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Għal ħafna meta persuna
titgħallem il-mużika jfisser
li din tkun iddoqq strument u
tkanta. Iżda ftit huma dawk
li jagħrfu li l-mużika tista’ tkun mezz importanti
għall-iżvilupp tal-bniedem, għaliex toffri ħafna
ħiliet li jtejbu l-kwalità tal-ħajja li ngħixu. F’din ilkontribuzzjoni fil-qosor se nittratta xi wħud minn
dawn il-benefiċċji.
1. Taħriġ mużikali sa minn età żgħira jgħin fl-iżvilupp
tal-moħħ, l-aktar f’dak li għandu x’jaqsam mallingwa u mar-raġunar.
2. Nies li jipprattikaw kull forma ta’ arti (li tinkludi
wkoll il-mużika) jaħsbu b’mod aktar kreattiv
u jkunu kapaċi jsolvu ħafna diffikultajiet li
jiltaqgħu magħhom minħabba li jkollhom il-ħila
li jimmaġinaw soluzzjonijiet differenti.
3. Minn studji u riċerki li saru matul is-snin, instab
li dawk li jitgħallmu l-arti jkollhom aktar suċċess
fl-istudji/karriera tagħhom.
4. Kull forma ta’ arti (il-mużika inkluża) tesponi
l-istudenti għal kulturi differenti. Minħabba
f’hekk hemm it-tendenza li dawn ikunu kapaċi
jaċċettaw aktar lil persuni b’kulturi differenti.
5. Il-mużika tgħin biex ittejjeb il-ħiliet tal-individwu.
Tagħraf timmira għal livelli ogħla, tagħraf dak
li hu tajjeb u tifhem għal livelli li dan jista’ jsir

b’dedikazzjoni, b’sagrifiċċju u b’perseveranza.
6. Bil-mużika tagħraf tifhem li s-suċċess ma jiġix
waħdu, iżda trid taħdem għalih. Is-suċċess u
l-eċċellenza jinkisbu biss b’taħriġ li ma jaqta’ qatt.
7. Il-mużika tgħin lill-bniedem ikun aktar dixxiplinat
u jkun kapaċi jaħdem bħala tim u għalhekk
tnaqqas l-egoiżmu.
8. Il-mużika tistimulak u tgħinek temmen fik
innifsek.
9. Il-mużika tgħin biex ittejjeb il-komunikazzjoni ta’
bejnietna u mezz fejn numru ta’ persuni ta’ ideat,
twemmin u kulturi differenti jkunu kapaċi jaħdmu
flimkien.
10. Il-mużika tgħinna negħlbu l-biża’ u nkunu kapaċi
nieħdu ċertu riskji fil-ħajja. Riskju kkalkulat huwa
mezz tajjeb ħafna għas-saħħa mentali u tgħin lillpersuna biex tagħraf tagħżel dak li huwa tajjeb u
dak li mhuwiex.
Fuq nota personali nixtieq nirringrazzja lil kull
min b’kull mod, ta s-sehem tiegħu biex il-Banda u
l-Kor Imperial għal darb’oħra kellhom sena oħra ta’
suċċess. Filwaqt li nwassal ix-xewqat tiegħi għallFesta mill-isbaħ nistedinkom biex tingħaqdu magħna
matul il-jiem tal-Festa ta’ Marija Bambina u nhar ilĦadd 29 ta’ Settembru 2013 għall-programm mużikali
fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Mellieħa.
Il-Festa t-Tajba.
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