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Poesi for hjertet
Visst er det bra for kjærligheten, men også for helsa til den
som leser opp.

Les artikkelen senere
Utskriftsvennlig versjon

Av STIAN HARALDSEN
Fredag 6. september 2002 13:08,
oppdatert 13:10

Tips en venn om saken!

Et vakkert kjærlighetsdikt kan sette hjertet i sving hos den som lytter, men et rytmisk dikt er også bra for hjertet
til oppleseren, viser en ny studie.
- Vi har funnet ut at det er beroligende og kan føre til dyp avslapping etterpå, sier Dietrich von Bonin fra
universitetet i Bern og Hanrik Bettermann fra universitetet i Witten/Herdecke.
- Denne effekten kan også hindre hjertesykdommer og andre sykdommer relatert til uregelmessig pusting,
sier de til nyhetsbyrået Reuters.
Sju personer deltok i undersøkelsen hvor hjerteslagene deres ble målt i 15 minutter. Deretter leste de enten opp
dikt eller deltok i en samtale i 30 minutter. Etter dette ble hjerteslagene igjen målt i 15 minutter.
Hjerterytmen var da mye bedre hos de som leste opp dikt.
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tipstoppen - mest tipset siste 24 timer
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mest leste saker - siste 24 timer
Lensmann legger skylda på voldtektsofre
- Det mest råtne jeg har opplevd!
- Et forsøk på å være folkelig
- Ja, jeg har prøvd hasj!

