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til stressramte

Naturhaven
Naturhaven udbyder mindfulness til stressramte i et rekreativt naturmiljø.
Vores Naturforløb inkluderer det veldokumenterede forskningsprogram MBSR
(Mindfulness-baseret Stressreduktion). Undervisningen foregår i en fredfyldt
skovhave med udsigt til sø og natur.

Naturen fremmer mental
og fysisk sundhed
Siden stenalderen har menneskets genetik stor set ikke ændret sig. I dag lever
mange af os i bymiljøer med urbanstøj og et højt tempo, hvilket kan aktivere kroppens alarmberedskab og øge risikoen for stress. I modsætning til det hurtige tempo,
der præger vores nuværende kultur, har naturen sit eget tempo. I et trygt og kravfrit
naturmiljø kan vi slippe den fokuserede opmærksomhed og være i nuet.
Det kræver ingen energi og har en balancerende og rekreativ virkning på vores
mentale og fysiske sundhed.

Undervisningen er målrettet
personer i den arbejdsdygtige
alder med stress symptomer
Formål:
•

At deltagerne får en viden om stress.

•

At deltagerne bliver i stand til at regulere stress.

•

At deltagerne får det varigt bedre.
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Naturforløb
•

Maks. 10 deltagere. 2 Undervisere.

•

10 uger, 2 dage om ugen,
kl. 10 - 13.

Ugentlig MBSR-dag

Vi træner vores evne til at skelne,
hvornår vi bevæger os ind i usunde
mønstre og vaner, for derefter at kunne
opbygge en sund og afbalanceret
levevis.

Her undervises i det strukturerede

•

Begyndelse og afslutning ved bålet.

forskningsprogram MBSR. Et helheds-

•

Mindfulness & Lette yoga stræk.

orienteret program, hvor der indgår

•

Undervisning om stress.

viden om stress, samt

•

Vi reflekterer og lærer af hinanden.

øvelser der reducerer stress, styrker
kroppen og den mentale sundhed.

Ugentlig Naturhave-dag
Naturen hjælper os til at være i nuet og
kan give en mental pause fra hverdagens stress og bekymringer.
Vi træner vores opmærksomhed i nuet
under aktivitet og hvile.
Deltagerne støttes i at træffe hjælpsomme valg, der er i balance med deres
overskud og støtter en positiv udvikling.
•

Begyndelse og afslutning ved bålet.

•

Nuet, natur og direkte sansning.

•

Hvile/haveaktiviteter/gåtur.

•

Støttende samtaler ved behov.

Naturforløb inkl. MBSR.
(Opstart hver 5. uge).

Deltagerne
kan opleve
forandringer:
•

Færre stresssymptomer.

•

Mere glæde

•

Større tolerance

•

Bedre hukommelse

•

Accept af forandringer

•

Bedre relationer
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Indledende
samtale
Vi inviterer til en personlig samtale i
Naturhaven inden tilmelding.
Du er velkommen til at tage en ledsager
med til mødet.
Kontakt:
Pernille Riis: 60 94 81 43
Stine Gry: 21 93 09 58
kontakt@naturhaven.nu

Pernille Sø, Hammermølle Skov.
Transport:

10 min. gåtur gennem skoven fra
Hellebæk station eller fra parkeringsplads ved Bøssemagergade 74,
Hellebæk.

c
lan
a
B

Gl. Skovhus Roevej ved

&
er

Mental sty
rk

e

Naturhaven

e, Resso
ur
c

www.naturhaven.nu

