, în totalitatea lor, sunt implementate, fiecare după un anumit algoritm, în 
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formele de energie cu care se unesc, pentru a îndeplini împreună anumite scopuri şi a 
urmări nenumărate efecte asupra ţintelor vizate. Pentru ca cele două sisteme să poată intra 
în rezonanţă trebuie îndeplinită condiţia coerenţei termenilor lor. 
 Semioticianul Traian D. Stănciulescu afirmă că din perspectivă ştiinţifică „toate 
fenomenele invizibile sunt generate de cele vizibile (Stănciulescu & Manu 2003, 220)”. 
Activităţile spirituale sunt un efect, o consecinţă a funcţionării sistemelor şi aparatelor din 
corpurile noastre. Monismul materialist şi monismul idealist reduc existenţa la un singur tip 
de realitate, fie materială, fie ideală. Modelele moniste asociate istoric complexului corp-
suflet-spirit, au în vedere un anumit organ sau altul (inima, plămânii, creierul), care 
coordonează în stadiul de materie organizată superior, activitatea sufletului, conştiinţa sau 
viaţa emoţională. 
 
 Un stadiu avansat al materialismului conduce la formularea a două idei noi. Acestea 
contrazic preexistenţa spiritului faţă de materie: 
 Corpul material este identificat iniţial cu o entitate posedând anumite conexiuni de 
energie condensată amorfă. Totuşi, forma este dată până la urmă de arhetipul terestru 
uman, repetat morfogenetic la naşterea fiecărui individ al speciei. Din această perspectivă, 
datorită proprietăţii energiei de a nu fi creată şi de a nu se pierde ci doar de a se transforma, 
corpul uman, fiind de natură energetică, este considerat nemuritor; 
 Existenţa sufletului se semnalează ontologic, în ordine ierarhică, prin evoluţia materiei 
de la simplu la complex (Stănciulescu & Manu 2003, 221). Creierul, datorită reţelelor 
neuronilor, este apt pentru deţinerea feluritelor facultăţi mentale caracterizante. Creierul 
uman în evoluţia sa, sub influenţa factorilor sociali şi de mediu, are ca produs conştiinţa, un 
epifenomen, definită ca un mecanism de reflectare a realităţii. Urcând pe scara ierarhică, 
pe un palier al evoluţiei conştiinţei apare spiritul, considerat emergent al conştiinţei. Astfel 
spiritul şi sufletul sunt rodul facultăţilor mentale. Realitatea obiectivă este direcţionată spre 
senzori, iar senzorii reflectă (direcţionează) realitatea spre raţiune (creier). Conştiinţa 
reprezintă un pisc al evoluţiei facultăţilor mentale. 
 Viteza de execuţie a unei lucrări muzicale, ca timp subiectiv limitat şi finit al muzicii 
create, este bivectorial, are două sensuri opuse ce pornesc de la un punct zero (asemănător 
geometriei). De la un punct zero, pe aceeaşi axă, timpul se deplasează pe axă spre stânga, 
cu valorile de minus, adică spre trecut şi, în acelaşi timp timpul se deplasează pe axă spre 
dreapta, cu valorile de plus, adică spre viitor. Decodificarea de către ascultător sau cititor 
(în cazul lecturării partiturii în timp real subiectiv al piesei muzicale) a mesajelor încriptate 
declanşează fenomene de retrocogniţie (amintiri), deci o parcurgere a unui drum în trecut 
de către conştiinţă. Dar declanşează şi fenomene de precogniţie (viziuni premonitive), deci 
o parcurgere a unui drum în viitor de către conştiinţă. Are loc o parcurgere în viitorul unuia, 
sau câtorva, din variantele posibile ale viitorului pentru prezentul dat. 
 Compozitorul şi muzicologul Şerban Nichifor, în teza sa de doctorat consideră că 
muzica, în actul compunerii sale, supune creatorul la presiuni de inspiraţie şi construcţie din 
două direcţii (Nichifor 2000). Presiunea verticală presupune forţa exercitată de inspiraţia 
invocată, sosită de sus, care dictează toate elementele axiomatice, esenţa viitoarei partituri, 
iar presiunea orizontală presupune munca (iarăşi forţa) de elaborare în timp a arhitectonicii, 
a formei muzicale, toată morfologia şi toată sintaxa unei lucrări „vii”, închegate. 
 Din neantul neînţeles şi intangibil sosesc termenii matricilor muzicii aşteptând să 
primească semn, substanţă personală, plăsmuire artistică. Muzica sălăşluieşte în ceruri în 
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formă matricială. Acest tip de energie Şerban Nichifor o defineşte cu termenul de noesis. 
Însuşirea energiei de către fiinţa compozitorului, conştientizarea informaţiilor primite şi 
înglobate mental poartă denumirea de noema. Deci, am putea spune, actul compoziţional 
se desfăşoară în timp de la starea (faza) de noesis la cea de noema, în relaţia creatorului 
(uman) cu termenii matricilor celeste trimise compozitorului. 
 De-a lungul unei perioade de compunere, putem afirma că procesele menţionate 
funcţionează sinergic. Matricile muzicale ale lucrărilor încă necreate (noesis) au fost 
preluate, prelucrate de conştiinţă, mai apoi utilizate în materializarea semnelor muzicale 
(noema) pentru diferitele voci şi instrumente, căpătând substanţă şi tempo. Noţiunea de 
tempo este foarte importantă aici, pentru că timpul subiectiv muzical asigură 
inteligibilitatea artei sonore. Dacă am comprima tempo-ul artificial, o lucrare de 30 de 
minute ar ajunge un punct temporal, un singur acord scurt care nu ar dura nici o secundă. 
Invers, dacă am rarefia, dilata artificial şi exagerat timpul, toate valorile de durată şi-ar 
pierde sensul (informaţia estetică), iar noi n-am mai recunoaşte nimic din partitura 
cunoscută (cântată), după cazul ideal, particular al ei, într-un tempo dorit de autor Cel mai 
bine şi mai fidel este tocmai autorul cel care ştie ce tempo să indice partiturii sale, pentru 
ca toate informaţiile să fie transmise şi înţelese şi toate energiile afective trimise şi simţite.  
 Considerăm că propunerea mărimii fizice a timpului cu două dimensiuni este pripită, 
iar mecanismul de înregistrare a datelor în memorie rămâne o condiţie a vieţii cerebrale, a 
corelării efectelor viitorului faţă de modificările aduse trecutului în prezent. Fizica nu poate 
demonstra decât un singur sens al trecutului, şi anume cel care duce, prin prezent, spre 
viitor. 
 Muzica operează cu rezultanta intersecţiei bagajelor culturale ale emiţătorului şi 
receptorului. Un interpret, în timpul actului de intonare a muzicii, declanşează în receptor 
imagini şi trăiri, a căror corespondenţă cu imaginile şi trăirile interpretului depinde de legi 
culturale, nu de legi fizice. În actul interpretării nu s-a verificat transferul corpuscular de la 
un individ la altul. 
 Nu există suficiente aparate care să măsoare defalcarea fazelor de comunicare din 
transcendent a muzicii către noi, a elementelor de construcţie, de structură a ei. Faptul că 
muzica ar veni de undeva din ceruri nu poate fi astăzi obiectivat ştiinţific. Trimisă de zei 
oamenilor, sfinţenia muzicii rămâne pentru mulţi dintre noi rezultatul unei realităţi intuite. 
Provenienţa cerească a artei sonore, fiind menţionată încă din Antichitate, trecând prin 
vechii greci, până în zilele noastre, este considerată ca un deziderat, ca o speranţă. Muzica 
vine din zonele incertitudinilor spaţiale şi din atemporalul necunoscut. Cei care au simţit 
nevoia sacralizării în plus a actului artistic au încărcat-o obnubilant şi, în felul acesta au 
atribuit muzicii o origine divină. 
 Complexul teoriilor enunţate, prezente în această lucrare se axează pe prea puţine idei 
şi aduce cu sine un factor de risc. Invalidarea unor idei sau altora poate atrage invalidarea 
întregii teorii, atunci când o anumită teorie sau alta se bazează pe o singură idee. Pentru a 
evita riscul menţionat, extinderea argumentelor care confirmă biocomunicaţia ar trebui să 
cuprindă studierea posibilităţii comunicării la nivelul întregului spectru electromagnetic, nu 
doar vizând lumina. 
 Insuficienta documentare ştiinţifică s-a relevat pe parcursul studiului. Succesul şi 
insuccesul ipotezelor din domeniile de graniţă cercetate se cer a fi prezentate mai 
sistematic, tocmai pentru a arăta cititorilor pulsaţia ştiinţifică interdisciplinară din zilele 
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noastre, dacă această interferenţă are loc într-adevăr astăzi, pentru a confirma rezultatele 
biocomunicaţiei. 
 Cercetătorii a căror arie de cercetare se găseşte în exteriorul expertizei (specializării) 
lor nu pot să contribuie semnificativ la progresul domeniului cercetat, din cauza 
neconsacrării lor. De exemplu, competenţa ştiinţifică, de multe ori, se validează în urma 
publicării unor articole de specialitate în domeniul cercetat, şi nu în domeniul conex, doar 
convergent, scrise de pe poziţie de tangenţialitate. 
 Experienţele particulare (cazurile individuale, chiar dacă sunt numeroase), tradiţia unei 
culturi naţionale, credinţele, obiceiurile şi convingerile indivizilor nu au voie să influenţeze 
prin afirmaţiile lor, sau să modifice cercetarea, chiar dacă ele aparţin formelor de conştiinţă 
socială (de grup). 
 Fenomenele exotice (sau fenomenele psi) – cum ar fi stările de conştiinţă modificată, 
extrasensibilităţile de diferite feluri, analiza efectelor produse de câmpurile bio-energo-
informaţionale – nu fac parte din sfera discursului ştiinţific şi vizează scepticismul. 
 Compararea unor fenomene asemănătoare, dar observate în domenii diferite ale 
realităţii, nu poate fi efectuată fără pericole. De exemplu, comunicarea verbală şi cea non-
verbală este realizată de pe poziţii total diferite de substanţă. Vocea umană prezintă un 
anumit tip de realitate cu un anumit set de fenomene, diferit de tipul de realitate şi setul 
de fenomene analizabile în cazul comunicării prin biocâmpuri. 
 Afirmaţiile făcute aici se cer a fi completate de măsurători riguroase stabilite în 
substratul biologic (Stănciulescu & Manu 2003, 541). 
 Aplicarea sinergică (adică prin cuplarea coerentă a contribuţiilor disciplinare) a 
informaţiilor atinge discipline pe care, în mod obişnuit, ştiinţa nu le cuplează. Creşte astfel 
riscul extrapolării studiului în transdisciplinaritate (un exemplu de transdisciplinaritate îl 
constituie formularea conceptului holistic de unitate esenţială a lumii). 
 Celula, ţesutul, aparatele şi sistemele corpului sunt toate sisteme deschise 
suprastructurării lor în alte sisteme superioare. Între sisteme persistă o legătură biunivocă, 
ca atare procesul comunicării nu poate fi desprins de suportul fizic şi chimic al organului ce 
efectuează transmiterea semnalului. 
 Afirmaţiile făcute în acest studiu nu sunt însoţite de un aparat formalizant fizico-
matematic, ceea ce le atribuie mai degrabă un caracter narativ, decât unul de modelare 
matematică. 
 Cu toate cuceririle ştiinţifice din domeniu, existente, efectuate deja, existenţa 
biocâmpurilor este în continuare pusă sub semnul îndoielii. Electronografia, alături de alte 
aparate concepute special pentru acest scop, fac cu greu faţă prejudecăţilor şi influenţelor 
negative din lumea empirică a magiei şi superstiţiilor. Avem încă foarte puţine date despre 
modul de generare şi de manifestare al câmpurilor. 
 În urma culegerii şi prelucrării de date, ca faze ale studiului domeniului de faţă de către 
cercetătorii din întreaga lume, fenomenul comunicării non-verbale presupune rezultatul 
metamorfozării luminii naturale, exterioare corpului uman. Radiaţia biologică de la nivelul 
corpului uman defineşte un câmp, caracterizat printr-o energie luminoasă de tip laser 
biologic, şi se instituie ca un rezultat al fenomenelor de metamorfozare a luminii 
monocromatice, vizibile, lumina solară. 
 Această energie este insuficient cercetată şi, deci, cunoscută, dar se presupune că ar 
facilita procese de comunicare între fiinţele vii (nu numai între oameni), de tip energo-
informaţional, deci holistic. Informaţia, ce „călăreşte” pe energia radiantă, se deplasează 
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orizontal şi vertical: deplasarea orizontală vizează transferul informaţional de la un corp 
biologic la altul din cadrul aceleiaşi specii; deplasarea verticală transferul informaţional de 
la un regn la altul, pe scara lor ierarhică. Comunicarea are loc datorită fenomenului de 
rezonanţă, adică datorită unor procese de interferenţă a bioradiaţiilor. Din păcate energiile 
luminoase de la nivelul viului nu sunt încă nicăieri consemnate în tabelele de energii, de 
fizică sau de chimie. 
 
CONTRIBUȚIA AUTORULUI 
Tehnica aprofundării controlate. Generalități  

 În faza precondiţionantă 1 metodele psihoterapiei sunt aplicate conform protocolului de 

lucru stabilit de psihologul colaborator. 

 În faza precondiţionantă 2 se stabileşte conexiunea eului profund cu semiosfera mentală, 

parte a câmpului-sursă. În această bancă de date, sau câmp-sursă, discipolul îşi 

imaginează că se găsesc toate sunetele, cu relaţiile între sunete, ale lucrărilor pe care 

urmează să le studieze. 

 
 În faza precondiţionantă 3 se stabileşte legătura între inconştientul discipolului şi 

informaţiile specifice compozitorului, implementate în substanţa muzicală a partiturii. 

 
 În faza de lucru 1 și 2 audiția ca proces fiziologic și conștient este divizată (împărțită în 
părțile sale componente) și studiată, atât în ceea ce privește semnalul extern auzului cât și 
în ceea ce privește percepția noțiunilor legate de audiția imaginată. 
 Stările neconvenţionale de conştiinţă sunt foarte puţine la număr pentru a putea fi 
comparate cu modelele psihologice unic cunoscute… de exemplu reintegrarea socială, 
intervenţia clinică, evaluarea prin teste, prevenţia. Una din aceste stări este denumită stare 
holotropică. Stările holotropice, de exemplu, fac parte din stările neconvenţionale (alterate 
sau modificate) de conştiinţă. Aceste stări îl ajută pe om să se orienteze spre întreg. 
Termenul provine din greacă şi este compus din: holos cu sensul de „întreg” şi din trepein 
cu sensul de „mişcare, a se deplasa spre sau în direcţia a ceva”. În viaţa cotidiană conştiinţa 
este fragmentată, orientată spre specificităţile gândirii din fiecare clipă raţională. 
Perceperea întregului poate fi spontană sau provocată prin diferit tehnici. Măsurarea 
stărilor creierului obţine rezultate lipsite de claritate în cazul inducerii unor asemenea stări. 
Analizarea comportamentelor nu ne este de mare ajutor din cauza neconcordanţei stărilor 
neconvenţionale de conştiinţă cu comportamentele nediferenţiate. Ca atare stările 
neconvenţionale de conştiinţă vor fi observate în funcţie de descrierea subiectivă, personală 
a celui care le trăieşte. Metoda pedagogică este transmisibilă şi necesită, în acest caz, 
formarea unor pedagogi cu competenţa specială în speţă. Studentul este asistat doar de un 
singur pedagog pe tot parcursul procedeelor.  
 Autoinocularea prin sugestie pozitivă este ghidată de heteroinocularea folosită de 
mentor. 
 În faza de lucru 3 are loc autoinocularea prin sugestie pozitivă. Ce se întâmplă în 
copilărie şi ce putem face la maturitate? 
 
 Convingerea că partitura este deja ştiută premerge orice act de cunoaştere imanentă 
(prin dobândire treptată de abilităţi datorate dezvoltării aptitudinilor de dotare genetică). 
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Transcendentul devine imanent prin programarea, comenzile date sinelui (prin 
subconştient inconştientului). Accesul în semiosferă, în planul arhetipurilor, în inconştientul 
uman înlocuieşte truda învăţării oglindită în imaginea necunoaşterii. 
 Vladimir Gheorghiu – cercetător specializat în hipnoză, profesor asociat al Universităţii 
din Giesen (Germania), citat de D. C. Dulcan în Inteligenţa materiei (Dulcan 2009, 306) 
afirmă că experienţele sale în care a folosit hipnoza au indicat nişte rezultate surprinzătoare 
cu privire la performanţele umane, depăşind aşteptările despre sine ale subiectului cercetat 
(hipnotizat). Pe aceste posibilităţi nebănuite, nefolosite, se bazează şi ipoteza ideii 
prezentului proiect. Limitele cogniţiei umane se impun în formarea fiinţei. Conştientul, 
educaţia, experienţele şi convingerile proprii îngrădesc, înnăbuşe capacităţile aflate la limita 
riscului de a nu se putea manifesta plenar. Capacitatea complexă, abilităţile de interpretare 
muzicală, la baza cărora au stat aptitudinile fundamentale, sunt controlate de convingerile 
despre limitele proprii. Devenim conştienţi de neputinţele noastre şi, în acest caz, nu le vom 
putea depăşi. 
 În copilărie începe totul. Atunci când conştiinţa de sine începe treptat să asalteze cu 
întrebări cunoaşterea interiorului fiinţei şi mediul, prima „imagine” despre sine nu este a 
noastră proprie, ci a celor din jur. Proiectăm în exteriorul nostru o reacţie afectivă la 
contactul cu anturajul uman. Evoluţia noastră din anii copilăriei este marcată de acţiunea, 
„conştientă sau inconştientă” de a compara, susţine psihiatrul și neurologul Dumitru 
Constantin Dulcan. Comparaţia se face într-un triunghi. La început, într-o primă etapă, noi 
încă neexistând pentru noi înşine, îi comparăm între ei pe cei observaţi în exteriorul nostru. 
Mai apoi, într-o a doua etapă ne comparăm cu cei aflaţi în exterior (Dulcan 2009, 307).  
 Chirurgul estetician american Maxwell Maltz, autorul lucrării Psycho-Cybernetics 
(„Psihocibernetica”) scrisă în 1960, carte „comentată pe larg” de Christian Godefroy, un 
autor francez modern preocupat de dezvoltare personală, la rândul său în lucrarea La 
dynamique mentale („Dinamica mentală”) scrisă în 1974, aceasta din urmă citată de 
Dumitru Constantin Dulcan (Dulcan 2009, 313), face o afirmaţie, în urma constatărilor 
postchirurgicale, conform căreia imaginea despre sine a pacienţilor săi, operaţi estetic, s-a 
îmbunătăţit considerabil. 
 Creierul nostru face confuzia între imaginea exterioară privită, materială şi imaginea 
interioară, mentală. (Dulcan 2009, 314) Ca atare, modificarea metodei de învăţare depinde 
de două realităţi: cea conştientă şi cea subconştientă. Programarea subconştientului de 
către conştient poate fi deci făcută în sensul conştiinţei imaginii muzicii deja învăţată mai 
înainte de a începe procesul neuromotor al automatismelor fizice. Pentru ca o muzică să fie 
învăţată, ea trebuie în prealabil să fie depozitată în subconştient. Acesta însă poate fi 
programat atât cu privire la timpul în care se învaţă, cât şi cu privire la corectitudinea 
execuţiei. Şi ambele acţiuni mentale se fac anticipativ, înainte de a fi stăpânit partitura.  
 „Autoinocularea” şi „heteroinocularea” (Dulcan 2009, 315) în subconştient a unor 
„sugestii pozitive” rezolvă multe din dificultăţile ivite totdeauna în procesul de învăţare, 
dificultăţi impuse de „bariera psihologică”. Discipolul se vizualizează executând o anumită 
lucrare, la o dată nedefinită (deşi data ar putea fi predefinită), într-un stadiu al interpretării 
maturizate. 
 Discipolul se vizualizează pe sine şi se audiază mental cântând acea lucrare aşa cum şi-
o doreşte să devină, cu mult timp înainte de momentul când ea va deveni finalizată în 
realitatea materială. Realitatea materială însă despre sine este anticipată, creată cu mult 
înainte de împlinirea fizică. Şi acea viziune a săvârşitului, fiind creată în perioada 
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configurării, atrage spre ea ca scop întregul demers al edificării lucrării. Reperul final al 
discipolului este icoana sa însăşi, realitatea ideală programată spre a fi atinsă la sfârşitul 
drumului progresului. Şi, odată suprapusă realitatea prezisă pe cea demonstrată, pot fi 
create, imaginate, alte idealuri, alte configuraţii care să se instituie drept ţeluri de atins 
(Dulcan 2009, 317). 
 În subconştient sunt depozitate fenomene psihice care au fost odinioară (anterior) 
conştiente, sau care se află în aceeaşi arie de fenomene cu cele cu manifestări trecute şi 
prezente ale conştientului. În inconştient se află fenomene psihice necatalogabile în relaţie 
cu conştientul, surprinzătoare (neprevăzute), care scapă controlului conştientului, oarecum 
automate (instinctive) şi autonome. Inconştientul controlează buna funcţionare a 
ţesuturilor, organelor, aparatelor şi sistemelor fără ca noi să ştim. Deasemeni, în inconştient 
este înmagazinată memoria noastră. 
 Pedagogia, față de metapedagogie, păstrează cunoașterea într-o relație univocă a 
individului (observatorului) cu obiectele cunoașterii. În acest sens, a învăța înseamnă a lăsa 
să pătrundă în ființa ta noțiuni dintr-un exterior al tău. Singura direcție a actului observării 
este cea de la observat spre observator. Persoana observatorului asistă într-o oarecare 
pasivitate la pătrunderea datelor în memorie, din exterior deci spre interior. 
 În schimb, metapedagogia se ocupă cu condiția observatorului. Urmărind lucrurile din 
perspectiva ei, dacă situezi persoana celui care învață într-o anumită stare „bio-psiho-
logică” (Stănciulescu), procesul de învățare parcă se derulează de la sine. Învățăm orice cu 
mai multă ușurință și bucurie atunci când suntem liniștiți, calmi (eliminând stresul), 
încrezători... cunoscători ai sinelui. 
 Accesul la câmpul-sursă nu ține cont, decât într-o oarecare măsură, de gradul de 
cultură. Cu cât semiosfera omului e mai vastă și cantitatea de informații vehiculate e mai 
mare, înțelegerea unor fenomene paranormale se face mai ușor. Totuși, anumite fenomene 
ieșite din comun pot avea o ocurență și la indivizi mai puțin instruiți, fără ca evenimentele 
să necesite înțelegerea lor. Cu alte cuvinte, există, deopotrivă, indivizi cu o slabă instruire 
intelectuală care, totuși, manifestă o preluare de date mai mult sau mai puțin fidel, în mod 
cert nu din aria lor sumară de cultură. 
 Contextul discuției favorizează conștiența similitudinii între câmpul-sursă și 
subconștientul colectiv al unei mase de oameni. În orice caz, formarea de opinii, influențată 
de inconștientul colectiv așa cum l-a formulat C. G. Jung, s-ar produce, după părerea 
noastră, datorită unei rețele existente în câmpul-sursă. Ca atare, învățarea unei lucrări 
muzicale ar putea să aibă două metodologii. 
 Prima, cea pedagogică, propune ridicarea vitezei de memorare și atribuie certitudini în 
obținerea rezultatelor planificate de pe urma funcționării actului neuromotor al studiului la 
instrument sau vocal. Muzicianului îi sunt impuse din planul administrativ al unui program 
aflat în exteriorul ființei sale gânditoare, orarul, repertoriul, termenele de finalizare și se 
analizează la fiecare individ ratele de performanță. Eficiența este testată empiric, lăsând loc 
oricând remedierii eșecurilor de diferite feluri și cauzalități. 
 Cea de a doua, metapedagogică, este foarte preocupată de starea emoțională a 
artistului interpret. Emoționalitatea este studiată pe trei segmente de timp cu această 
metodă: a) ca istoric al stărilor trăite; b) ca stare emoțională prezentă; c) ca posibilitate de 
a crea cauze favorabile în prezent pentru trăiri ulterioare benefice. Prin meditații și exeriții 
de extindere a conștienței, muzicianului îi sunt înfățișate realități altminteri greu accesibile. 
Relatarea experiențelor despre acele realități vine să lărgească orizontul sensurilor 
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muzicale, implementate pe fundalul unei ființe echilibrate și cu o stimă de sine 
îmbunătățită. Interiorul irumpe la suprafața conștientului iar valorile se repoziționează pe 
scara ierarhiilor proprii. 
 
Cinci paşi ai atitudinii personale în faţa şi în timpul învăţării 

1. Vă aflaţi în faţa unei probleme descriptibile şi deocamdată nerezolvate. Învăţaţi să cereţi 

prin câmpul-sursă de la inteligenţele aflate în ierarhia din care face parte şi omul. În 

această ierarhie fiinţială omul nu este ultima şi cea mai dezvoltată fiinţă într-un trup 

material. Afirmaţia nu poate fi demonstrată, rămâne o supoziţie, nici măcar o ipoteză. 

Totodată, în cazul în care sunteţi religioşi, puteţi să vă adesaţi divinităţii culturii din care 

faceţi parte. Convingerea intimă aici este mai importantă, în obţinerea unui rezultat al 

unei posibile comunicări cu un cineva superior, decât argumentele ştiinţifice cu care s-ar 

susţine existenţa unei rase superioare celei umane, aflate în univers; 

2. Obţineţi convingerea că rezolvarea este deja la îndemână. Ceea ce aţi cerut este accesibil, 

se află în preajma voastră; 

3. Intraţi pe o stare de recepţie, de permitere ca lucrurile să se întâmple, de relaxare, de 

siguranţă în aşteptare, de certitudine a succesului. Sunt înlăturate: îngrijorarea, tensiunile 

de orice fel, strădaniile şi lupta…; 

4. Contrastele (opoziţiile) nu vă mai deranjează. Sunteţi capabili să vă organizaţi starea 

afectivă. Sunteţi observatorii a ceea ce vi se întâmplă. Aveți încredere în voi; 

5. Închideţi cercul cu pct. 1.- în spirală. Reveniți în lumea contrastelor în care lucrurile sunt 

mai clare. „Nu ești supărat din cauza contrastelor ci bucuros datorită clarității.” 

Introduceţi importanţa opoziţiilor în cursul învăţării. Atenţia omului este activă datorită 

existenţei opoziţiilor. Le acceptaţi şi le folosiţi pentru un nou ciclu de paşi 1.- – 4.- 

 
CONCLUZII 
O ipoteză este o afirmaţie care încă n-a fost confirmată şi încă n-a fost infirmată prin nici un 
experiment. 
 Prognozele derivate din ipoteză sunt testate prin diferite experimente, care ar trebuie 
să fie reproductibile. Dacă o propoziţie nu este falsificabilă, atunci ea nu este o ipoteză, ci o 
opinie sau o afirmaţie care se află în afara domeniului de cercetare ştiinţifică. 
 Investigaţia ştiinţifică utilizează procesul ştiinţific, fundamental pentru o anumită 
cercetare, cu ajutorul căreia comunitatea ştiinţifică obţine noi cunoştinţe bazate pe 
argumente fizice obiectivate. 
 Lucrarea prezentă îşi propune să-şi aroge statutul de ipoteză – explicaţia provizorie a 
unei realităţi presupuse (fenomene, procese), cu ajutorul observaţiei şi raţionamentului. 
Câmpul-sursă poate fi folosit, prin puterea recunoașterii sale și formării de către individul 
care-l întrebuințează a unor convingeri adecvate lucrului. El nu este o speculație, o utopie, 
obiectul fictiv al unei dorințe umane sau a unui vis anticipativ. 
 Savanţii folosesc observaţia şi raţionamentul pentru a propune explicaţii provizorii 
pentru diferite fenomene, pe care le numesc ipoteze în cercetările lor. Un aspect important 
al unei ipoteze este că ea trebuie să fie falsificabilă, cu alte cuvinte trebuie să se poată 
dovedi că ipoteza este falsă. Dacă o propoziţie nu este falsificabilă, atunci nu este o ipoteză 
ci o opinie sau afirmaţie care se află în afara domeniului de cercetare ştiinţifică. Este de 
asemenea important de ştiut că o ipoteză ea însăşi nu poate fi dovedită, ci mai degrabă 
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datele dintr-un experiment, anume conceput pentru a testa o ipoteză, pot  într-adevăr să 
fie dovedite, ori să sprijine ori să respingă acea ipoteză. Odată ce o afirmaţie este verificată 
experimental în mod repetat, ea devine validă pentru a fi considerată o ipoteză. 
 Orice prognoză eronată, orice inconsistenţe interne sau lacune, sau fenomene 
neexplicate, consideră necesară iniţierea şi generarea de corecţii sau de ipoteze alternative, 
care ele însele vor fi testate la rândul lor. Orice ipoteză care trece de teste va fi considerată 
destul de validă pentru a face mai apoi prognoze. O ipoteză neverificată poate să se bucure 
şi ea la un moment dat de interes considerabil în rândul specialiştilor, să zicem datorită unei 
anumite eleganţe, sau a unei validităţi intuitive, sau a unei anticipări a verficării sale. Cu 
toate acestea, ea nu va fi acceptată în mod formal până când nu vor exista dovezi 
experimentale convingătoare (vezi exemplul relativităţii generale). 
 Rezultatele unei cercetări ştiinţifice sunt documentate minuţios. În acest scop există 
standarde, care asigură posibilitatea de a explica paşii care duc la o anume concluzie, 
conform surselor folosite şi luarea în considerare a nivelului actual la care se află cercetarea 
în domeniul respectiv. Astfel, rezultatele cercetării devin comparabile, la fel precum etapele 
de progres în disciplina respectivă. Lucrările de cercetare fac trimitere una la celalaltă, ele 
susţinând sau criticând teoriile existente. 
 Accesul la câmpul-sursă ar putea constitui un scop al educaţiei în lumea modernă. 
Învăţarea ar avea loc fără eforturi prea mari şi nu prin asistarea puţin participativă a 
conştienţei şi corpului fizic la procesul memorării şi prelucrării de date. Astăzi, un muzician 
asistă mai mult sau mai puţin pasiv la activitatea memoriei sale, atunci când parcurge 
etapele învăţării unei partituri. Tehnica aprofundării controlate, invers, este preocupată de 
starea subiectului uman, după care permite creierului să-şi gestioneze activitatea aproape 
singur. Creierul ştie singur cea are de făcut, dacă îi asigurăm condiţiile. Din păcate noi 
suntem cei care îl sabotăm şi nu-i asigurăm funcţionarea optimă. Dacă ne liniştim (reducem 
stresul), ne concentrăm, ne echilibrăm emoţional etc., observăm că aceeaşi muncă este 
condusă spre alte rezultate, mai eficiente. 
 Societatea, involuntar, în inerţia ei, ţine actualmente departe oamenii de preocupările 
descoperirii acestui tip de câmp în mod individual. Oricum, perceperea lui, până să devină 
o metodologie, rămâne o stare exotică, o fază extinsă a conştienţei unora. 
Dacă sistemele educaţionale ar implementa un program bazat pe tehnica aprofundării 
controlate, după multă rutină din partea studenţilor timpul destinat învăţării repertoriului 
instrumental sau vocal ar putea fi redus cu până la 40%. Dar, până la apariţia un adevărat 
program de învăţământ superior neconvenţional, un anumit proiect pilot, bazat pe 
preliminariile enunţate aici de faţă ale unei posibile ipoteze, ar putea valida, invalida, reface 
sau corecta experimentele 
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REZUMAT 
Ipoteza intenționează să testeze posibilitatea existenţei unei capacităţi umane, de acces la 
câmpul-sursă, de acces până la urmă la resursele personale psihice nebănuite pe care 
oamenii, de regulă, nu şi le cunosc. Şi ţinta unui posibil proiect nu vizează doar domeniul 
Muzică, ci vizează orice domeniu în care este prezentă cogniţia extrasensibilă prin citirea şi 
decizia de învăţare a unui text oarecare în limbajul vorbit. Fiind vorba de generalizarea 
învăţării oricărui text, în acest caz finalul titlului ar putea viza creşterea performanţelor 
cogniţiei. În cadrul dezvoltării personale, ca parte a psihologiei, tehnica aprofundării 
controlate se vrea o metodă metapedagogică de stabilire a unui acces la câmpul-sursă. 
Abordarea tehnicii aprofundării controlate și a câmpului-sursă, necesar funcționării tehnicii, 
prin metoda logicii confirmă, sau nu, viabilitatea ideilor, de altfel atât de diafane și 
nemateriale, situate în subconștientul colectiv necontrolabil, ci doar uneori, condiționat 
accesibil. Argumentele pro și contra colorează verificarea sustenabilității afirmațiilor și 
înfățișează cititorului „spectacolul” unei presupuse dezbateri prin opozabilitate (dar nu 
contradicție). 
 
Cuvinte cheie: Muzică, metapedagogie, câmp, tehnica aprofundării controlate, înțelegere 
 
INTRODUCERE 
Proiectul (dacă din acest articol poate rezulta un proiect) doar pune o întrebare cu privire 
la existenţa a ceva. Proiectul ce s-ar crea nu culege certitudini, nu porneşte de la multe date 
similare şi cercetări convergente deja efectuate pe care să se sprijine. Proiectul, în această 
formă a sa, are doar scopul de a alcătui un răspuns la întrebarea despre existenţa unei 
capacităţi. Analiza psiho-somatică se face cu ajutorul unor baterii de teste psihologice 
selectate pentru specificul proiectului, cu ajutorul aparaturii medicale şi pe baza declaraţiei 
subiecţilor umani. Proiectul trasează o ipoteză, necesară a fi testată, trecută prin 
experimente. 
 
De ce se face prezenta cercetare? Ce este câmpul-sursă, unde rezidă şi muzica? Ce rezultate 
s-au obținut până-n prezent în urma sondării problematicii? 
 
Câmpul-sursă înca nu poate fi măsurat așa cum măsurăm un câmp electromagnetic. Se 
presupune că este ubicuu și înlesnește corelări între transformări ale materiei și semnale 
energetice de diferite feluri. 
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 Evidenţa cercetărilor face inutilă repetarea verificării rezultatelor existente deja, 
convergând spre un ceva denumit convenţional câmp-sursă. Sunt enumerate totuşi câteva 
din cercetările făcute, poate nu neapărat cele mai semnificative (Wilcock 2012, 198-199) 
Toate sistemele vii sunt racordate la stările mediului. Modificări produse într-un sistem viu 
oarecare sunt resimițite sub forma unor diferite reacții ale altor sisteme vii. Reacțiile 
(Wilcock 2012, 32) nu țin cont de distanță și nu fac parte din spectrul electromagnetic. 
Deoarece undele electromagnetice nu trec prin cuștile Faraday (din cupru) și nici prin pereți 
de plumb, câmpul-sursă nu este electromagnetic. 
 Un astronaunt NASA, Brian O’Leary, a fost chemat în repetate rânduri să colaboreze în 
anumite experimente. A fost solicitat de Cornell University, California, Institute of 
Technology, University of California și Princeton University (Wilcock 2012, 34). Leucocitele 
existente în saliva sa au fost izolate, puse într-o eprubetă de lungimea unui milimetru și 
conectate mai apoi la electrozi de aur minusculi. Experimentul nu trebuia să dureze mai 
mult de 10-12 ore, timp în care celulele rămâneau vii în eprubetă. S-a constatat că la 
diferitele schimbări de stare emoțională ale dr. O’ Leary, celulele sale, aflate într-un 
laborator situat la o distanță de 500 de Km de el, prezentau semnale corespunzătoare de 
răspuns. 
 Clive Backster este un specialist american în hipnoză, care a perfecționat metoda 
observării cu ajutorul poligrafului. A lucrat la CIA, Keeler Polygraph Institute din Chicago... 
A avut numeroase colaborări datorită faptului că a realizat un sistem standardizat de 
evaluare numerică a diagramelor de poligraf (Wilcock 2012, 23). Acest sistem este folosit și 
astăzi. 
 Semnalele pot fi transmise nu numai de la un om la altul sau de la o celulă la alta a 
aceleiași persoane, ci efectul Backster poate fi demonstrat și între regnuri: de la vegetal la 
animal și invers; de la vegetal sau animal la om și invers. 
Despre câmpul-sursă s-a scris foarte mult. El există prin efectele sale dar nu poate fi 
identificat şi măsurat în sine. Nu intenţionez să relatez decât despre câteva surse, nici măcar 
despre cele mai edificatoare. 
 Câmpul-sursă este câmp, forţă, inteligenţă… şi denumirile mai pot continua, cele care 
definesc în cercetările oamenilor de ştiinţă acel ceva care stă la baza întemeierii existenţei 
şi evoluţiei materiei, la baza timpului ca fenomen al succesiunii evenimentelor prin prezenţa 
şi diferenţierea lor în univers, la baza perceperii şi măsurării spaţiului, fiind coordonator al 
legilor viului şi conştienţei. Acesta ar fi câmpul-sursă. 
 David Wilcock este consilier științific în faimosul documentar Ancient Aliens. 
Documentarul TV ce depășește azi episodul 100, produs din 2009, are, printre teme, pe cea 
a paleoastronauticii. În articolele sale din Nexus Magazine, scriitorul Wilcock vorbește 
adesea despre cercetările sale cu privire la civilizațiile antichității, domeniul conștienței și 
noua paradigmă ce a luat ființă în rândul oamenilor de știință, a materiei și energiei. A 
participat deja la peste 600 de episoade TV ale serialelor pe subiectele acestor domenii de 
graniță. 
 David Wilcock afirmă că s-au scris „peste zece mii de lucrări” despre câmpul-sursă, 
publicate până-n 1996. Majoritatea au fost concepute în Rusia. Acolo se studia acest câmp 
încă din 1950 (Akimov & Şipov 1996 în Wilcock 2012, 14)  
 Mintea este un „fenomen energetic”, trecând de la o formă de energie la alta în mod 
liber şi nefiind dependentă de suportul biologic (Wilcock 2012, 16) 
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Deşi nimeni nu a putut să reproducă experimentele lui Cleve Backster, el a rămas faimos 
prin „dialogul” său cu plantele. A lucrat în Corpul de Contrainformaţii al Armatei 
(Americane), unde s-a specializat în metode de hipno- şi narco-interogări. Apoi, din 1948 a 
lucrat la C.I.A. unde a fondat, în cadrul agenţiei, programul de utilizare al poligrafului. După 
zece ani s-a mutat la New York, unde a deschis Şcoala Backster pentru Detectarea Miniciunii, 
instruindu-i pe agenţii N.Y.P.D. şi F.B.I. (Backster 2003 în Willcock 2012, 17)  
Binecunoscutul biolog britanic Rupert Sheldrake, consacrat în lumea științei pentru 
noțiunile sale de rezonanță morfică și câmp morfic, mențioat de David Wilcock (Wilcock 
2012, 94), afirmă că „...noi toţi accesăm o bancă de informaţii comună (câmpul-sursă n.n.) 
atunci când încercăm să ne gândim la ceva anume...” Deci expresia câmpuri morfice este 
propriul termen al lui Sheldrake pentru câmpul-sursă (Wilcock 2012, 97). 
 

 „Tot ceea ce se află în univers este, până la urmă, o minte unică... (Wilcock 2012, 99), 
iar bacteriile, plantele, insectele, ouăle, animalele şi oamenii (date ca exemple 
aleatoare, n.n.) par a împărtăşi aceeaşi minte, datorită unui câmp de energie 
electromagnetică.” (Wilcock 2012, 112). „Această comunicare (între toate fiinţele vii, 
n.n.) implică folosirea unui câmp care teoretic nu există, deoarece nu poate fi găsit în 
spectrul electromagnetic convenţional.” (Wilcock 2012, 19). 

 
 Psihoneurologul Jacobo Grinberg-Zylberbaum susținea în 1994 despre Câmpul-sursă 
că ar fi un „prespaţiu” în forma unei „reţele holografice (deci din proiecţii, n.n.) nelocale cu 
atributele conştiinţei”. Câmpul neuronal produs de creier interacţionează cu prespaţiul, 
„distorsionându-l”. Imaginile aparţin conştiinţei. Prin această distorsiune sunt produse 
imagini conştiente. Imaginile sunt „interpretări parţiale ale prespaţiului”. Atunci când ego-
ul şi sentimentul dualităţii sunt slabe, câmpul neuronal şi reţeaua se suprapun, „devin 
identice”. Aşa sunt generate imaginile gândurilor noastre (Grinberg-Zylberbaum, Delaflor, 
Attie & Goswami 1994). 
 Câmpul-sursă este o „formă activă şi gânditoare a conştiinţei”. Există multe date 
ştiinţifice care aduc argumente în favoarea câmpului-sursă. De ce nu au fost ele făcute 
publice? 
 Hans Adolf Eduard Driesch (1867-1941) a fost un biolog şi un filozof german cunoscut 
pentru experimentele sale în embriologie şi pentru concepţia filozofică neo-vitalistă. 
Vitalismul este o concepţie conform căreia structurile sistemelor vii sunt diferenţiate de 
materia anorganică prin existenţa principiului vieţii. Elanul vital este prezent în materia 
organică. Spre deosebire de materia anorganică, cea organică ar fi capabilă de progres 
pentru a merge pe calea perfecţionării, sau a entelehiei. Şi materia anorganică ar fi capabilă 
de progres, dar acesta este deosebit de lent, nu vizează direct entelehia, deci rămâne 
nesemnificativ pentru conştienţa fiinţei umane. Cu privire la entelehia, ea este o noţiune 
introdusă de Aristotel, prezentă şi în escatologie, susţinând perfecţiunea ca scop nucleic al 
evoluţiei. De asemeni, Diersch este cunoscut pentru prima clonare a unui animal, făcută în 
jurul lui 1880. Entelehia ar putea fi denumită şi câmp-sursă în contextul de faţă. 
 Cercetătorul german Hans Driesch, în 1891, a observat că anumite celule vii vegetale, 
extrase dintr-un embrion cu două feluri de celule, vegetale şi animale, pot recrea un 
embrion întreg. Deci celulele vegetale au memorie şi cunosc programul de creaţie al unui 
organism întreg din care fac parte, alcătuit din celule vegetale şi animale (Wilcock  2012, 
199). 
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 Prof. univ. dr. Lev V. Beloussov, specialist în biologie celulară şi evoluţionistă la 
Lomonosov Moscow State Univertsity, a scris un articol despre biocâmp în 2006, unde 
susţine importanţa sa în embriologie (Wilcock 2012, 199). Oare acest tip de biocâmp poate 
intra în rezonanţă cu frecvenţele câmpului-sursă? (n.n.). 
 Savantul rus Alexander Gurvici a fost una din cele mai luminate minţi, în fizică, ale sec. 
XX. Gurvici a concluzionat că informaţia este transmisă de lumina ultravioletă prin sticla de 
cuarţ. A fost descoperitor al biofotonilor. El consideră că un anumit câmp de energie 
mitogenetic controlează nu numai viaţa în formele sale embrionare, ci şi în cele adulte 
(Wilcock 2012, 199). Genetica, studiind fenomenele eredităţii, defineşte termenul 
mitogenetic ca fiind cel care se referă la stimularea diviziunii celulare. Mito în greacă 
înseamnă „filament”, iar genetica este ştiinţa care studiază fenomenele eredităţii. 
 Harold Saxton Burr (1889-1973) a fost profesor de anatomie la Yale University, School 
of Medicine şi cercetător în domeniul fenomenelor bioelectrice. Neuroanatomistul H. S. 
Burr a constatat apariţia unui câmp electric la celulele încă nefertilizate ale unor animale şi 
plante, de forma organismului adult. Deci materia este edificată de programe de creştere şi 
dezvoltare de natură informaţională şi energetică, nu tot materială. Aceste câmpuri fac 
parte din structura fiinţelor vii? Deci şi noi le avem? Ce legătură ar putea ele avea, deoarece 
sunt de natură energetică, cu câmpul-sursă? (Wilcock 2012, 200). 
Idei convergente găsim la pagina 48, în cartea cercetătoarei Lynne McTaggart, Câmpul – În 
căutarea forţei secrete a universului, editată la New York de Harper Collins în 2002 (Wilcock 
2012, 201). 
 În efectul fantomei ADN, studiat şi de Peter Gariaev în sec. XXI, molecula de ADN 
absoarbe lumina ca un burete apa. Iar la îndepărtarea mostrei de ADN fotonii rămân 
localizaţi în aceeaşi configuraţie ca şi când mostra de ADN ar fi rămas acolo pentru 30 de 
zile. Poziţia fotonilor în locul unde a fost şi mostra a fost denumită fantomă AND (Wilcock 
2012, 202). 
 Toate acestea dovedesc că în univers, lângă noi… există un „câmp de informare”. 
Celulele noastre ascultă de acesta. Iar fotonii se fac remarcaţi nu numai în substanţa fizică 
ci şi în duplicatul energetic (aşa-zisele corpuri din teozofie) al acesteia. Iar de la duplicatul 
energetic putem merge în continuare spre ideea transmiterii unor date de natură 
emoţională sau informaţională prin intermediul sunetelor. Adică, fie se transmite ceva de la 
interpret la public, fie publicul rezonează cu stări ale interpretului în momentul intonării 
muzicii. „Ştiinţa convenţională are mare nevoie de o revizuire” (Wilcock 2012, 204). 
Unele contribuții ale unor autori români cu privire la câmpul-sursă sau cu privire la 
parcurgerea demersurilor în cercetarea ce poate duce într-acolo 
 
Mihai Drăgănescu 
Specialistul în electronică, Mihai Drăgănescu, a fost președinte al Academiei Române și s-a 
numărat printre cei 730 de cercetători ai Academiei Mondiale de Artă și Stiință. 
„Cadrul ontologic al existenței” este format din patru nivele. Cele patru nivele ale existenței 
sunt ierarhice, adică decurg unul din celălalt. Ca atare, ultimul nivel este rezultatul funcțiunii 
celorlalte trei de deasupra sa.  
 Pe primul nivel al unui model „structural-fenomenologic-ortofizic” energia primordială 
și organizată fundamental este asociată cu sursa informațională a începuturilor, de 
asemenea, cu timpul.  
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 Pe cel de-al doilea nivel este situată lumea fenomenelor organizate în două categorii, 
cea a universului creat și cea a inteligenței creatoare. Pe cel de-al treilea nivel sunt, în sfârșit, 
vizibile părțile fizice ale universului și acțiunile corpurilor fizice conduse de minți. Iar pe cel 
de-al patrulea nivel pot fi observate sistemele vii și sistemele sociale în care acestea 
viețuiesc. Conștiența fundamentală decurge din funcțiile nivelelor 2 și 3. Credem că „locul” 
câmpului-sursă ar fi și el încadrabil în nivelele 2 și 3 (Drăgănescu 2004). 
 
Basarab Nicolescu 
Fizicianul Basarab Nicolescu este, din 2001, membru de onoare al Academiei Române. A 
fost nominalizat pentru premiul Nobel datorită contribuțiilor sale în mecanică cuantică. 
Basarab Nicolescu urmărește formulările introduse de Jean Piaget în 1970 despre 
transdisciplinaritate. În viziunea drd. Irinei Dincă, metodologia lui Nicolescu fundamentează 
„trei axiome ale transdisciplinarității”. 
 Prima dintre axiome este „axioma ontologică”. Realitatea globală este structurată pe 
mai multe nivele. Nivelele sunt întrepătrunse! Pe unele le cunoaștem, în sensul că le dăm 
denumiri, pe altele nu. Conform axiomei ontologice a înțelegerii realității, ea este formată 
din mai multe nivele de percepere conștiență. Realitatea, chiar dacă am vrea s-o considerăm 
unitară, se va observa că fiecare nivel de percepere conștientă se află în discontinuitate cu 
cel anterior, respectiv cu cel următor. Fiecare nivel are legile sale de autoguvernare și nu 
sunt valabile unui alt nivel de realitate. Discontinuitatea dintre nivele mai poate fi denumită, 
„zonă de transparență” sau zonă de „non-rezistență”. Unele nivele ale realității nu pot fi 
conștientizate, sau nu pot fi decât parțial cunoscute, deci „rezistă” investigațiilor terestre 
științifice tradiționale. Incapacitatea de a formaliza poate viza sacrul! „Zonele de 
transparență” permit comunicarea dintre microfizic și macrofizic. Câmpul-sursă poate fi 
astfel accesat. Muzica interpretată, compusă sau comentată determină formarea unui cod, 
poate la nivelul tocmai al „non-rezistenței” dintre nivelele realității globale. Codul 
organizează informația. Codul nu este legat... nu depinde de timp! 
 Cea de a doua dintre axiome este „axioma logică a emergenței terțului inclus”. Savantul 
român găsește trei terțuri: a) „terțul inclus logic”, teoretizat de filozoful Ștefan Lupașcu, este 
validabil datorită ”mijlocirii logicii verticale”, prezentă și în scrierile lui Mihai Șora; b) „terțul 
ontologic” ne obligă să efectuăm saltul între nivelele de realitate globală; c) „terțul ascuns” 
asigură o suficientă interpretare a „obiectului transdisciplinar” și a „subiectului 
transdisciplinar”. La Basarab Nicolescu, un altfel de terț, „terțul ascuns” presupune o zonă 
de „non-rezistență”. Astfel, în „ansamblul nivelelor de realitate” există o zonă de non-
rezistență între obiecte aflate în diferite realități. Respectiv, există o zonă de non-rezistență 
între percepții. Informațiile, ca atare, pot trece dintr-o realitate în alta în lumea obiectelor, 
după cum poate trece dintr-o realitate în alta în lumea percepțiilor. Deducem că „zona 
complementară de non-rezistență” face posibilă trecerea lină a informației din exteriorul 
ființei umane în interiorul ei și invers. „Zona de transparență absolută este asociată 
sacrului”. 
 Cât despre cauzalitate, în lumea materială, newtoniană, „cauzalitatea locală” 
presupune, după cum știm din acest tip de fizică, o logică, mai degrabă o succesiune de 
mișcări de tip origine-repercursiune predictibile, pe care ne putem baza în lumea obiectelor 
și ne putem permite să nu ne mai intereseze atâta timp cât în subconștient știm că după o 
anumită cauză urmează mereu un anumit tip de efect. Cât despre cauzalitate în lumea 
cuantică, o anumită cauză poate să aibă un efect surprinzător, de vreme ce elementele 
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acelea mărunte ale nucleului sunt unite, comunică, sunt atemporale și aspațiale în acțiunile 
ce le leagă permanent. „Nivelul de organizare” al lumii vizibile este omogen atunci când 
vorbim de „legile ce o guvernează”, precum este omogen și nivelul de organizare al lumii 
invizvibile datorită „legilor specifice ce o organizează”. Toată problema se pune în mod 
esențial atunci când observăm că avem de a face cu o singură realitate din două părți, una 
vizibilă și alta invizibilă. Ambele sunt construite una peste cealaltă și nu putem să nu ținem 
cont de mecanica cuantică atunci când operăm cu obiecte tari, respectiv nu putem să nu 
ținem cont de obiectele vizibile atunci când studiem mecanica cuantică (Dincă 2012). 
 
Eugen Celan 
Cercetătorul român Eugen Celan are foarte multe preocupări în așa-zisele domenii de 
graniță, interdisciplinaritatea unor științe în care deducțiile logice, experimentele repetate 
validabile doveditoare și prezumțiile nici măcar constituite în ipoteze creează o emulație 
fascinantă în care cititorul ar trebui să fie destul de bine informat pentru a nu se pierde în 
meandrele combinațiilor între adevărul cert și speculație. Eugen Celan este interesat de: 
comunicarea dintre regnul vegetal și sistemele vii umane; patogeneză oncologică; 
electronografie; biofotonică; criobiologie; tratamente geriatrice și biolocație... devenind și 
membru fondator al asociației române de cercetări în domeniul psihotronicii. 
 Bioelectromagnetismul este o ramură a electromagnetismului, iar el, la rândul său, 
fiind un capitol al fizicii. Procesele biologice sunt influențate de frecvențe aparținând 
luminii, până la urmă a întregii game aflată între infraroșu și ultraviolet ca extremități. 
Aplecarea observațiilor spre ceea ce ar putea fi sub spectrul vizibil, adică mai jos de 
frecvența culorii infraroșu, precum și aplecarea observației spre ceea ce ar putea fi deasupra 
spectrului vizibil, adică mai sus de frecvența culorii ultraviolet, ar putea conduce spre câteva 
sugestii.  
 Printre ele, în primul rând, organismul viu ar putea juca rolul unui „biosenzor” pentru 
fel și fel de radiații cosmice, iar în al doilea rând, am fi capabili sămai facem câțiva pași pe 
linia înțelegerii cauzelor existenței biocâmpurilor în care „se scaldă” ființele vii. Odată 
integrate aceste experimente, cu condiția reușitei lor, bineînțeles, în curentul principal 
științific contemporan, perspectiva câmpului-sursă s-ar lăsa întrezărită firav la orizontul 
cunoașterii științifice. 
 Din ce în ce mai mulți cercetători sunt de acord cu demersurile studiului și altor tipuri 
de energii care ar putea avea vreun efect asupra ființei vii, energii cum ar fi cele din banda 
undelor radio. După cum știm, legea conservării energiei ar putea permite speculația unor 
sublimări, transformări energetice, capabile să ne ghideze spre tărâmul necunoscut al unui 
câmp vast, plin cu diferite forțe (Celan 1999). 
 
Eugen Macovschi 
Biologul și biochimistul Eugen Macovschi a fost membru titular al Academiei Române din 
1948. Florin George Frunză, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iași, se exprimă cu parțialitate cu privire la concepția lui Eugen Macovschi. Biocâmpul 
este alcătuit din substanță, energie și o informație care le organizează. Biocâmpul uman are 
influență asupra moleculelor și întregii fiziologii. Biocâmpul stă la baza formării materiei 
grosiere, dar, în același timp, starea materiei influențează câmpul înconjurător ei. Efectele 
de biocâmp, produse asupra unui țesut, au drept cauză o anumită stare a organismului 
uman transmisă câmpului organizator, anterior. 
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 Deci, academicianul român consideră că substanța fizică se află într-o anumită legătură 
cu un câmp complex ce o premerge în apariție și o structurează într-un plan evolutiv, odată 
apărută. 
 Câmpul-sursă este, la rândul său, un câmp extrem de complex, capabil de funcții încă 
necunoscute, dar cercetate, care încep să nu mai fie negate, incapabile însă să calibreze 
niște rezultate pentru a deveni previzibile (Frunză 2016). 
 
Florin Gheorghiță 
Dacă, teoretic, orice substanță răspunde la stimuli energetici, atunci, tot deocamdată 
teoretic, orice radiație răspunde la stimuli informaționali. În acest context, unele 
laboratoare au început să studieze în ce fel membranele noastre celulare ar fi dotate cu 
receptori sensibili în mod expres la schimbări ale aurei. Și, mai departe, o disfuncție la 
nivelul aurei este clar că va fi succedată, dacă nu se intervine în acest răstimp tot energetic, 
de o disfuncție de data aceasta vizibilă, la nivelul substratului material al corpului fizic. Dacă 
acesta ar deveni un adevăr, câmpul-sursă ar putea „vorbi” prin noi. Iar noi am înțelege mai 
multe despre originile noastre astrale nemateriale (Gheorghiță 1999). 
 
Ionel Mohârță 
Ionel Mohârță este membru al organizației americane National Geographic Society, 
membru al Asociației Psihologilor din România și membru al Asociației Române de 
Psihologie Transpersonală 
 Un câmp, gândit materialist, s-ar descrie ca fiind un volum în care totalitatea punctelor 
sale (puncte de materie, de energie, de informație, de sens, de semnificație... puncte 
corespunzătoare diferitelor trăiri ale oricărei ființe senzitive...) prezintă aceleași trăsături. În 
momentul în care aceste trăsături ar fi doar asemănătoare în cadrul câmpului dat, ne-am 
da seama că acolo, în acea zonă a trăsăturilor similare a avut loc o interferență a cel puțin 
două câmpuri. Acestea, la rândul lor, se caracterizează, fiecare, prin trăsăturile regăsite ca 
fiind comune în punctele considerate doar asemănătoare. Altfel spus, interferența 
câmpurilor produce diferențe în proprietățile punctelor unui câmp.  
Întotdeauna un câmp ale cărui puncte sunt toate egale, rămâne un câmp „curat”, 
neperturbat de interferența cu un alt câmp. 
 Universul vizibil, substanțial, se presupune că ar deține doar 4% din totalul versurilor, 
și ele presupuse. Restul de 96 % ar fi ocupat de energia întunecată, materia întunecată și 
diferite posibile forțe despre care nu știm mai nimic. Iar „aglomerările” materiale sunt 
conduse în mișcarea lor de diferite puteri care le cuplează... la decuplează... 
Nimicul nu există. Deci întotdeauna există ceva. Vidul cuantic nu poate fi format, după 
ultimele probabilități, decât din: a) particule asociate informației, numite și tahioni, care se 
deplasează mai repede decât lumina și b) particule asociate energiilor care se deplasează 
cel mult cu viteza luminii. 
 Vidul despre care vorbim are o primă calitate, cea de a crea un prim câmp: spațiul-
timp. În spațiul-timp, cunoscut de noi astăzi, inclus în vidul cuantic, particulele elementare 
apar datorită fluctuațiilor vidului, sau câmpului fundamental nelimitat, matricea 
multiversală. 
 Câmpul spațiu-timpului, odată creat, deține structural: a) un „câmp biologic” (adică 
fundamentele vieții așa cum o înțelegem noi); b) acesta este ierarhic superior unui „câmp 
psihic”; c) în interiorul acestuia aflându-se câmpul conștienței. Mai concis, imaginați-vă 
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patru arii (concentrice). Câmpul cel mai îndepărtat de centru, deci în exteriorul tuturor, este 
câmpul fundamental infinit. Urmează, spre interior, în ordine, câmpul spațiu-timp, câmpul 
biologic, câmpul psihic și, ultimul din centrul cercurilor concentrice este situat câmpul 
conștienței (Mohârță 2005, 40). 
Tragem de aici concluzia că toate aceste câmpuri, deduse unul din altul, au ca origine 
comună, în poziție concentrică, în exterior, câmpul fundamental, sau vidul cuantic, sau 
câmpul-sursă, cel ce le conține pe toate (Mohârță 2005). 
 
Ioan Mămulaș și Corin Bianu 
La pagina 162, în lucrarea autorilor Ioan Mămulaș și Corin Bianu este lansată prezumția 
existenței unui câmp integrator, complex și sinergetic al tuturor câmpurilor fizice generate 
de activitățile ființelor vii. Știința ar ignora în prezent prezența presupusă a unor câmpuri 
„informațional-energetice transindividuale”, cu profunde implicații în câmpul celui de-al 
doilea corp uman, câmpul auric (sau dublul eteric). Interesant este că acest câmp ar avea o 
„componentă” preponderent informațională, așa cum afirmăm noi despre cămpul etic al 
plenului cosmic. Cei doi autori l-au denumit „câmp biotic”, iar particula sa, „bioson”. În 
momentele de asociere ale câmpurilor purtătotare de energii cu acest câmp „exotic”, 
purtător mai ales de informații, poarta spre fenomenele exotice a fenomenelor para- sau 
tele- devine deschisă (Mămulaș & Bianu 1993, 162). 
 
Paul Constantinescu 
Paul Constantinescu a fost membru titular al Academiei Române din 1948.  
Despre fiecare celulă, țesut, organ, sistem de organe sau despre întregul corp uman se 
afirmă că emit un câmp de lumină biologică. Deci, până la urmă, tot corpul uman emite un 
câmp bioluminiscent. Sistemle vii pot fi recunoscute într-un plan concret și într-unul 
abstract. Substanța fizică a corpului uman ar fi guvernată de mișcări organizate ale unei 
energii, în planul concret. Câmpul înconjurător al corpurilor ar putea fi și el înconjurat, de 
data aceasta, de un set specific informațional, în planul abstract. Dacă am ajuns aici, la nivel 
informațional deja am putea vorbi din nou despre câmpul-sursă, preponderent 
informațional în consistența sa. Tot ceea ce este viu „vorbește”.  
Modurile de comunicare vizează deci un limbaj de tipul celor două perechi mai-sus-amintite 
(substanță-energie și câmp-informație). 
Conturul corpurilor vii pot fi înregistrate în acel câmp specific înconjurător al organismului 
în cauză. Expresia posibilă a acestui proces natural este cea a unei holograme 
informaționale, și anume exact ceea ce conține despre noi câmpul-sursă (Constantinescu 
1990). 
 
Vasile Petre Jitariu 
Biologul Vasile Petre Jitariu este membru titular al Academiei Române din 1974. 
Paginile 35-51 ale culegerii de studii științifice, al cărei coordonator este ieșeanul Petre 
Jitariu, stimulează la efectuarea eventuală a unor concluzii temporare. Anumite câmpuri 
electromagnetice sau magnetice, diferite și de intensitate redusă, abia perceptibile, 
determină, din exteriorul ființei, apariția biocâmpurilor la organismele vizate. Rezultă că și 
noi, ca oameni, mai înainte de a avea vreo formă embrionară recognoscibilă, am apărut ca 
urmare și a aplicării asupra viitorului nostru corp a unor astfel de câmpuri. 
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Există o reciprocitate între biocâmp și corpul purtător. Biocâmpurile au proprietatea de a 
anticipa formarea corpurilor biofizice, iar acestea, odată formate, la rândul lor, generează 
biocâmpuri specifice stării lor biologice. Câmpul-sursă are, prin excelență structură de câmp 
(Jitariu 1987). 
 
Ștefan Lupașcu 
Multe aspecte ale existenței, începând cu noțiunea de „inconsistență” și „schimbare” 
conduc spre noțiunea de „non-identitate”. Deci, chiar dacă ar exista o legătură a ființei 
noastre cu câmpul-sursă, noi nu ne-am da seama de această conectabilitate. Nu am 
recunoaște nimic din identitatea noastră acolo. Aceasta nu poate fi interpretată cu 
instrumentele logicii cu care ne-am obișnuit. Aceste noțiuni, deseori, au statut ontologic 
secundar sau aparțin unui domeniu al experimentelor. 
Energia, deci, nu poate suporta absența contradicțiilor, pentru că în esența ei, de fapt, este 
dual-contradictorie prin natura, structura și funcțiile ei, afirma Lupașcu în 1951. 
Bazându-se pe antagonismul lui Basarab Nicolescu, afirmat în 1996, filozoful Șefan Lupașcu 
rescrie cele trei axiome majore ale logicii: 
 

 A – conform non-identității de tip fizic nu poate un anumit A plasat la un anumit moment 

în timp să fie identic cu A plasat într-un alt moment de timp. Trecerea timpului face ca cei 

doi A, eventual, doar să semene; 

 B – conform contradicției condiționate A și non-A, amândouă, pot exista în același timp. 

Condiția cerută este ca atunci când A este actual, non-A este potențial. Cum? În două 

situații: prin reciprocitate și prin alternativitate. 

 B1a- prin reciprocitate, A este actual și non-A este potențial. Axioma aplicată în pedagogia 

muzicală presupune că starea mea de A, actuală, este cea în care învăț impecabil în câteva 

luni de zile o arie lungă din actul unei opere muzicale. În același timp, în starea mea de 

non-A, potențială, eu doar îmi închipui și îmi doresc să cred că aș putea învăța mai repede 

și mai frumos aceeași arie; 

 B1b- prin reciprocitate, non-A este actual și A este potențial. Aceasta înseamnă că, într-

adevăr, prin accesul meu la câmpul-sursă, am învățat aria în câteva săptămâni, pe fondul 

unei bucurii de a învăța și fără eforturi, nu în câteva luni, tot impecabil. În același timp, în 

starea mea de A, potențială, eu am oricând posibilitatea să revin la vechiul mod de a 

învăța, în câteva luni, mai lent și cu mai multe eforturi, programându-mi subconștient 

eșecuri și luptând să scap după aceea de acele programe, cu stări de oboseală etc.; 

 B2- prin alternativitate, când A este actual, non-A este potențial, după aceea când non-A 

este actual, A este potențial, și iarăși, când A este actual, non-A este potențial ș.a.m.d. 

 Conchizând cele de mai sus, într-un prezent înghețat alternativitatea indică 
posibilitatea ca A să alterneze cu non-A, iar reciprocitatea indică atribuirea lui non oricărui 
A (Brenner 2010). 
 
Ce este metapedagogia? 
Meta este prefixul pentru „dincolo, după” și exprimă reflexia, schimbarea, succesiunea, 
acțiunea de a trece prin sau cu ceva (cineva), ceva profund, ceva măreț. Ped este particula 
lexicală însemnând „copil”, iar agoge, „învăţare”. Termenul era folosit cu referire la un 
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anumit tip de educaţie şi instrucţie la care aveau dreptul toţi cetăţenii Spartei, cu excepţia 
primului născut din familiile de conducători. 
 
Metapedagogia nu este propriu-zis un set de norme de învăţare, ci, mai degrabă o altă 
orientare a atenţiei. În metapedagogie, aşa cum o gândim noi, atenţia este îndreptată 
asupra subiectului uman care învaţă. Prin parcurgerea de către client a unor stimulente 
motivatoare pentru comportamente specifice aparţinătoare dezvoltării personale, ca parte 
a psihologiei, clientul intră într-o stare favorabilă în a învăţa orice, din orice domeniu. Noi 
dezvoltăm fiinţa umană aflată în condiţie de educare, nu dezvoltăm nişte discipline 
teoretice sau practice ce „aşteaptă” să fie puse în condiţie pentru a fi asimilate. 
 
METODA 
Observarea unor fapte 
Actul învăţării este foarte diferit. Învăţăm, nu numai în funcţie de calităţile mnemotehnice 
ale unei lucrări studiate (cât de mult facilitează un text înţelegerea şi însuşirea lui, ce intenţii 
are autorul pentru ca anumite date să fie transmise eficient), ci şi în funcţie de mulţi alţi 
factori, aparţinând stării psihice a subiectului, familiei, mediului etc. Mnemotehnia constă 
în aplicarea unui grup de procedee capabile să faciliteze învăţarea prin efectuarea unor 
asocieri şi dirijarea semantică a acestora. În afara situaţiilor în care actul învăţării poate fi 
stimulat sau perturbat, creierul ştie foarte bine ce are de făcut. Şi e bine că e aşa! Dar, noi 
rămânem în acest context ca nişte observatori din exterior ai actului memorării. Nu 
participăm controlând procesele din interiorul propriei fiinţe, pentru că suntem prea puţin 
stăpânii ei. Iar comenzile (prin voinţă) pe care le dăm la declanşarea mecanismelor învăţării 
sunt sumare şi simpliste. 
Deci, necesitatea apariţiei unei teorii unificatoare a metodelor didactice (vizând metodele 
cunoscute până-n prezent, sau creând o alta) devine tot mai necesară. O nouă metodă ar 
putea să realizeze o sinteză a celor deja existente, sau o îmbunătăţire a lor prin abordarea 
învăţământului de pe alte poziţii decât cele cunoscute. Ea ar putea aduce, evident, elemente 
noi în învăţarea rapidă. 
 
Evocarea unui model existent 
Tot mai mulţi cercetători în ale educaţiei şi-au dat seama cât de importantă este pregătirea 
absolvenţilor de facultate în a face faţă încercărilor vieţii cotidiene. Studiile au vizat atât 
stima de sine a acelor absolvenţi, cât şi gradul lor de integrare în societate. 
Se constată în lume că din ce în ce mai multe persoane sunt interesate în sporirea educaţiei 
emoţionale. Autocunoaşterea, în general abilităţile emoţionale pozitive capabile să capteze 
pentru mult timp atenţia, devin factori tot mai importanţi în asimilarea cunoştinţelor. Daniel 
Goleman (1998) este de părere că dezvoltarea EQ poate contracara stările contraproductive 
şi poate fructifica potenţialele de conducere organizatorică. 
Persoanele incapabile să-şi identifice starea emoţională sunt extrem de dezavantajate 
întrucât nu sunt conştiente de existenţa unui aspect al realităţii, esenţial pentru reuşita lor 
în toate sectoarele vieţii (afectiv, familial, profesional etc). La unii, analfabetismul afectiv ia 
forma nepriceperii mesajelor pe care trupul încearcă să le transmită: migrene cronice, 
ulcere, dureri lombare, accese de anxietate care îi avertizează că lucrurile nu merg cum 
trebuie. Cei care se află în această categorie la extrem sunt persoanele care suferă fie de 
alexitimie, fie de diferite afecţiuni psihosomatice. Cuvântul alexitimia provine din limba 
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greacă şi înseamnă „absenţa cuvintelor în descrierea sentimentelor”, adică o dificultate sau 
incapacitate a omului de a-şi defini şi exprima afectele conştientizate. Inteligenţa 
emoţională nu este ceva absolut nou, ci doar a fiinţat în umbra inteligenţei cognitive şi a 
fost trimisă să hiberneze de către raţionalismul şi fixaţia tipică secolului XX asupra datelor 
ştiinţifice. Noi sunt însă informaţiile din neurobiologie care au ajutat mult la înţelegerea 
rolului emoţiilor. Înţelegem acum mai bine ce se întâmplă când partea emoţională a 
creierului nostru funcţionează în armonie cu cea cognitivă. Dezvoltarea competenţelor 
emoţionale este deosebit de importantă, deoarece lecţiile emoţionale învăţate ne 
facilitează adaptarea la mediu. Prin exerciţiu, răbdare şi perseverenţă, inteligenţa 
emoţională poate fi crescută, astfel că organizarea unor grupuri de dezvoltare a acesteia 
constituie la orice vârstă adevărate ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiurile 
emoţionale esenţiale care ne vor domina benefic întreaga existenţă. 
 
Crearea unui model nou 
Toată viaţa am fost educaţi să învăţăm cu starea de conştienţă a necunoaşterii, de pe poziţia 
celui care nu cunoaşte nimic şi trebuie să înveţe totul. 
 Dacă s-ar ajunge la faza realizării unui experiment în urma lansării ipotezei de faţă, 
experimentul ar testa posibilitatea existenţei unei capacităţi umane, de acces la resursele 
personale psihice nebănuite pe care oamenii, în marea lor majoritate, nu şi le cunosc, 
grupate şi definite cu termenul câmp-sursă. Ţinta experimentului vizează orice domeniu în 
care este prezentă cogniţia prin citirea şi decizia de învăţare a unui text oarecare în limbajul 
vorbit. Fiind vorba de generalizarea învăţării oricărui text, în acest caz experimentul s-ar 
referi la creşterea performanţelor cogniţiei. 
 Experimentul doar pune o întrebare cu privire la existenţa a ceva. Esenţa 
experimentului constă în autoinocularea imaginii persoanei aflată în postura de a fi 
dobândit deja, ca interpretare, postură poziţionată, în timp, anterior începerii învăţării. 
Pentru a-şi atinge scopurile, experimentul apelează la stările neconvenţionale de 
conştienţă. Una din aceste stări este denumită stare holotropică. Stările holotropice, de 
exemplu, fac parte din stările neconvenţionale (alterate sau modificate) de conştiinţă. 
Aceste stări îl ajută pe om să se orienteze spre întreg. Termenul provine din greacă şi este 
compus din: holos cu sensul de “întreg” şi din trepein cu sensul de “mişcare, a se deplasa 
spre sau în direcţia a ceva”. În viaţa cotidiană conştiinţa este fragmentată, orientată spre 
specificităţile gândirii din fiecare clipă raţională. 
 Perceperea întregului poate fi spontană sau provocată prin diferit tehnici. Stările 
neconvenţionale de conştienţă sunt foarte puţine la număr pentru a putea fi comparate cu 
modelele psihologice unice cunoscute. Astfel de modele psihologice unice cunoscute ar fi, 
de exemplu, reintegrarea socială, intervenţia clinică, evaluarea prin teste, prevenţia. 
Măsurarea stărilor creierului obţine rezultate lipsite de claritate în cazul inducerii unor 
asemenea stări. Analizarea comportamentelor nu ne este de mare ajutor din cauza 
neconcordanţei stărilor neconvenţionale de conştienţă cu comportamentele 
nediferenţiate. Ca atare stările neconvenţionale de conştienţă vor fi observate în funcţie de 
descrierea subiectivă, personală a celui care le trăieşte.  
 Metoda pedagogică este transmisibilă şi necesită, în acest caz, formarea unor pedagogi 
cu competenţa specială în speţă. Studentul este asistat doar de un singur pedagog pe tot 
parcursul procedeelor. Autoinocularea prin sugestie pozitivă este ghidată de 
heteroinocularea folosită de mentor. 
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 Pentru cei care intenţionează să sondeze şi o altă realitate decât cea tridimensională 
(a substanţei materiale), imanentă, o pot face fără să fie nevoiţi să ajungă la realitatea 
transcendentă (a lumii imaginilor mentale, ideilor şi afectelor, a experienţei) doar pe calea 
excelenţei în sondarea celei tridimensionale. Modelul stadiului actual al culturii noastre 
prevede posibilitatea afirmaţiei conform căreia inteligenţa cognitivă ar fi astăzi insuficientă 
în sondarea realităţii complexe, percepute sensibil (material, prin cele cinci simţuri) şi 
suprasensibil (prin intuiţie şi imaginaţie). Prin stadiu al culturii civilizaţiei ne propunem să 
includem, în acest context, toate cele trei mari macro-domenii ale cunoaşterii: ştiinţeţe 
exacte, ştiinţele umaniste şi artele. 
 Inteligenţa emoţională pozitivă şi inteligenţa spirituală pozitivă ar putea deveni 
coeficienţi în măsurarea eficienţei învăţării. Prin pozitivă nu înţelegem materialist-pozitivist-
carteziană, ci: pusă în slujba vieţii; aparţinătoare oricărei modalităţi de susţinere a vieţii; de 
creare a întreţinerii vieţii; ziditoare în sens moral universal, necesară oricărei fiinţe de a fi 
liberă etc. Calitatea emoţiilor omului, neagresivitatea emoţiilor sale, constituie o condiţie 
suficientă în îndeplinirea funcţiilor: de socializare; ale raţiunii; creativităţii; ale creşterii 
abilităţii de prelucrare intelectuală a datelor cu caracter tehnic. 
 
Argumente în favoarea finanțării unui asemenea proiect 
Bioluminiscenţa la nivelul corpului uman (la nivelul fiecărei celule, fiecărui ţesut, organ şi 
sistem) ar avea proprietăţile laserului (aceeaşi culoare în condiţii de temperatură constantă 
etc.), susţin cercetătorii ieşeni Traian D. Stănciulescu şi Daniela M. Manu (Stănciulescu & 
Manu 2003). 
 În cercetarea de faţă comunicarea între sistemele vii prin intermediul sunetului şi prin 
intermediul luminii se rezumă la stadiul fenomenelor, deci analiza şi sinteza vizează 
fenomenologia. De multe ori, pe parcursul demonstraţiei, facem referire la acţiunea de 
axiomatizare, de a enunţa postulate, cu alte cuvinte de a prezenta ceva foarte clar şi direct 
pentru percepţia şi concepţia umană, încât nu mai trebuie demonstrat. Convenţionalizarea 
semnificatului este aplicată atât comunicării, cât şi primordialităţii etice din sentimentul 
sacrului, fie şi exprimat într-o formă de artă, de exemplu muzică. Semnificantul şi 
semnificatul fac parte dintr-un model al semnului lingvistic în accepţiunea lui Ferdinand de 
Saussure, constituind o natură diatică a semnului. 
 Prin semnificant se înţelege un stimul: o imagine acustică, o amprentă psihică sau o 
reprezentare senzorială. Prin semnificat se înţelege conceptul care participă la actul 
semiozei, al semnificării. Prin semioză (diferită de reprezentare) natura se face inteligibilă 
fiinţelor sale, între natură şi fiinţele care o populează stabilindu-se relaţii prin intermediul 
multitudinii de semne. Semnificantul nu se poate identifica fără semnificat, şi viceversa, 
susţine F. De Saussure. 
 Una dintre propozițiile prime pe baza cărora se poate formula o teoremă propune 
acceptarea faptului că organismul este capabil de radiaţie laser. 
 Acest adevăr nu mai are nevoie să fie demonstrat, fiind evident prin el singur. El 
produce anumite afirmaţii din partea noastră cu privire la fenomenul transmiterii de date, 
percepute inconştient, prin intermediul sunetelor, atât din exterior spre om, cât şi de la om 
spre mediu. Să acceptăm şi altceva, de asemeni, ca fiind o idee ce nu mai are nevoie să fie 
demonstrată, fiind evidentă pin ea singură. Este vorba de existenţa sunetului dincolo de 
limitele unei vieţi umane care răspunde unui logos și este vorba chiar de atribuirea de 
atemporalitate, eternalitare, noţiunea de holos, proprietăţilor informaţiilor muzicale. 
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Arhetipurile sonore, fie flotează, aparent haotic, în spaţiul multidimensional, fie sunt fixate, 
stocate în bănci de date ale universului (de fapt ale multiversului). Muzicianul este 
participant la co-crearea sunetului deoarece: pe de o parte recepţionează toate informaţiile 
preexistente deciziei lui de a cânta sau a asculta muzică pe un spectru de frecvenţe, iar pe 
de altă parte lasă să se înmagazineze informaţii în momentul intonării în spectrul de 
frecvenţe folosite în activitatea sa muzicală. Dacă am detalia şi mai mult am descoperi un 
mecanism tetrafazic: 

 Muzicianul recepţionează din inconştientul colectiv date implementate în sunetele pe 

care le cântă; 

 Muzicianul le conduce mai departe, afară din conştiinţa sa, spre public; 

 Muzicianul, el însuşi, implementează din sufletul (noțiunea de suflet încă neexplicată în 

acest articol) său, din inconştientul individual, noi date în muzica pe care o cântă; 

 Muzicianul are şi capacitatea de a anhila anumite date de natură spirituală din muzica pe 

care o cântă. 

 Formularea unor probleme. Cercetătorii au explicat apariţia unor fenomene 
consecvente, repetabile a căror relaţie secvenţială cu fenomenele antecedente originare se 
situează departe în trecutul timpului, sau fac parte din inconştientul uman (individual şi/sau 
colectiv). 
 Conform ipotezei noastre pornim de la observaţia tipului de relaţie ce se stabileşte 
între transmiţător şi destinatar. Roman Jakobson, pentru care poetica devine o parte 
integrantă a lingvisticii, se diferenţiază de Benedetto Croce care reduce lingvistica la 
estetică. După Jakobson, opera de artă conferă mesajului verbal un grup de factori şi un 
grup de funcţii corespunzătoare. 
 O operă de artă, în ontologia sa, presupune o succesiune de acte: actul creaţiei, al 
interpretării, al comunicării şi al înţelegerii. Dacă ne referim doar la actul comunicării 
muzicii, observăm că, de la transmiţător la destinatar (ca factori) se transmite un „ceva” 
metalingval printr-un „cum” fatic (ca funcţii). Ceea ce ne interesează în studiul de faţă este 
dacă dincolo de importanţa nivelului cultural al celor doi poli (aparţinători unui logos) ai 
actului comunicării (cu funcţia emotivă şi conativă) mai există ceva, se mai transmite şi 
altceva (eventual aparţinător unui holos) decât mesaje poetice. Cum se transmite de la om 
la om, de la o personalitate la alta acest „principiu al infinitei străluciri” a unei opere de 
artă? 
 Calitatea gândurilor şi emoţiilor noastre fac parte din bagajul cultural al 
transmiţătorului şi al destinatarului, operate prin intermediul conştientului. 
 Ca problemă pusă ipotezei, numai conştientul participă la logica (adică logos-ul) 
discursivă a ontologiei actelor artistice ale creaţiei, interpretării, comunicării şi înţelegerii? 
Doar conştientul este cel care administrează o comunicare muzicală? Emiţătorul şi 
receptorul înţeleg ei tot ceea ce este codificat într-o operă de artă, reuşesc ei să decodifice 
– recodifice totul (holos-ul)? 
 Din punctul de vedere al obiectului, fenomenului, relaţiei studiate, sunetele muzicale, 
în afară de calităţile lor cunoscute material, mai posedă o serie întreagă de date de natură 
spirituală, holistice, implementate de compozitor la început, la compunere, iar după 
crearea lucrării de diferiţii săi interpreţi, la fiecare intonare, pe glob, a partiturii. 
 Faptul social şi biologic al comunicării nonverbale, specific-muzicale are anumite 
caracteristici ale transmiterii / receptării. 
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 Care sunt factorii care duc la modificările de conştiinţă, specifice relaţiei omului cu 
arta? Ce stimuli generează gândurile şi sentimentele observate din timpul faptului artistic?; 
Cum poate fi această variaţie a trăirilor testată, verificată?: 

 cu aparate de măsură şi control (A.M.C.-uri); 

 statistic, prin alcătuirea unor loturi. 

 
 Emoţiile artistice sunt strict subiective, aparţin doar experienţei personale, sau pot fi 
ele obiectivate, generalizate la grupuri sau colectivităţi mai largi?; 
Există implicaţii psiho-somatice ale actului artistic (endocrine, cardiace etc.)?; Ce răspunsuri 
trebuie căutate?: 

 la înlocuirea unui subiect uman cu altul; 

 la schimbarea stilului muzical, a diferiţilor parametri muzicali cunoscuţi; 

 la modificarea orei experimentului; 

 la modificarea duratei experimentului. 

 
Propunerea unei ipoteze 
Tehnica necesită planificarea programului de implementare, cu respectarea ordinii unor 
faze. 
 Receptarea defectuoasă a fenomenelor neconvenţionale s-a datorat preluării 
adevărurilor în bloc, încrederii neselective a cititorilor care au lecturat cărţi dezbătând 
aceste tematici. Fascinaţia misterului pe care a menţionat-o Einstein, care are la bază o 
sinceră dorinţă a sufleului de a cunoaşte, a fost provocată în fiinţele omeneşti slabe şi 
sensibile. Acestea, după contactul cu paranormalul, nu au utilizat nici una din metodele 
cercetării ştiinţifice, ca de exemplu autointerogaţia, interogaţia sceptică, sau 
infirmabilitatea, pentru a verifica veridicitatea enunţurilor. Cărţile scrise pe aceste teme vor 
să aibă succes editorial, neţinând cont de valoarea, rigoarea sau gradul de adevăr ştiinţific 
afirmat. Cărţile care abordează aceste teme nu sunt scrise de specialişti, ca atare sunt 
speculative! Modul de prezentare al fenomenelor este unul romanţat, patetic, 
condescendent, criptic şi eclectic în acelaşi timp, indică existenţa unui secret intangibil, ţinut 
la distanţă faţă de neiniţiaţi. Îndoielile, rezervele oamenilor de ştiinţă resping empirismul 
diletant, dorinţa de a pătrunde neştiinţific în esenţe. 
 Muzica, este ea un limbaj sau nu? Dacă da, ce se comunică? Muzica este un cod. Iar 
mesajele comunicate sunt, pe de o parte neintenționate, pe de altă parte intenționate. 
Muzica se exprimă nonverbal, ea transmite ceva ceea ce receptorul traduce prin imagini și 
text mental (imagerie mentală), de asemenea emoții (stimulare afectivă) 
 
Comunicarea se produce prin:  

 rezonanţa câmpurilor bio-electromagnetice; 

 vidul cuantic care conţine câmpul de punct zero, format din particule cu energie negativă; 

 telepatie; 

 acţiunea fenomenelor biofotonice; 

 acţiunea fenomenelor laserilor biologici. 
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 Ce lipsește în urma analizei surselor? Muzica transmite, de la un om la altul, unităţi 
mentale bio-psiho-logice, sau informaţii de diferite calităţi prin intermediul a doi factori: cu 
ajutorul câmpurilor şi cu ajutorul vidului cuantic. 
 
 Noile cercetări se bazează pe altele mai vechi, care le premerg ca susţinere. La fel se 
întâmplă şi în cazul acesta, extinderea la care ne referim provine din: teoria biofotonică a 
lui F. A. Popp, lansată în 1974; teoria memoriei asociative holografice a sistemelor biologice 
a lui P. Gariaev, lansată în 1991; principiile psihologiei sinergetice ale lui Ion Mânzat, lansate 
în 1999. 
 Referindu-mă la Karl Popper, orice activitate ştiinţifică trebuie să aibă la bază logica 
cercetării metodologice (Mohârţă 2005, 143). Chiar şi atunci când avem ca scop potrivirea 
proceselor mentale cu principiile mecanicii cuantice, trebuie să ţinem cont de metodologia 
cercetării ştiinţifice, de sublinierile filozofului ştiinţei, Karl Popper. 
 Demersul unei cercetări ştiinţifice, depăşind stadiul acestei lucrări, se continuă cu 
organizarea experimentelor, a studiilor de lot etc. Noi însă ne propunem să ne oprim aici. 
Noi nu propunem decât o ipoteză, pe baza observaţiilor şi a raţionamentului care necesită 
explicaţii provizorii pentru anumite fenomene. Ipoteza trebuie să fie falsificabilă, deci să 
înceteze să mai rămână simplă opinie, afirmaţie. Ipoteza nu se poate dovedi ea însăşi, ci 
datele din ea. Intuirea validităţii şi anticiparea verificării unei ipoteze nu va putea atrage 
decât o acceptare formală a ipotezei, până când ea nu va trece prin experimente 
convingătoare. Experimentele au proprietatea de a confirma sau infirma o ipoteză. 
 Dacă experimentele duc de fiecare dată la acelaşi rezultat, abia atunci putem spune că 
avem o teorie. Experimentele trebuie să fie controlate pentru a înlătura variabilele care pot 
masca rezultatul. Experimentele trebuie să fie reproductibile. 
 Cum poate fi corelat câmpul-sursă cu învățarea holistică (tehnica aprofundării 
controlate)? Problema trecerii testelor epistemologice pentru obținerea viabilității 
științifice. 
 Cel mai adesea, dorind a urma jaloanele superioare de ştiinţificitate propuse (de ce 
nu? impuse) de către fizica primelor decenii ale veacului XX, lecturată canonizant – la nivel 
de supremă performanţă epistemică – în cadrul filosofiei neopozitiviste, ştiinţele cogniţiei 
se raportează la sectorul de realitate supus cercetării prin metoda modelării (sau 
modelizării). Aşadar se construiesc şi se studiază simulacre ale lucrurilor, fenomenelor şi 
proceselor „în sine”, re-produceri artificiale schematice, simplificate şi de substitut (în cazul 
nostru, comunicarea între muzicieni prin intermediul vidului cuantic). În esenţă, după ce se 
identifică originalul (în cazul nostru, mecanica cuantică) se stabileşte ipoteza unei analogii 
între acesta şi un sistem distinct de el (conform acestei lucrări, biocomunicaţia muzicală). 
Se procedează la formularea unor relaţii de transformare de la original la model şi realizarea 
unui sistem mai puţin complex şi complicat. Odată studiat, iar rezultatele fiind înregistrate, 
se vor aplica – în condiţii mai mult sau mai puţin controlate – transferurile inverse. În final, 
se testează (experimental sau logic) viabilitatea noilor cunoştinţe (implicit a predicţiilor pe 
care le îngăduie). În particular, pentru disciplinele în discuţie de maxim interes, se 
dovedeşte specificarea componentelor suficiente ale mecanismelor de procesare 
informaţională situate între input şi output. 
 
Derivarea prognozelor din ipoteză 
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Cu privire la exemplul dat pentru transducţie, plauzibilitatea, gradul de probabilitate, forţa 
de argumentaţie a concluziei este cu atât mai mare, cu cât s-ar găsi însuşiri mai importante 
prin care cele două tipuri de calităţi, cu cele patru proprietăţi să concorde. 
 În ceea ce priveşte factologia (date, evenimente, observaţii certe sau probabile care 
pot fi definite), sunt culese date care reprezintă dovezi în vederea susţinerii ipotezei şi 
consolidează argumentul pentru nivelul la care s-a ajuns pe plan mondial cu cercetările din 
domeniul biocomunicaţiei intra-structurale şi inter-structurale. 
 Investigaţia ştiinţifică va păstra cadrul oferit de materialismul metodologic, şi anume 
evenimentelor observate în natură li se atribuie doar cauze naturale, nu şi supranaturale. 
 Prognozele derivate din ipoteză trebuie să fie testate. Concluziile şi prognozele trebuie 
să se bazeze mereu pe teoria deja creată. Prognozele eronate iniţiază considerarea şi 
generarea de corecţii sau ipoteze alternative. 
 Astfel, vor putea fi înlăturate inconsistenţele interne, lacunele, fenomenele 
neexplicate. Noile ipoteze (ipotezele alternative), urmează la rândul lor să fie testate. 
 Cel care va dori să ducă mai departe ipoteza noastră, cel care va dori să realizeze o 
cercetare în acest domeniu al interdisciplinarităţii: 

 va găsi un model universal, prealabil imaginat, al unei realităţi prezumptive ce urmează a 

fi interogată; 

 va găsi o clasă cât mai largă de fenomene; 

 va aplica un set de reguli fundamentale pentru a dezvolta o experienţă controlată; 

 va urmări ca mărimile din model să fie legate de observaţii; 

 va proporţionaliza invariantele existente la variabile – care trebuie să fie mult mai puţine 

decât invariantele; 

 va urmări ca predicţiile asupra rezultatelor observaţiilor viitoare şi experimentelor să-şi 

găsească şi ele un loc în cercetarea respectivă; 

 va conferi predicţii falsificabile de către observaţiile ce urmează a fi efectuate în urma 

experimentelor; 

 va lăsa loc unor cercetări ulterioare, deci teza (sau ipoteza) să permită continuări de 

studiu, să fie extensibilă; 

 va avea grijă ca noile experimente să corespundă prezicerilor, validând astfel afirmaţiile; 

 va veghea ca, în momentul găsirii unor observaţii nonconcordante cu prezicerile, teoria să 

fie reluată spre modificare, sau abandonată; 

 va pune cât mai puţin la îndoială competenţa colaboratorilor, a persoanelor care emit 

idei, care fac observaţiile de rigoare. 

 
Caducitatea (infirmabilitatea) ipotezei 
Ipoteza transmiterii la distanţă a datelor prin intermediul muzicii are următoarele 
caducităţi: 

 noile tehnologii nu au contribuit suficient la obiectivarea rezultatelor obţinute până-n 

prezent în domeniul transmisiunilor bio-psiho-logice la distanţă; 

 deşi au fost validate ideile care au determinat efectuarea testelor, lărgind domeniul 

observabilului şi îmbunătăţind calitatea observaţiilor, este mult prea săracă sursa de 

instrumente noi cu care se asigură continuarea progresului în cunoaştere; 

 astăzi, putem afirma că incidenţa specialiştilor într-un asemenea domeniu este scăzută; 
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 incidenţa subiecţilor umani care să fi trecut prin terapii alternative, sau care să reprezinte 

cazuistică în favoarea biocomunicaţiei, este şi ea scăzută; 

 argumentele existenţei autentificate ca fenomeme repetabile, constante, ale 

metalimbajelor sunt puţine la număr; 

 experimentele testate pe structuri umane, încă nu au dus la emiterea unor teorii; 

 biocomunicaţia, cu ajutorul sunetelor organizate coerent în forma de construcţie a 

structurii unei partituri, este în continuare un fenomen subiectiv; 

 telepatia aparţine, ca şi telepatia muzicală, unui grup restrâns de indivizi, dotaţi genetic cu 

un potenţial special; 

 harul este întâlnit doar în tagma preoţească? Altcineva nu poate fi recunoscut ca având 

har – în contextul ipotezei noastre? Care e definiţia harului?; 

 îndoielile ştiinţifice legate de obiectivarea fenomenelor biocâmpurilor se sprijină pe aria 

deosebit de restrânsă a frecvenţei. Realitatea înconjurătoare are ca fundamente ale 

cunoaşterii sale principiile cartesianismului, a empirismului, a validării informaţiilor 

obţinute doar prin cele cinci organe de simţ ale omului. Un al şaselea (sau mai multe) 

organ de simţ nu există! Căile cunoaşterii ştiinţifice şi empirice sunt majoritar alese astăzi, 

faţă de cea de a treia cale posibilă aleasă de minoritate: cea a revelaţiei. Adevărurile 

revelate, cunoscute datorită extrasensibilităţilor (E.S.P.) unor subiecţi nu sunt bunuri 

universal accesibile, ale tuturor oamenilor, ci doar ale acestor câţiva aleşi; 

 suma testelor şi rezultatelor obţinute până-n prezent în acest domeniu al 

„paranormalului” nu au reuşit deocamdată să convingă publicul, în comparaţie cu 

medicina alopată – cu profunzimea sa, pertinenţa cercetărilor, obiectivitatea teoriilor şi 

multiseculara sa tradiţie. 

 
DISCUŢIE. POZIŢII OPUSE 
Argumente contra, în defavoarea finanțării unui asemenea proiect 
Enunţurile formulate în argumentele pro sunt amendabile. 
 Vom insista pe fenomenul rezonanţei pentru că este cel mai eficace în transmitere, iar 
explicarea fenomenului comunicării prin rezonanţă obţine claritatea, conciziunea şi 
concludenţa necesară. Prin rezonanţă se înţelege fenomenul de oscilaţie al unui sistem viu 
sau neviu receptor, cu una din mărimile sale de stare, cu frecvenţe identice sau apropiate 
ale unui sistem emiţător. Pentru ca un emiţător şi un receptor să intre în rezonanţă ei trebuie 
să oscileze pe frecvenţe identice sau asemănătoare. Energo-informaţia se transmite direct 
– prin corpusculi – sau indirect – prin unde. Energo-informaţia este un concept de decelare, 
înţelegere a realităţii vizibile şi invizibile. Semioticianul Traian D. Stănciulescu se numără 
printre cercetătorii care îl utilizează în lucrările sale. Materia vizibilă şi cea invizibilă este 
formată din diferite tipuri de energii şi informaţii, iar analiza energo-informaţională se 
cristalizează astfel ca metodologie de lucru. Cuplul energie-informaţie se instituie ca o 
realitate profundă a universului în care toate fenomenele şi procesele sunt interpretate prin 
aceste două mărimi – ergul (pentru energie) şi bitul (pentru informaţie) – la care se reduc. 
Informaţiile, în totalitatea lor, sunt implementate, fiecare după un anumit algoritm, în 
formele de energie cu care se unesc, pentru a îndeplini împreună anumite scopuri şi a 
urmări nenumărate efecte asupra ţintelor vizate. Pentru ca cele două sisteme să poată intra 
în rezonanţă trebuie îndeplinită condiţia coerenţei termenilor lor. 
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 Semioticianul Traian D. Stănciulescu afirmă că din perspectivă ştiinţifică „toate 
fenomenele invizibile sunt generate de cele vizibile (Stănciulescu & Manu 2003, 220)”. 
Activităţile spirituale sunt un efect, o consecinţă a funcţionării sistemelor şi aparatelor din 
corpurile noastre. Monismul materialist şi monismul idealist reduc existenţa la un singur tip 
de realitate, fie materială, fie ideală. Modelele moniste asociate istoric complexului corp-
suflet-spirit, au în vedere un anumit organ sau altul (inima, plămânii, creierul), care 
coordonează în stadiul de materie organizată superior, activitatea sufletului, conştiinţa sau 
viaţa emoţională. 
 
 Un stadiu avansat al materialismului conduce la formularea a două idei noi. Acestea 
contrazic preexistenţa spiritului faţă de materie: 
 Corpul material este identificat iniţial cu o entitate posedând anumite conexiuni de 
energie condensată amorfă. Totuşi, forma este dată până la urmă de arhetipul terestru 
uman, repetat morfogenetic la naşterea fiecărui individ al speciei. Din această perspectivă, 
datorită proprietăţii energiei de a nu fi creată şi de a nu se pierde ci doar de a se transforma, 
corpul uman, fiind de natură energetică, este considerat nemuritor; 
 Existenţa sufletului se semnalează ontologic, în ordine ierarhică, prin evoluţia materiei 
de la simplu la complex (Stănciulescu & Manu 2003, 221). Creierul, datorită reţelelor 
neuronilor, este apt pentru deţinerea feluritelor facultăţi mentale caracterizante. Creierul 
uman în evoluţia sa, sub influenţa factorilor sociali şi de mediu, are ca produs conştiinţa, un 
epifenomen, definită ca un mecanism de reflectare a realităţii. Urcând pe scara ierarhică, 
pe un palier al evoluţiei conştiinţei apare spiritul, considerat emergent al conştiinţei. Astfel 
spiritul şi sufletul sunt rodul facultăţilor mentale. Realitatea obiectivă este direcţionată spre 
senzori, iar senzorii reflectă (direcţionează) realitatea spre raţiune (creier). Conştiinţa 
reprezintă un pisc al evoluţiei facultăţilor mentale. 
 Viteza de execuţie a unei lucrări muzicale, ca timp subiectiv limitat şi finit al muzicii 
create, este bivectorial, are două sensuri opuse ce pornesc de la un punct zero (asemănător 
geometriei). De la un punct zero, pe aceeaşi axă, timpul se deplasează pe axă spre stânga, 
cu valorile de minus, adică spre trecut şi, în acelaşi timp timpul se deplasează pe axă spre 
dreapta, cu valorile de plus, adică spre viitor. Decodificarea de către ascultător sau cititor 
(în cazul lecturării partiturii în timp real subiectiv al piesei muzicale) a mesajelor încriptate 
declanşează fenomene de retrocogniţie (amintiri), deci o parcurgere a unui drum în trecut 
de către conştiinţă. Dar declanşează şi fenomene de precogniţie (viziuni premonitive), deci 
o parcurgere a unui drum în viitor de către conştiinţă. Are loc o parcurgere în viitorul unuia, 
sau câtorva, din variantele posibile ale viitorului pentru prezentul dat. 
 Compozitorul şi muzicologul Şerban Nichifor, în teza sa de doctorat consideră că 
muzica, în actul compunerii sale, supune creatorul la presiuni de inspiraţie şi construcţie din 
două direcţii (Nichifor 2000). Presiunea verticală presupune forţa exercitată de inspiraţia 
invocată, sosită de sus, care dictează toate elementele axiomatice, esenţa viitoarei partituri, 
iar presiunea orizontală presupune munca (iarăşi forţa) de elaborare în timp a arhitectonicii, 
a formei muzicale, toată morfologia şi toată sintaxa unei lucrări „vii”, închegate. 
 Din neantul neînţeles şi intangibil sosesc termenii matricilor muzicii aşteptând să 
primească semn, substanţă personală, plăsmuire artistică. Muzica sălăşluieşte în ceruri în 
formă matricială. Acest tip de energie Şerban Nichifor o defineşte cu termenul de noesis. 
Însuşirea energiei de către fiinţa compozitorului, conştientizarea informaţiilor primite şi 
înglobate mental poartă denumirea de noema. Deci, am putea spune, actul compoziţional 
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se desfăşoară în timp de la starea (faza) de noesis la cea de noema, în relaţia creatorului 
(uman) cu termenii matricilor celeste trimise compozitorului. 
 De-a lungul unei perioade de compunere, putem afirma că procesele menţionate 
funcţionează sinergic. Matricile muzicale ale lucrărilor încă necreate (noesis) au fost 
preluate, prelucrate de conştiinţă, mai apoi utilizate în materializarea semnelor muzicale 
(noema) pentru diferitele voci şi instrumente, căpătând substanţă şi tempo. Noţiunea de 
tempo este foarte importantă aici, pentru că timpul subiectiv muzical asigură 
inteligibilitatea artei sonore. Dacă am comprima tempo-ul artificial, o lucrare de 30 de 
minute ar ajunge un punct temporal, un singur acord scurt care nu ar dura nici o secundă. 
Invers, dacă am rarefia, dilata artificial şi exagerat timpul, toate valorile de durată şi-ar 
pierde sensul (informaţia estetică), iar noi n-am mai recunoaşte nimic din partitura 
cunoscută (cântată), după cazul ideal, particular al ei, într-un tempo dorit de autor Cel mai 
bine şi mai fidel este tocmai autorul cel care ştie ce tempo să indice partiturii sale, pentru 
ca toate informaţiile să fie transmise şi înţelese şi toate energiile afective trimise şi simţite.  
 Considerăm că propunerea mărimii fizice a timpului cu două dimensiuni este pripită, 
iar mecanismul de înregistrare a datelor în memorie rămâne o condiţie a vieţii cerebrale, a 
corelării efectelor viitorului faţă de modificările aduse trecutului în prezent. Fizica nu poate 
demonstra decât un singur sens al trecutului, şi anume cel care duce, prin prezent, spre 
viitor. 
 Muzica operează cu rezultanta intersecţiei bagajelor culturale ale emiţătorului şi 
receptorului. Un interpret, în timpul actului de intonare a muzicii, declanşează în receptor 
imagini şi trăiri, a căror corespondenţă cu imaginile şi trăirile interpretului depinde de legi 
culturale, nu de legi fizice. În actul interpretării nu s-a verificat transferul corpuscular de la 
un individ la altul. 
 Nu există suficiente aparate care să măsoare defalcarea fazelor de comunicare din 
transcendent a muzicii către noi, a elementelor de construcţie, de structură a ei. Faptul că 
muzica ar veni de undeva din ceruri nu poate fi astăzi obiectivat ştiinţific. Trimisă de zei 
oamenilor, sfinţenia muzicii rămâne pentru mulţi dintre noi rezultatul unei realităţi intuite. 
Provenienţa cerească a artei sonore, fiind menţionată încă din Antichitate, trecând prin 
vechii greci, până în zilele noastre, este considerată ca un deziderat, ca o speranţă. Muzica 
vine din zonele incertitudinilor spaţiale şi din atemporalul necunoscut. Cei care au simţit 
nevoia sacralizării în plus a actului artistic au încărcat-o obnubilant şi, în felul acesta au 
atribuit muzicii o origine divină. 
 Complexul teoriilor enunţate, prezente în această lucrare se axează pe prea puţine idei 
şi aduce cu sine un factor de risc. Invalidarea unor idei sau altora poate atrage invalidarea 
întregii teorii, atunci când o anumită teorie sau alta se bazează pe o singură idee. Pentru a 
evita riscul menţionat, extinderea argumentelor care confirmă biocomunicaţia ar trebui să 
cuprindă studierea posibilităţii comunicării la nivelul întregului spectru electromagnetic, nu 
doar vizând lumina. 
 Insuficienta documentare ştiinţifică s-a relevat pe parcursul studiului. Succesul şi 
insuccesul ipotezelor din domeniile de graniţă cercetate se cer a fi prezentate mai 
sistematic, tocmai pentru a arăta cititorilor pulsaţia ştiinţifică interdisciplinară din zilele 
noastre, dacă această interferenţă are loc într-adevăr astăzi, pentru a confirma rezultatele 
biocomunicaţiei. 
 Cercetătorii a căror arie de cercetare se găseşte în exteriorul expertizei (specializării) 
lor nu pot să contribuie semnificativ la progresul domeniului cercetat, din cauza 
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neconsacrării lor. De exemplu, competenţa ştiinţifică, de multe ori, se validează în urma 
publicării unor articole de specialitate în domeniul cercetat, şi nu în domeniul conex, doar 
convergent, scrise de pe poziţie de tangenţialitate. 
 Experienţele particulare (cazurile individuale, chiar dacă sunt numeroase), tradiţia unei 
culturi naţionale, credinţele, obiceiurile şi convingerile indivizilor nu au voie să influenţeze 
prin afirmaţiile lor, sau să modifice cercetarea, chiar dacă ele aparţin formelor de conştiinţă 
socială (de grup). 
 Fenomenele exotice (sau fenomenele psi) – cum ar fi stările de conştiinţă modificată, 
extrasensibilităţile de diferite feluri, analiza efectelor produse de câmpurile bio-energo-
informaţionale – nu fac parte din sfera discursului ştiinţific şi vizează scepticismul. 
 Compararea unor fenomene asemănătoare, dar observate în domenii diferite ale 
realităţii, nu poate fi efectuată fără pericole. De exemplu, comunicarea verbală şi cea non-
verbală este realizată de pe poziţii total diferite de substanţă. Vocea umană prezintă un 
anumit tip de realitate cu un anumit set de fenomene, diferit de tipul de realitate şi setul 
de fenomene analizabile în cazul comunicării prin biocâmpuri. 
 Afirmaţiile făcute aici se cer a fi completate de măsurători riguroase stabilite în 
substratul biologic (Stănciulescu & Manu 2003, 541). 
 Aplicarea sinergică (adică prin cuplarea coerentă a contribuţiilor disciplinare) a 
informaţiilor atinge discipline pe care, în mod obişnuit, ştiinţa nu le cuplează. Creşte astfel 
riscul extrapolării studiului în transdisciplinaritate (un exemplu de transdisciplinaritate îl 
constituie formularea conceptului holistic de unitate esenţială a lumii). 
 Celula, ţesutul, aparatele şi sistemele corpului sunt toate sisteme deschise 
suprastructurării lor în alte sisteme superioare. Între sisteme persistă o legătură biunivocă, 
ca atare procesul comunicării nu poate fi desprins de suportul fizic şi chimic al organului ce 
efectuează transmiterea semnalului. 
 Afirmaţiile făcute în acest studiu nu sunt însoţite de un aparat formalizant fizico-
matematic, ceea ce le atribuie mai degrabă un caracter narativ, decât unul de modelare 
matematică. 
 Cu toate cuceririle ştiinţifice din domeniu, existente, efectuate deja, existenţa 
biocâmpurilor este în continuare pusă sub semnul îndoielii. Electronografia, alături de alte 
aparate concepute special pentru acest scop, fac cu greu faţă prejudecăţilor şi influenţelor 
negative din lumea empirică a magiei şi superstiţiilor. Avem încă foarte puţine date despre 
modul de generare şi de manifestare al câmpurilor. 
 În urma culegerii şi prelucrării de date, ca faze ale studiului domeniului de faţă de către 
cercetătorii din întreaga lume, fenomenul comunicării non-verbale presupune rezultatul 
metamorfozării luminii naturale, exterioare corpului uman. Radiaţia biologică de la nivelul 
corpului uman defineşte un câmp, caracterizat printr-o energie luminoasă de tip laser 
biologic, şi se instituie ca un rezultat al fenomenelor de metamorfozare a luminii 
monocromatice, vizibile, lumina solară. 
 Această energie este insuficient cercetată şi, deci, cunoscută, dar se presupune că ar 
facilita procese de comunicare între fiinţele vii (nu numai între oameni), de tip energo-
informaţional, deci holistic. Informaţia, ce „călăreşte” pe energia radiantă, se deplasează 
orizontal şi vertical: deplasarea orizontală vizează transferul informaţional de la un corp 
biologic la altul din cadrul aceleiaşi specii; deplasarea verticală transferul informaţional de 
la un regn la altul, pe scara lor ierarhică. Comunicarea are loc datorită fenomenului de 
rezonanţă, adică datorită unor procese de interferenţă a bioradiaţiilor. Din păcate energiile 
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luminoase de la nivelul viului nu sunt încă nicăieri consemnate în tabelele de energii, de 
fizică sau de chimie. 
 
CONTRIBUȚIA AUTORULUI 
Tehnica aprofundării controlate. Generalități  

 În faza precondiţionantă 1 metodele psihoterapiei sunt aplicate conform protocolului de 

lucru stabilit de psihologul colaborator. 

 În faza precondiţionantă 2 se stabileşte conexiunea eului profund cu semiosfera mentală, 

parte a câmpului-sursă. În această bancă de date, sau câmp-sursă, discipolul îşi 

imaginează că se găsesc toate sunetele, cu relaţiile între sunete, ale lucrărilor pe care 

urmează să le studieze. 

 
 În faza precondiţionantă 3 se stabileşte legătura între inconştientul discipolului şi 

informaţiile specifice compozitorului, implementate în substanţa muzicală a partiturii. 

 
 În faza de lucru 1 și 2 audiția ca proces fiziologic și conștient este divizată (împărțită în 
părțile sale componente) și studiată, atât în ceea ce privește semnalul extern auzului cât și 
în ceea ce privește percepția noțiunilor legate de audiția imaginată. 
 Stările neconvenţionale de conştiinţă sunt foarte puţine la număr pentru a putea fi 
comparate cu modelele psihologice unic cunoscute… de exemplu reintegrarea socială, 
intervenţia clinică, evaluarea prin teste, prevenţia. Una din aceste stări este denumită stare 
holotropică. Stările holotropice, de exemplu, fac parte din stările neconvenţionale (alterate 
sau modificate) de conştiinţă. Aceste stări îl ajută pe om să se orienteze spre întreg. 
Termenul provine din greacă şi este compus din: holos cu sensul de „întreg” şi din trepein 
cu sensul de „mişcare, a se deplasa spre sau în direcţia a ceva”. În viaţa cotidiană conştiinţa 
este fragmentată, orientată spre specificităţile gândirii din fiecare clipă raţională. 
Perceperea întregului poate fi spontană sau provocată prin diferit tehnici. Măsurarea 
stărilor creierului obţine rezultate lipsite de claritate în cazul inducerii unor asemenea stări. 
Analizarea comportamentelor nu ne este de mare ajutor din cauza neconcordanţei stărilor 
neconvenţionale de conştiinţă cu comportamentele nediferenţiate. Ca atare stările 
neconvenţionale de conştiinţă vor fi observate în funcţie de descrierea subiectivă, personală 
a celui care le trăieşte. Metoda pedagogică este transmisibilă şi necesită, în acest caz, 
formarea unor pedagogi cu competenţa specială în speţă. Studentul este asistat doar de un 
singur pedagog pe tot parcursul procedeelor.  
 Autoinocularea prin sugestie pozitivă este ghidată de heteroinocularea folosită de 
mentor. 
 În faza de lucru 3 are loc autoinocularea prin sugestie pozitivă. Ce se întâmplă în 
copilărie şi ce putem face la maturitate? 
 
 Convingerea că partitura este deja ştiută premerge orice act de cunoaştere imanentă 
(prin dobândire treptată de abilităţi datorate dezvoltării aptitudinilor de dotare genetică). 
Transcendentul devine imanent prin programarea, comenzile date sinelui (prin 
subconştient inconştientului). Accesul în semiosferă, în planul arhetipurilor, în inconştientul 
uman înlocuieşte truda învăţării oglindită în imaginea necunoaşterii. 
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 Vladimir Gheorghiu – cercetător specializat în hipnoză, profesor asociat al Universităţii 
din Giesen (Germania), citat de D. C. Dulcan în Inteligenţa materiei (Dulcan 2009, 306) 
afirmă că experienţele sale în care a folosit hipnoza au indicat nişte rezultate surprinzătoare 
cu privire la performanţele umane, depăşind aşteptările despre sine ale subiectului cercetat 
(hipnotizat). Pe aceste posibilităţi nebănuite, nefolosite, se bazează şi ipoteza ideii 
prezentului proiect. Limitele cogniţiei umane se impun în formarea fiinţei. Conştientul, 
educaţia, experienţele şi convingerile proprii îngrădesc, înnăbuşe capacităţile aflate la limita 
riscului de a nu se putea manifesta plenar. Capacitatea complexă, abilităţile de interpretare 
muzicală, la baza cărora au stat aptitudinile fundamentale, sunt controlate de convingerile 
despre limitele proprii. Devenim conştienţi de neputinţele noastre şi, în acest caz, nu le vom 
putea depăşi. 
 În copilărie începe totul. Atunci când conştiinţa de sine începe treptat să asalteze cu 
întrebări cunoaşterea interiorului fiinţei şi mediul, prima „imagine” despre sine nu este a 
noastră proprie, ci a celor din jur. Proiectăm în exteriorul nostru o reacţie afectivă la 
contactul cu anturajul uman. Evoluţia noastră din anii copilăriei este marcată de acţiunea, 
„conştientă sau inconştientă” de a compara, susţine psihiatrul și neurologul Dumitru 
Constantin Dulcan. Comparaţia se face într-un triunghi. La început, într-o primă etapă, noi 
încă neexistând pentru noi înşine, îi comparăm între ei pe cei observaţi în exteriorul nostru. 
Mai apoi, într-o a doua etapă ne comparăm cu cei aflaţi în exterior (Dulcan 2009, 307).  
 Chirurgul estetician american Maxwell Maltz, autorul lucrării Psycho-Cybernetics 
(„Psihocibernetica”) scrisă în 1960, carte „comentată pe larg” de Christian Godefroy, un 
autor francez modern preocupat de dezvoltare personală, la rândul său în lucrarea La 
dynamique mentale („Dinamica mentală”) scrisă în 1974, aceasta din urmă citată de 
Dumitru Constantin Dulcan (Dulcan 2009, 313), face o afirmaţie, în urma constatărilor 
postchirurgicale, conform căreia imaginea despre sine a pacienţilor săi, operaţi estetic, s-a 
îmbunătăţit considerabil. 
 Creierul nostru face confuzia între imaginea exterioară privită, materială şi imaginea 
interioară, mentală. (Dulcan 2009, 314) Ca atare, modificarea metodei de învăţare depinde 
de două realităţi: cea conştientă şi cea subconştientă. Programarea subconştientului de 
către conştient poate fi deci făcută în sensul conştiinţei imaginii muzicii deja învăţată mai 
înainte de a începe procesul neuromotor al automatismelor fizice. Pentru ca o muzică să fie 
învăţată, ea trebuie în prealabil să fie depozitată în subconştient. Acesta însă poate fi 
programat atât cu privire la timpul în care se învaţă, cât şi cu privire la corectitudinea 
execuţiei. Şi ambele acţiuni mentale se fac anticipativ, înainte de a fi stăpânit partitura.  
 „Autoinocularea” şi „heteroinocularea” (Dulcan 2009, 315) în subconştient a unor 
„sugestii pozitive” rezolvă multe din dificultăţile ivite totdeauna în procesul de învăţare, 
dificultăţi impuse de „bariera psihologică”. Discipolul se vizualizează executând o anumită 
lucrare, la o dată nedefinită (deşi data ar putea fi predefinită), într-un stadiu al interpretării 
maturizate. 
 Discipolul se vizualizează pe sine şi se audiază mental cântând acea lucrare aşa cum şi-
o doreşte să devină, cu mult timp înainte de momentul când ea va deveni finalizată în 
realitatea materială. Realitatea materială însă despre sine este anticipată, creată cu mult 
înainte de împlinirea fizică. Şi acea viziune a săvârşitului, fiind creată în perioada 
configurării, atrage spre ea ca scop întregul demers al edificării lucrării. Reperul final al 
discipolului este icoana sa însăşi, realitatea ideală programată spre a fi atinsă la sfârşitul 
drumului progresului. Şi, odată suprapusă realitatea prezisă pe cea demonstrată, pot fi 
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create, imaginate, alte idealuri, alte configuraţii care să se instituie drept ţeluri de atins 
(Dulcan 2009, 317). 
 În subconştient sunt depozitate fenomene psihice care au fost odinioară (anterior) 
conştiente, sau care se află în aceeaşi arie de fenomene cu cele cu manifestări trecute şi 
prezente ale conştientului. În inconştient se află fenomene psihice necatalogabile în relaţie 
cu conştientul, surprinzătoare (neprevăzute), care scapă controlului conştientului, oarecum 
automate (instinctive) şi autonome. Inconştientul controlează buna funcţionare a 
ţesuturilor, organelor, aparatelor şi sistemelor fără ca noi să ştim. Deasemeni, în inconştient 
este înmagazinată memoria noastră. 
 Pedagogia, față de metapedagogie, păstrează cunoașterea într-o relație univocă a 
individului (observatorului) cu obiectele cunoașterii. În acest sens, a învăța înseamnă a lăsa 
să pătrundă în ființa ta noțiuni dintr-un exterior al tău. Singura direcție a actului observării 
este cea de la observat spre observator. Persoana observatorului asistă într-o oarecare 
pasivitate la pătrunderea datelor în memorie, din exterior deci spre interior. 
 În schimb, metapedagogia se ocupă cu condiția observatorului. Urmărind lucrurile din 
perspectiva ei, dacă situezi persoana celui care învață într-o anumită stare „bio-psiho-
logică” (Stănciulescu), procesul de învățare parcă se derulează de la sine. Învățăm orice cu 
mai multă ușurință și bucurie atunci când suntem liniștiți, calmi (eliminând stresul), 
încrezători... cunoscători ai sinelui. 
 Accesul la câmpul-sursă nu ține cont, decât într-o oarecare măsură, de gradul de 
cultură. Cu cât semiosfera omului e mai vastă și cantitatea de informații vehiculate e mai 
mare, înțelegerea unor fenomene paranormale se face mai ușor. Totuși, anumite fenomene 
ieșite din comun pot avea o ocurență și la indivizi mai puțin instruiți, fără ca evenimentele 
să necesite înțelegerea lor. Cu alte cuvinte, există, deopotrivă, indivizi cu o slabă instruire 
intelectuală care, totuși, manifestă o preluare de date mai mult sau mai puțin fidel, în mod 
cert nu din aria lor sumară de cultură. 
 Contextul discuției favorizează conștiența similitudinii între câmpul-sursă și 
subconștientul colectiv al unei mase de oameni. În orice caz, formarea de opinii, influențată 
de inconștientul colectiv așa cum l-a formulat C. G. Jung, s-ar produce, după părerea 
noastră, datorită unei rețele existente în câmpul-sursă. Ca atare, învățarea unei lucrări 
muzicale ar putea să aibă două metodologii. 
 Prima, cea pedagogică, propune ridicarea vitezei de memorare și atribuie certitudini în 
obținerea rezultatelor planificate de pe urma funcționării actului neuromotor al studiului la 
instrument sau vocal. Muzicianului îi sunt impuse din planul administrativ al unui program 
aflat în exteriorul ființei sale gânditoare, orarul, repertoriul, termenele de finalizare și se 
analizează la fiecare individ ratele de performanță. Eficiența este testată empiric, lăsând loc 
oricând remedierii eșecurilor de diferite feluri și cauzalități. 
 Cea de a doua, metapedagogică, este foarte preocupată de starea emoțională a 
artistului interpret. Emoționalitatea este studiată pe trei segmente de timp cu această 
metodă: a) ca istoric al stărilor trăite; b) ca stare emoțională prezentă; c) ca posibilitate de 
a crea cauze favorabile în prezent pentru trăiri ulterioare benefice. Prin meditații și exeriții 
de extindere a conștienței, muzicianului îi sunt înfățișate realități altminteri greu accesibile. 
Relatarea experiențelor despre acele realități vine să lărgească orizontul sensurilor 
muzicale, implementate pe fundalul unei ființe echilibrate și cu o stimă de sine 
îmbunătățită. Interiorul irumpe la suprafața conștientului iar valorile se repoziționează pe 
scara ierarhiilor proprii. 
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Cinci paşi ai atitudinii personale în faţa şi în timpul învăţării 

6. Vă aflaţi în faţa unei probleme descriptibile şi deocamdată nerezolvate. Învăţaţi să cereţi 

prin câmpul-sursă de la inteligenţele aflate în ierarhia din care face parte şi omul. În 

această ierarhie fiinţială omul nu este ultima şi cea mai dezvoltată fiinţă într-un trup 

material. Afirmaţia nu poate fi demonstrată, rămâne o supoziţie, nici măcar o ipoteză. 

Totodată, în cazul în care sunteţi religioşi, puteţi să vă adesaţi divinităţii culturii din care 

faceţi parte. Convingerea intimă aici este mai importantă, în obţinerea unui rezultat al 

unei posibile comunicări cu un cineva superior, decât argumentele ştiinţifice cu care s-ar 

susţine existenţa unei rase superioare celei umane, aflate în univers; 

7. Obţineţi convingerea că rezolvarea este deja la îndemână. Ceea ce aţi cerut este accesibil, 

se află în preajma voastră; 

8. Intraţi pe o stare de recepţie, de permitere ca lucrurile să se întâmple, de relaxare, de 

siguranţă în aşteptare, de certitudine a succesului. Sunt înlăturate: îngrijorarea, tensiunile 

de orice fel, strădaniile şi lupta…; 

9. Contrastele (opoziţiile) nu vă mai deranjează. Sunteţi capabili să vă organizaţi starea 

afectivă. Sunteţi observatorii a ceea ce vi se întâmplă. Aveți încredere în voi; 

10. Închideţi cercul cu pct. 1.- în spirală. Reveniți în lumea contrastelor în care lucrurile sunt 

mai clare. „Nu ești supărat din cauza contrastelor ci bucuros datorită clarității.” 

Introduceţi importanţa opoziţiilor în cursul învăţării. Atenţia omului este activă datorită 

existenţei opoziţiilor. Le acceptaţi şi le folosiţi pentru un nou ciclu de paşi 1.- – 4.- 

 
CONCLUZII 
O ipoteză este o afirmaţie care încă n-a fost confirmată şi încă n-a fost infirmată prin nici un 
experiment. 
 Prognozele derivate din ipoteză sunt testate prin diferite experimente, care ar trebuie 
să fie reproductibile. Dacă o propoziţie nu este falsificabilă, atunci ea nu este o ipoteză, ci o 
opinie sau o afirmaţie care se află în afara domeniului de cercetare ştiinţifică. 
 Investigaţia ştiinţifică utilizează procesul ştiinţific, fundamental pentru o anumită 
cercetare, cu ajutorul căreia comunitatea ştiinţifică obţine noi cunoştinţe bazate pe 
argumente fizice obiectivate. 
 Lucrarea prezentă îşi propune să-şi aroge statutul de ipoteză – explicaţia provizorie a 
unei realităţi presupuse (fenomene, procese), cu ajutorul observaţiei şi raţionamentului. 
Câmpul-sursă poate fi folosit, prin puterea recunoașterii sale și formării de către individul 
care-l întrebuințează a unor convingeri adecvate lucrului. El nu este o speculație, o utopie, 
obiectul fictiv al unei dorințe umane sau a unui vis anticipativ. 
 Savanţii folosesc observaţia şi raţionamentul pentru a propune explicaţii provizorii 
pentru diferite fenomene, pe care le numesc ipoteze în cercetările lor. Un aspect important 
al unei ipoteze este că ea trebuie să fie falsificabilă, cu alte cuvinte trebuie să se poată 
dovedi că ipoteza este falsă. Dacă o propoziţie nu este falsificabilă, atunci nu este o ipoteză 
ci o opinie sau afirmaţie care se află în afara domeniului de cercetare ştiinţifică. Este de 
asemenea important de ştiut că o ipoteză ea însăşi nu poate fi dovedită, ci mai degrabă 
datele dintr-un experiment, anume conceput pentru a testa o ipoteză, pot  într-adevăr să 
fie dovedite, ori să sprijine ori să respingă acea ipoteză. Odată ce o afirmaţie este verificată 
experimental în mod repetat, ea devine validă pentru a fi considerată o ipoteză. 
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 Orice prognoză eronată, orice inconsistenţe interne sau lacune, sau fenomene 
neexplicate, consideră necesară iniţierea şi generarea de corecţii sau de ipoteze alternative, 
care ele însele vor fi testate la rândul lor. Orice ipoteză care trece de teste va fi considerată 
destul de validă pentru a face mai apoi prognoze. O ipoteză neverificată poate să se bucure 
şi ea la un moment dat de interes considerabil în rândul specialiştilor, să zicem datorită unei 
anumite eleganţe, sau a unei validităţi intuitive, sau a unei anticipări a verficării sale. Cu 
toate acestea, ea nu va fi acceptată în mod formal până când nu vor exista dovezi 
experimentale convingătoare (vezi exemplul relativităţii generale). 
 Rezultatele unei cercetări ştiinţifice sunt documentate minuţios. În acest scop există 
standarde, care asigură posibilitatea de a explica paşii care duc la o anume concluzie, 
conform surselor folosite şi luarea în considerare a nivelului actual la care se află cercetarea 
în domeniul respectiv. Astfel, rezultatele cercetării devin comparabile, la fel precum etapele 
de progres în disciplina respectivă. Lucrările de cercetare fac trimitere una la celalaltă, ele 
susţinând sau criticând teoriile existente. 
 Accesul la câmpul-sursă ar putea constitui un scop al educaţiei în lumea modernă. 
Învăţarea ar avea loc fără eforturi prea mari şi nu prin asistarea puţin participativă a 
conştienţei şi corpului fizic la procesul memorării şi prelucrării de date. Astăzi, un muzician 
asistă mai mult sau mai puţin pasiv la activitatea memoriei sale, atunci când parcurge 
etapele învăţării unei partituri. Tehnica aprofundării controlate, invers, este preocupată de 
starea subiectului uman, după care permite creierului să-şi gestioneze activitatea aproape 
singur. Creierul ştie singur cea are de făcut, dacă îi asigurăm condiţiile. Din păcate noi 
suntem cei care îl sabotăm şi nu-i asigurăm funcţionarea optimă. Dacă ne liniştim (reducem 
stresul), ne concentrăm, ne echilibrăm emoţional etc., observăm că aceeaşi muncă este 
condusă spre alte rezultate, mai eficiente. 
 Societatea, involuntar, în inerţia ei, ţine actualmente departe oamenii de preocupările 
descoperirii acestui tip de câmp în mod individual. Oricum, perceperea lui, până să devină 
o metodologie, rămâne o stare exotică, o fază extinsă a conştienţei unora. 
Dacă sistemele educaţionale ar implementa un program bazat pe tehnica aprofundării 
controlate, după multă rutină din partea studenţilor timpul destinat învăţării repertoriului 
instrumental sau vocal ar putea fi redus cu până la 40%. Dar, până la apariţia un adevărat 
program de învăţământ superior neconvenţional, un anumit proiect pilot, bazat pe 
preliminariile enunţate aici de faţă ale unei posibile ipoteze, ar putea valida, invalida, reface 
sau corecta experimentele 
 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
[1] Akimov, A. E. & Shipov, G. I. (1996). “Torsion fields and their experimental 
manifestations”. Proceedings Of International Conference: New Ideas In Natural Science. 
[2] Akimov, A. E. & Shipov, G. I. (1998). “Experimental manifestation of torsion fields and the 
torsion model of consciousness”. Consciousness and Physical Reality 1 (1), 42-63. 
[3] Backster, C. (2003). Primary Perception: Biocommunication with plants, living foods, and 
human cells. CA: White Rose Millennium Press. 
[4] Brenner, J. E. (2010). ”The Philosophical Logic of Stéphane Lupasco”. Logic and Logical 
Philosophy. Volume 19, 243–285. 
[5] Celan, E. (1999). Sfidările parapsihologiei. București: Samizdat. 
Constantinescu, P. (1990). Sinergia: Informația și geneza sistemelor: Fundamentele 
sinergeticii. București: Editura Tehnică. 



MUSiQ Research Journal No. 2/2020 

 

221 

[6] Dincă, I. (2012). „Transdisciplinaritatea - în definiţia riguroasă a lui Basarab Nicolescu”. 
Colegiul național „Moise Nicoară”, Arad, fondat în 1873, România: Universitatea de Vest 
Timişoara, nr. 1. 
[7] Drăgănescu, M. (2004). „Spiritualitatea (Cap. 2 al Studiului despre Societatea conştiinţei)”. 
Bucureşti: Institutul de cercetări pentru Inteligenţa Artificială al Academiei Române. 
[8] Dulcan, D. C. (2009). Inteligenţa materiei. Iași: Eikon. 
[9] Frunză, G. F. (2016). Unitatea materială a biostructurii și interacțiunea ei de tip câmp cu 
materia vie și nevie aproape sau la distanță. Iași: Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa”. 
[10] Gheorghiță, F. (1999). Incursiuni în alte lumi. Iași: Polirom. 
[11] Gilson, É. (1949). “L’Esprit de la philosophie médiévale”. Christianisme et philosophie, 
Paris. 
[12] Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. NY: Bantam Books. 
Grinberg-Zylberbaum, J., Delaflor, M., Attie, L. & Goswami, A. (1994). “The Einstein-
Podolsky-Rosen Paradox in the Brain: The Transferred Potential”. Physics Essays volume 7, 
number 4, 422-428. 
[14] Jitariu, P. (1987). Biostructuri și biocâmp electromagnetic, în: P. Jitariu (coordonator), 
Acțiunea câmpului magnetic și electromagnetic asupra organismelor animale. București: 
Editura Academiei. 
[15] Lotman, Y. (2001). Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. IN: Indiana 
University Press. 
[16] Marion, J.-L. (2007). Vizibilul şi revelatul – teologie, metafizică şi fenomenologie. Sibiu: 
Deisis. 
[17] Mămulaș I. & Bianu C. (1993). Fenomene parapsihologice. București: Teora. 
[18] McTaggart, L. (2002). Câmpul – În căutarea forţei secrete a universului. UK: Harper 
Collins. 
[19] Mohârță, I. (2005). Calea sufletului: O incursiune în realitatea profundă. București: 
Psyche. 
[20] Nichifor, Ş. (2000). Musica caelestis – Anamorfotica Sacrului în Arta Sunetelor (Tratat de 
muzicologie comparată), Vol. 1 Anamorfotica muzicii creştine. București, Universitatea de 
Muzică. 
[21] Stănciulescu, T. D. & Manu, D. M. (2003). Metamorfozele luminii – Fundamente 
biofotonice ale conştiinţei. Iași: Performantica. 
[22] Ungureanu-Pamfil M. Ş. (24-25 mai 2007). „Daniel Goleman, conceptul de ‘inteligenţă 
emoţională’: Aplicaţii în interpretarea muzicală”. Proceedings of Conference: Zilele 
Academice Timişorene Xth ed. 
[23] Wilcock, D. (2012). Investigații revelatoare asupra câmpului conștiinței. București: 
Deceneu. 
 

 
 




