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1. Să ne cunoaștem mai bine....

HEALTHY SPA – RECLAMĂ 

Cum vă relaxați după o zi grea la școală/după un test/după un 
examen/în weekend?

Ați auzit de „relaxare activă”/„relaxare pasivă”? Ce (credeți că) 
înseamnă?/Care dintre cele două metode de relaxare este mai 

potrivită pentru voi? De ce? 

Care este activitatea care vă ajută cel mai mult să vă relaxați. De ce?

2. Priviți imaginile de mai jos și spuneți cum se relaxează aceste 
persoane. Care dintre aceste metode de relaxare este cea mai potrivită pentru 
o persoană stresată/pentru un tânăr cu multă energie/pentru o persoană în 
vârstă/pentru voi? Argumentați.

1.

2.

3.

4.

7.

6.

5.
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3. Completați spațiile libere cu cuvintele sau expresiile potrivite.
Atenție, un cuvânt este în plus!

bene�ic

cântece de leagăn

terapie

răsfățat

întreținere 
corporală

atmosferă

nociv

terapeut

0. bene�ic

1. emoție

2. stres

3. ușor

4. liniștit

5.  a deranja

Duminică am fost la o petrecere cu colegii mei. Am spus multe bancuri, 
am dansat, am făcut karaoke. Pot spune că 1. ................................................... 
a fost foarte plăcută.
Nepotul meu are un an și îi plac foarte mult 2. ................................................. . 
Acum îi fac un CD cu melodii despre rațe, ponei zburători și găini roz. E 
foarte distractiv!
Ana lucrează la o sală de �itness. Ține cursuri de aerobic, recomandă 
diete și răspunde la orice întrebare despre 3. ..................................................  .
Mă doare spatele, dar nu vreau să iau medicamente. Luni, merg să 
vorbesc cu un  4. ................................................... despre noile metode de 
tratament, care nu se bazează pe medicamente. Am citit că în Germania 
există o. 5. ...................................................  nouă, care folosește masajul în 
locul medicamentelor. Sper sa a�lu mai multe.
Un pahar de alcool băut după-masă poate �i 6. ...................................................  
pentru digestie, însă, în cantități mari, alcoolul devine 
7. ................................................... pentru sănătatea noastră.
Un copil 8. ................................................... este un copil care are multe jucării 
scumpe și care obține tot ce dorește de la părinți.

Meloterapia sau terapia prin muzică

 Meloterapia se adresează tuturor: copiilor, adolescenților, 
adulților sau bătrânilor. Toată lumea se poate bucura de 0. .....bene�i-
ciile..... ei, chiar dacă nu are o problemă de sănătate. Cu ajutorul ei, 
persoanele nervoase sau 1. ............................................... se calmează, iar cele 
obosite sau 2. ............................................... se relaxează. 
Muzica poate calma cu 3. ............................................... și durerile �izice. 
Studiile recente demonstrează că bolnavii care ascultă muzică în timp 
ce suferă de anumite dureri folosesc numai 50% din medicamentele pe 
care le folosesc ceilalți bolnavi.
Bebelușii care sunt 4. ...............................................  pot �i calmați imediat 
cu ajutorul cântecelor de leagăn, iar copiii care ascultă muzică învață 
să vorbească mai repede, deoarece sunetele și cuvintele din melodii îi 
ajută să își dezvolte mai bine vocabularul.
Înainte de un test sau un examen important, emoțiile sunt destul de 
mari, însă câteva melodii ascultate fără grabă, pot reduce stresul, frica 
și emoțiile 5. ...............................................  .

4. Completați textul de mai jos cu derivatele cuvintelor din casetă 
și descoperiți cum ne putem relaxa cu ajutorul muzicii.
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6.  supărat

7.  obosit

8. a plăcea

5. Citiți textul de la exercițiul 4 și decideți dacă enunțurile de mai 
jos sunt adevărate (A) sau false (F).

6. Ascultați reclama unui centru spa din Cluj-Napoca și completați 
spațiile libere. Scrieți între unu și trei cuvinte.

Ne putem bucura de efectele meloterapiei chiar la noi acasă, într-o 
cameră în care nu se aud zgomote din exterior. CD-player-ul sau calcu-
latorul la care ascultăm muzică trebuie să �ie la o distanță de cel puțin 
trei metri de noi. Volumul nu trebuie să �ie prea tare, deoarece sunetele 
puternice pot �i  6. ...............................................   și 7. ...............................................  . 
Pentru o ședință de terapie avem nevoie de cel puțin 20 de minute. În 
momentul în care începem să ascultăm muzică, trebuie să ne așezăm 
foarte comod într-un fotoliu sau pe un pat. Trebuie să ținem mâinile pe 
lângă corp și picioarele drepte, pentru ca sângele să poată circula cât 
mai bine, și, foarte important, trebuie să ne gândim la lucruri cât mai 
8. ...............................................: aer curat, zone verzi, păsări, mare sau orice 
altceva care ne ajută să ne relaxăm.
(după, http://sanatate.acasa.ro/naturist-8/meloterapia-te-scapa-de-du-
rere-si-nervi-798.html) 

1. Meloterapia are efecte pozitive asupra bolnavilor de toate vârstele.

2. Persoanele care ascultă muzică în timp ce au dureri folosesc numai jumătate din 

medicamentele pe care le folosesc cele care nu ascultă muzică.

3. Vocabularul copiilor nu este in�luențat de cuvintele din melodie, ci de ritmul melodiei.

4. Efectele meloterapiei depind de volumul la care ascultăm muzica.

5. În timpul ședințelor de meloterapie corpul trebuie să se a�le într-o poziție confortabilă.

Healthy Spa este locul 1. ............................................. în care poți să te relaxezi. Aici ai parte de servicii 
2. .........................................  în domeniul întreținerii corporale: sală de �itness, piscină, saună umedă 
și uscată etc. De luni până vineri, Healthy Spa organizează 3. .............................................  . Acest sport 
este recomandat persoanelor indiferent de vârstă și de 4. ................................................  . La Healthy Spa 
poți face și cursuri de aerobic, ce te vor ajuta să lupți împotriva 5. ...............................................  și să 
îți controlezi greutatea. Nu uita nici de saună! Câteva minute aici te vor ajuta să uiți și de cea 
mai 6. .........................................  . În plus, sauna are un efect pozitiv asupra 7. .............................................  . 
Personalul Healthy Spa este 8. ....................................................  și dorește să te ajute să îți petreci tim-
pul într-un mod cât mai plăcut.
Elevii și studenții au reducere de 20% 9. .................................................... .
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7. Lucrați în perechi! Împreună cu colegul tău de bancă, ai participat la 
concursul „Recunoaște cântecul” de la Radio Zu și ai câștigat un abonament la 
Healthy Spa. Organizatorii concursului vă oferă acum posibilitatea �ie să acceptați 
abonamentul, �ie să îl schimbați pentru două bilete la concertul lui Justin Bieber 
de la Budapesta.

Student A: Dorești să păstrezi abonamentul la spa. Încerci să îl convingi pe colegul tău că spa-ul 
are foarte multe avantaje și poate �  chiar mai distractiv decât un concert la Budapesta. 

Student B: Dorești biletele la concert. Încerci să îl convingi pe colegul tău că sunt multe alte 
metode mai distractive prin care te poți relaxa.


