
Livskvalitet, sundhed og anerkendelse i praksis
– Spiller vi sammen…?
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Hvem er jeg?

Uddannelser:
• Lærer

• Friluftvejleder

• Naturvejleder

• Master i naturvidenskab

• Lederuddannelse

• Kandidat i idræt og sundhed

• Ph.d. i naturbaseret interventioner

ved Institut for Psykologi på SDU

Erfaringer:
• Naturvejleder

• Udeskolelærer

• Naturama og Fjord&bælt

• Udvikling af Vildmandskurset

• Institut for Psykologi

• Standup og videnskabsteater

• TEDtalk

• Forfatter

• Partner i Vinatur

• TV,  presse og alverdens medier
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Vi har to 
udfordringer I 

verden

1. Klimaet
2. Mental 
sundhed

• 60 % af danskerne har følt sig stressede det seneste år

• For voksne under 35 år er tallet helt oppe på 78 %

• Hver dag er mere end 35.000 danske ansatte fraværende
pga. stressrelaterede sygdomme

• Hvert år dør godt 1.400 danskere af stress

• 96 % af de interviewede ledere følte symptomer på stress 
og udbrændthed  (USA)

• Mentale sundhedsproblemer, psykologiske lidelser og
stress er i det 21. århundrede blevet kategoriseret som en
global epidemi (WHO, 2020)

• Flere unge mennesker lider af klimadepression



Happiness and Feeling Connected: The Distinct Role of Nature Relatedness, John M. Zelenski og Elizabeth K. Nisbet, 2012
Li, Q. (2012). Forest medicine. New York, NY, USA:: Nova Science Publishers.

Li, Q. (2018). Shinrin-yoku: the art and science of forest bathing. Penguin UK.



Ærefrygt
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Biophilia 
Edward O. Wilson 
Harvard University

-
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Edward Wilson, 
James Cameron og 
Susan Simard



Attention Restoration Theory

Direkte opmærksomhed  og spontan opmærksomhed

Rachel and Stephen Kaplan
University of Michigan

Bymiljøer og det moderne teknologiske liv :

• Overdreven brug af den direkte opmærksomhed

• Analyserer konstant om der er farer

• Udtrætter de kognitive funktioner

Naturen:

• Overvejende i den spontane opmærksomhed

• Scanner naturen og afkoder instinktivt omgivelserne

• Giver mulighed for restitution af krop og sind

VINATUR



Æstetisk Opmærksomhedsteori 
Roger Ulrich

• Følelsestyper: 
• Positive: Glæde, interesse
• Neutral: Forbavselse 
• Negative: Frygt, bedrøvelse, væmmelse, skamfølelse, afsky og vrede

• Naturen bedømmer ikke

• Fremmer positive følelser

• Æstetik oplevelse med brug af vores sanser - det hjælper 
os ud af hovedet og ned i kroppen 

• Mærker os selv mere og egne behov
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Shinrin Yoku

• SKOVBADNING I JAPAN
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Naturbaseret 
interventionsmetode
NBMC - Nature-Body-Mind-Community



Vildmandskurset



Vildmandskurserne
‘De fire Søjler
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Fremtidens organisationer og ledelsesfilosofi 
er regenerativ
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• Kurser for ledere
• Uddannelser for fagpersoner
• Trivsel, forbyggende og arbejdsglæde for medarbejder
• Workshops
• Foredrag
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Findes løsningen på stress i naturen?
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Symbiosen
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Vi skal genskabe 
kontakten til naturen, deri 
kommer vi tættere på 
sandheden og sjælefred

Citat: Simon Høegmark


