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Muzica face parte din viața fiecărui
om într-un fel sau altul. E o formă de
expresie, o formă de terapie, o formă de
divertisment, o formă de a trăi frumos.
În ultima perioadă, s-au efectuat studii
care să confirme faptul că muzica ajută
la îmbunătățirea mai multor aspecte din
viața noastră.

De acum este dovedit științific că muzica te face
mai fericit. Potrivit cercetărilor, muzica provoacă
eliberarea endorfinelor și a dopaminei, hormoni
cunoscuți pentru acțiunea lor asupra stării noastre
emoționale. Atunci când asculți muzica preferată, corpul
tău începe să elibereze dopamină, având ca rezultat
faptul că te simți mai fericit. Așadar, data viitoare când
simți că nu ești în apele tale, ține minte că e suficient să
asculți muzică pentru 15 minute ca să îți schimbi starea
de spirit. Totodată, atunci când conduci, nu te sfii de
muzică, ascultă-ți melodiile favorite pentru a te asigura
că șofatul nu te va stresa.

”Muzica e terapie pentru suflet” nu mai este o afirmație
suficientă. Studiile confirmă faptul că muzica ajută la
ameliorarea durerii, datorită faptului că atunci când asculți
muzică, corpul tău eliberează hormonii fericirii. Condiția
pentru ca acest lucru să se întâmple, e să asculți acel tip de
muzică care îți produce plăcere, deci muzica preferată sau
muzica clasică. Mai impresionant decât faptul că reduce
durerea, este faptul că muzica are efecte vizibile în relaxarea
pacienților ante și post operator. Același studiu sugerează că
muzica are aproximativ același efect asupra pacienților ca și
Midazolam, o substanță care ajută la relaxarea și sedarea
pacienților în timpul operațiilor.

Studiile au demostrat că acei copii care au atracție
înspre muzică, dezvoltă o inteligență superioară față de copiii
care nu prezintă niciun inters față de aceasta.
Acest lucru se datorează faptului că, materia cenușie,
creierul, devine stimulat de ritmul și tonul muzicii.
Muzica are, de asemenea, un efect calmant asupra
copiilor, îi scutește de stres. Încă din burtica mamei copiii se
simt bine în preajma muzicii.
Chiar de când vin pe lume trebuie înconjurați de muzică.
Ai incercat să asculți muzică pentru copii cu bebelușul
care suferă de pe urma colicilor, sau care nu poate dormi fiind
prea agitat? Vei vedea că se liniștește imediat, mai ales dacă
pui o melodie pe care o știe din burtică.

Orice muzica este eficientă, in mod sigur, dar s-a dovedit că
piesele din repertoriul clasic și romantic activează cel mai mult
creierul. Chiar dacă există așa-numita muzică preferată, există
tomografia cu emisie de pozitroni care arată cum muzica lui
Mozzart activează 99%-100% din scoarța cerebrală. Muzica
simfonică și de cameră activează creierul în proporție de 90%, spre
deosebire de muzica ușoară sau tangoul, de exemplu, care
activează creierul in proportie de 50%. Mai mult, nicio muzică nu
poate depăși pragul pe care îl atinge muzica barocă, ale cărei unde
sonore au frecvențe care se înscriu în zona de activare optimă a
activității cerebrale. Neuronii capătă un ritm de activitate ciclică,
intre 8 și 12 cicli pe secundă, ca în cazul geniilor! Numai că geniile
îl au permanent, în vreme ce omul îl are doar cât ascultă muzica,
dar este suficient, pentru că îmbunătățește memoria.

Înseamnă că ar trebui să ascultăm
muzică în timp ce învățăm?
Da, muzică în stil baroc în special, adică
Bach, Telemann, Handel.
O doctorandă, pe nume Liliana Neagu, a
dovedit că persoanele care învață, folosind
acest fundal sonor, obțin perfomanțe cu
40% mai mari la testele de memorie.

Deși pentru efectul pozitiv asupra stării de spirit nu
este important stilul de muzică pe care îl asculți, dacă ești o
viitoare mămica, este bine să știi că 30 de minute de muzică
clasică, zilnic, iți va ajuta fătul să se dezvolte mai rapid.
Pe de altă parte, cercetările au arătat că un copil care
în perioada fetală a fost expus unui anumit stil muzical, va
avea o deschidere mai mare pentru respectivul stil. Așadar,
pentru a avea un copil cu gusturi muzicale cât mai variate,
acesta trebuie expus la genuri cât mai diferite încă din
săptămâna a 20-a de sarcină, când aparatul său auditiv este
deja format

Din păcate, ne este mai ușor să legăm un moment neplăcut de
o anumită muzică și să îl retrăim de câte ori auzim piesa respectivă,
însă și vice-versa este valabilă. Spre exemplu, vei rememora mereu
clipele de maximă fericire atunci când vei asculta melodia pe care ai
dansat la nunta ta, sau acordurile pieselor pe care le ascultai când
mergeai la munte cu prietenii, în liceu.

Cel mai bun exemplu este cel al colindelor de
Crăciun difuzate încă de la începutul lunii decembrie în
magazine: acestea iți amintesc de momentele
frumoase petrecute împreună cu familia, în fiecare an,
si te determină să cumperi mai multe cadouri decât ai
bugetat.

Invață să cânți la un
instrument
S-a observat că persoanele care cântă la
instrumente învață mai ușor limbile străine. Acest fapt
se datorează accentuării neuroplasticității (abilitatea
sistemului nervos de a se adapta la diverși stimuli) și
dezvoltării capacității de a asocia mai ușor diverse
sunete și a forma cuvintele. În plus, copiii care iau lecții
de muzică au un vocabular mai bogat și au abilități
de citire mai bine definite decât copiii care nu învață să
cânte la vreun instrument.

Muzica te poate binedispune
De-a lungul vremii s-a vehiculat ideea că anumite tipuri de
muzică (clasică, jazz, rock) au efecte benefice asupra stării de
spirit. În momentul de față, s-a observat că nu contează stilul
ascultat, ci modul în care o persoană rezonează cu melodia
propriu-zisă. Așadar, dacă iți place o melodie, fii sigură că îți va
ridica moralul indiferent de cât de tristă ești în acel moment.
Se pare că ritmul influențează foarte tare efectul pe care
îl va avea o piesă asupra organismului: în timp ce un ritm linistit
va avea proprietăți calmante, un ritm alert va fi perfect pentru a te
revigora asemeni unei cești cu cafea.

Definiție celebră dată de Johann Sebastian Bach

Sfatul zilei
Pentru a avea o zi sănătoasă,
sfatul nostru este
să asculți muzică în fiecare zi!

