
14

HOLISTYKA

na matematycznych, pitago-
rejskich proporcjach. Słuchanie 
ich jest niczym dostrajanie instru-
mentu do prawidłowego dźwięku. 
Fala dźwiękowa, która pochodzi 
z kamertonu, jako wibracja odby-
wa podróż w głąb ciała. Przykłado-
wo zestaw 15 kamertonów narzą-
dowych, służy do harmonizowania 
wewnętrznych organów. Wibracja 
chorego narządu jest zaburzona, 
ale dzięki fali „bazowej”, organ wra-
ca do własnej harmonii. Największą 
siłę pośród wielu kamertonowych 
kombinacji, zawierają dźwięki C 
i G, ponieważ tworzą one tzw. kwin-
tę czystą. Barbara Romanowska, 
twórczyni Akademii Dźwięku i autor-
ka książki „Muzykoterapia dogłęb-
na-komórkowa”, uważa, że 30 se-
kund z dźwiękiem C i G pozwoli 
osiągnąć taki relaks, na jaki mu-
sielibyśmy przeznaczyć 45 mi-
nut tradycyjnego wypoczynku. 
Dźwięk C i G pozostaje w tzw. „zło-
tej proporcji” występującej w naturze i którą stosowali w budowlach 
znawcy świętej geometrii. Niektórzy terapeuci sugerują, iż kamer-
ton, który każdy powinien mieć w domu, to 528 Hz (służy naprawie 
uszkodzonego DNA). 

W Biowitalnym SPA mazowieckiego hotelu Manor House SPA 
dźwięk jest ważnym elementem energetycznych terapii. Kąpie-
li w dźwiękach można 
zaznać nie tylko z wyko-
rzystaniem leczniczego 
działania kamertonów, 
w Komnacie Biowitalno-
ści odbywają się też kon-
certy na gongi tybetań-
skie, śpiewające misy, 
dzwonki shanti i tingsha. 
Uczestnicy koncertów 
są poddawani masażo-
wi dźwiękiem, każdy frag-
ment ich ciała jest do-
tykany przez wibracje 
i drgania rezonujących 
instrumentów, które po-
budzają receptory czu-
cia. Wibracje docierają 
do poziomu komórko-
wego narządów i od-
blokowują meridiany. 
Następuje usuwanie 
toksyn z organizmu, re-
gulacja funkcji narzą-
dów wewnętrznych, 
łagodzenie różnego ro-
dzaju bólów. Drgania rozchodzące się w ciele poprawiają krąże-
nie krwi i płynów ustrojowych, ułatwiają usuwanie toksyn z organi-
zmu, przyspieszają regenerację tkanek i uporządkowanie tkanki 
kostnej, co wzmacnia kości i zapobiega złamaniom. 

Muzykoterapia wykorzystywana jest 
również podczas zabiegów SPA. 
W Gabinetach Bioodnowy Manor 
House SPA można oddać się ma-
sażowi misami, który polega na 
ułożeniu odpowiedniej misy na cie-
le w ściśle określonych miejscach 
(czakrach) i delikatnym pobudze-
niu ich do drgań. Subtelne dźwię-
ki oddziałują na ciało i umysł 
wspomagając redukcję stresu 
oraz osiągniecie stanu maksy-
malnego odprężenia, wyciszają 
umysł, harmonizują pracę czakr, 
oczyszczają aurę, wspomagają 
przepływ witalnej energii przez 
meridiany. Ponadto w trakcie róż-
nych terapii stosowanych w Ma-
nor House SPA, np.: Biowitalnej, na 
Kryształowym Łóżku lub w Strefie 
Harmonizacji Czakr, można słuchać 
muzyki solfeżowej o prozdrowot-
nych częstotliwościach. Ich wpływ 
jest szeroki: poprawia się stan zdro-
wia, pamięć i koncentracja, wzrasta 

poziom inteligencji, kreatywność, skuteczność pracy, samoocena 
i pewność siebie, następuje regeneracja sił i wyciszenie. W skali 
Solfeggio wyodrębniono 9 uzdrawiających częstotliwości dźwię-
ków, które umożliwiają m.in.: uwalnianie od podświadomych lę-
ków, wpieranie siły życiowej i płodności (396 Hz), odwracanie bie-
gu wydarzeń, ułatwienie przemiany (427 Hz), pobudzanie energii 
serca (136,1 Hz – dźwięk kamertonów terapeutycznych). Działanie 

dobroczynnych na wie-
lu poziomach sesji mu-
zykoterapii można prze-
dłużyć słuchając muzyki 
solfeżowej – w Manor Ho-
use SPA dostępna jest 
kolekcja 7 płyt „Solfeg-
gio Harmonics + white 
noise”, których nagrania 
obejmują zakres często-
tliwości dźwięków od 396 
Hz do 963 Hz. 
Wpływ dźwięku zysku-
je dziś nowe znaczenie. 
W obecnych, jakże stre-
sujących czasach, war-
to oddawać się działaniu 
muzyki, która odpręża, 
wprowadza w stan głę-
bokiego relaksu, popra-
wia samopoczucie i ogól-
ny dobrostan organizmu. 
Odpowiednie częstotliwo-
ści działają uzdrawiająco 
na ciało, psychikę i stan 
ducha - pobudzają siły wi-

talne, podnoszą odporność, poprawiają koncentrację i zwiększają 
wydzielanie endorfin - korzystajmy z tej wiedzy dla zdrowia. 

Źródło: www.manorhouse.pl

FALA DŹWIĘKOWA NIESIE WIBRACJE, JEŚLI ZNAJDZIEMY TĘ WŁAŚCIWĄ, MOŻEMY POCZUĆ 
WEWNĘTRZNĄ HARMONIĘ, ROZWINĄĆ INTUICJĘ, WYOBRAŹNIĘ I KREATYWNOŚĆ,  

ALE TEŻ UWOLNIĆ SIĘ OD BÓLU FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO, A NAWET ULECZYĆ CHOROBY. 

KAMERTONY 
– dźwięk, który leczy 

Wibracje są wszechobecne w otaczającym nas środowi-
sku naturalnym. Wszystko, co istnieje, ma swoją wibra-
cję: muzyka, słowa, dźwięk, ciała nieożywione i organi-

zmy żywe, każdy narząd i każda komórka. Ludzkie ciało w 70-75% 
składa się z wody, która jest doskonałym przekaźnikiem, dzię-
ki temu wibracja działa na nie niczym kamyk rzucany na gładką 
powierzchnię jeziora i jest rozprowadzana po całym organizmie. 
Harmonijna częstotliwość pozwala być w dobrym zdrowiu 
i samopoczuciu, emocje i stres zaburzają ten naturalny stan, 
nierzadko prowadząc do choroby. Wibracje wpływając na układ 
nerwowy i układ krwionośny mają lecznicze działanie, wspoma-
gają procesy leczenia, rehabilitacji i poprawy wyników w sporcie. 

Terapeutyczne działanie muzyki jest znane od wieków i w wie-
lu kulturach. Dzięki wprowadzeniu odpowiedniego dźwięku, 
można wyregulować nieprawidłowości na poziomie kwan-
towym. Współcześnie liczne badania naukowe potwierdzają, że 
muzykoterapia wspomaga procesy leczenia, łagodzi dolegliwości 

bólowe, działa uspokajająco i redukuje stres. To naturalne więc, 
że dźwięk jest stosowany podczas zabiegów SPA. W holi-
stycznym SPA w hotelu Manor House wykorzystuje się wibracje 
kamertonów dla wzmocnienia działania terapii – na początek ką-
piel w dźwiękach kamertonów odpręża ciało, przygotowuje je do 
zabiegu, a po masażu utrwala jego działanie. 

Kamertony to proste instrumenty muzyczne, które zostały 
skonstruowane z myślą o strojeniu innych instrumentów. 
Nie poznaliśmy jeszcze w pełni ich możliwości, bowiem ludzkie 
ucho słyszy tylko w zakresie do 20 tysięcy Hz. Są wytwarzane z róż-
nych materiałów (są aluminiowe, połączone z innymi stopami, np. 
krzemem czy magnezem, mosiężne, miedziane, stalowe, zrobione 
ze srebra, złota lub kryształu) w specjalnych manufakturach i mu-
szą spełniać wiele subtelnych parametrów. Kamertony dzielą się 
na: narządowe, pierwiastków mineralnych, planetarne, anielskie 
i inne. Aktywowane kamertony wytwarzają czyste dźwięki 
muzyczne, a powstałe między nimi interwały opierają się 
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