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F3&

EXPERIENCE

F3& compartilha relato
B Coluna
das aventuras dos irmãos Fredy,
Felipe e Fabiano Ribeiro, trio da
F3, em festas e viagens ao redor
de todo o planeta.

DIVERSÃO

BALADA

VIAGENS

EXPERIÊNCIAS

MODA E ESTILO

EFEITOS CURATIVOS DA MÚSICA
GRANDE PARTE DOS QUE EXPERIMENTARAM RELATARAM ESTADO SERENO
A música eletrônica tem a capacidade de também curar
quem sofre com dores mais
agudas? Esta é uma pergunta
que intriga e desperta interesse
em grandes nomes da indústria
farmacêutica como a Nurofen,
desenvolvedora de medicamentos analgésicos.
Nurofen contratou a pesquisadora e psicóloga da Univer-

sity College Dublin, Dra. Claire
Howlin, para participar de uma
interessante análise nesse sentido. Howlin trabalhou no projeto que visa utilizar da música
eletrônica para ajudar no alívio
natural de certas dores e desconfortos no indivíduo, como
dores de cabeça, dores nas costas e outras doenças agudas. A
doutora precisou ainda de um

produtor musical para executar experiências e comprovar
sua visão.
O escolhido então para participar do estudo foi Anatole, artista com formação clássica e
que teve grande sucesso quando produziu a track “All Of Us”.
Por fim, a música se tornou
terapêutica e se mostra fácil
de escutar até para os ouvidos

mais críticos.
A Track “All Of Us” traz beats
eletrônicos junto a uma mistura de sinos delicados, cordas
lânguidas e ondas sonoras volumosas.
No teste envolvendo 268 participantes, grande parte dos que
experimentaram tal música
relataram se sentir “transportados” para um estado mental
sereno. Também foi constatado
e é interessante ressaltar que
muitos voluntários mostraram
melhoras em dores logo após
ouvir a música.
Abaixo o link para você testar
e ouvir “All Of Us”, de Anatolle, track reconhecida pela empresa Nurofen e Dra. Claire
Howlin. Pode não ser tão dançante e não arrasar nas pistas
de dança porém cientificamente relaxante e com potenciais
curativos.
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QR F3. OUÇA AQUI A MÚSICA,
ATRAVÉS DO SPOTIFY

Música. Ela se tornou uma terapia importante para muitas pessoas ao longo do tempo

Trio na rede. fabianof3,
fredyribeiro, djfelipef3e
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