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Natur og naturvejledning, opmærksomhed, kropsbevidsthed og fællesskab

UDDANNELSEN
Formålet med uddannelsen er at understøtte fagpersoners kompetencer til at bruge naturen i et
kursustilbud, rehabiliteringsprojekter og andre
tilbud til udsatte borgere. Dette kan ske ved at
etablere en metodisk tilgang, som giver en fællesforståelse for struktur og organisering i forhold til
at bruge naturmiljøer i en sundhedsfremmende
proces med mulighed for at inddrage f.eks. kommunens særlige indsatsområder og overordnede
værdier. Ved at skabe en kultur, der har en
forståelse for at bruge naturens positive indvirkninger i forhold til at øge borgernes handlekompetence, livskvalitet, robusthed, selvomsorg og
forbedret hverdagsliv, vil der være mulighed for at
fange målgrupper, man ellers ikke vil have nået.

UDDANNELSES MÅL

KOMPETENCER

At udvikle kvalifikationerne og kompetencer til at afvikle
kurset Natur, krop og psyke via metoden BIOPHILIA*

Kursisten tilegner sig redskaber til at
bruge naturen som medbehandler

At tilpasse metoden til egen indsatsgruppe

Kursisten opnår kompetencer til at
arbejde med opmærksomhedstræning
med fokus på spontanopmærksomhed
og meditation

At få teoretisk indsigt i at bruge forskellige naturmiljøer
til recovering
At få indsigt i naturen i nærmiljøet
Organisere og gennemføre ture
Projektlederne får redskaber til at forstå og optimere
forandringsprocessen i rollen som kursusansvarlige med
fokus på at give borgeren handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner

*BIOPHILIA

natur og naturvejledning, opmærksomhed,
kropsfornemmelse, fællesskab

(metoden er udviklet i et igangværende større internationalt
forskningsprojekt)

Tilegner sig redskaber til arbejde med
kroppen
som medbehandler - herunder arbejde
med sanseøvelser, motorik, nervebaner,
yoga, Chi gong, leg og åndedræt
Tilegner sig viden omkring effekten af
gruppedynamik, narrativ praksis og
evolutionspsykologi
Får redskaber til at arbejde med resiliens i
forhold til den enkelte

FORLØB

Kurset består af 6 uddannelsesdage, der er fordelt over 6 moduler. Undervisning foregår hovedsaglig i naturmiljøer, hvor kursisterne udvikler kompetencer til at varetage kursusforløb på
egen hånd.

Modul 1

Natur og naturvejledning

Modul 2

Opmærksomhedstræning

Modul 4

Modul 3

Kropsbevidsthed

Fælleskab, gruppedynamik og
relationer (Bålterapi)

Modul 5

Modul 6

Evolutionspsykologi og resiliens

Den narrative metode og praksis

Vi kommer ind på følgende teorier:
Biophilia: Savanna teorien og vores forkærlighed for naturen (Natur, krop og psyke)
AAT: Aesthetic Affective Theory – positive grundaffekter.
ART: Attentive Restoration Theory – spontan opmærksomhed.
SET: Supportive Environment Theory- Støtte miljøer

1. Modul
Natur og naturvejledning
De to førende teorier om at bruge
naturen som helbreder er udgangspunktet for kursets opbygning.
1. Den æstetiske affektive teori: Går ud
fra, at mennesket er et biologisk væsen,
og at vi er skabt til at leve i naturen
2. Opmærksomme teorier:
Der arbejdes med to opmærksomhedstyper: Den målrettede opmærksomhed
og den spontane opmærksomhed
Det er den spontane opmærksomhed,
der giver os restitution. Det opnås bedst
i naturen, og i samspil med de nedenstående metoder og tilgange er der
evidens for at opnå en bedre livskvalitet,
hverdagsliv, robusthed, egenomsorg,
handlekompetence samt fysiologisk
healing.
Naturvejledningen går ud på at være og
færdes i naturen, og at man på baggrund
af ovenstående teorier, mærker, smager
og bruger naturen. Gennem fortælling
om dyr og plantelivets samspil med mennesket får man en indsigt i, hvordan vi er
forbundet i naturens store kredsløb.

2. Modul
Opmærksomhedstræning
Meditationsøvelser og spontan
opmærksomhed.
Ved at koble den restituerende effekt,
naturen har sammen med simple
meditationsøvelser og åndedrætsteknikker, opnår man en større effekt i
restitutionsprocessen. Deltagerne får
redskaber til at håndtere deres egen
hverdag.

3. Modul
Kropsbevidsthed
Giver indsigt i kroppens muligheder, kontrol over kroppen samt en større indre ro,
og fysisk og psykisk smertelindring opnås
nemmere.
Øvelserne er sammensat ud fra forskning
med evidens.
•
•
•
•
•
•

Sanse øvelser
Yoga øvelser
Chi gong
Nervestræk
Balance øvelser
Fysiske aktiviteter via leg, samt kredsløbstræning tilpasset målgruppen.

4. Modul
Fælleskab, gruppedynamik og
relationer (Bålterapi)
Bålets betydning og historie bliver
forklaret.
Gruppen åbner sig op, og der bliver
skabt relationer, som udmønter sig i
positive sociale fællesskaber.

5. Modul
Evolutionspsykologi og
resiliens
Når vi er i en krise tager urinstinktet over,
og vi handler per instinkt som dengang vi
var et jægersamler samfund. Ved at blive
bevidste om, hvorfor vi reagerer som vi
gør, kan vi bruge den viden om
menneskets udvikling og overlevelse i
relation til naturen til at komme tilbage til
det gode liv og opnå større livskvalitet.
Resiliens
Her arbejder vi med, hvordan vi kan lave
nogle rum på arbejdspladsen, i familien
eller hvis man er alene, som kan beskytte
os mod risikobetonede stressfyldte
belastninger, som overstiger det, vi kan
håndtere. Det er en narrativ praksis, hvor
hele gruppen spiller ind med deres
erfaringer.

6. Modul
Den narrative metode
og praksis
En fortælling indeholder både en kausal
dimension, hvor der skabes en
sammenhæng mellem konkrete
oplevelser, og en normativ dimension,
hvor modtageren af fortællingen kan
vurdere og forholde sig personligt til
historien.
Med perceptionen skabes der et indtryk
og en erkendelse via sanserne og en
opmærksomhed, som kan munde ud i en
positiv følelse af forståelse. En fortælling
kan give indre billeder og dermed skabe
relationer til ens egne erfaringer, mens
den i en gruppe kan skabe en fælles
fortælling, som giver mening for
fællesskabet.

Tilmelding: info@vinatur.dk
Inkluderet

Uddannelse, uddannelsesmateriale og forplejning alle dage.
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individuelt.
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Få uddannelsen skattefrit
Bruttolønsordningen, Fleksibel Lønpakke eller Lønomlægning
dækker over muligheden for, at en medarbejder får et gode
eller et produkt betalt af sin arbejdsplads over sin bruttoløn.
Det vil sige, at din virksomhed betaler for uddannelsen og
trækker (delvist) momsen fra. Prisen bliver trukket over din
bruttoløn over eksempelvis et år, og dermed sparer du
skatten. Dette er dog kun et forhold mellem kursusdeltager,
arbejdsgiveren og Skat.
For at få helt konkret information om de betingelser, der skal
være opfyldt for at du kan få natur, krop og psyke
uddannelsen betalt, kontakt da venligst din arbejdsgiver og
SKAT på tlf. 72 22 18 18

VI ER
NATUR

VINATUR.dk
Vi bruger vores viden om evolutionen til at
arbejde med vores psyke. Evolutionen har
skabt vores bevidsthed og derved vores
psyke. Vi er natur, og naturen er et af de
stærkeste redskaber til at opnå mentalt ro og
kropslig lindring.
NATUR / KROP / PSYKE er sammensat af
metoder der har en signifikant restituerende
effekt.
Her viser forskning at ophold i naturen og
naturvejledning øger produktionen af endorfiner og har en positiv indflydelse på
vores velbefindende.
Helt konkret styrker dette ens egen frie vilje og handlekompetencer, øger livskvalitet,
giver større robusthed og egenomsorg. Det
samme gør sig gældende i arbejdet med
opmærksomhedstræning, kropsbevidsthed
og gruppedynamik. Ved at kombinere disse
tilgange opnår man synergi i restitutionsprocessen. Ny forskning har dokumenteret at naturen har en helbredende effekt.

Simon Høegmark

Sigurd Hartvig

Naturvejleder & Foredragsholder.
Afvikler af rehabiliteringstilbud i
naturen for mænd med en livskrise
i samarbejde med Svendborg
kommune. Påbegyndt Ph.d. om
naturens påvirkning på vores
psyke på Syddansk Universitet i
samarbejde med Naturama. Ekstern underviser på Syddansk
Universitet i naturvidenskabelig
formidling. Pædagogisk leder på
Naturama og Fjord&bælt.

16 års erfaring med fysisk og
mental træning. Tidligere dansk
mester i militær femkamp. Uddannet lærer, personlig træner, fitnessinstruktør og motorikvejleder.
Afvikler af rehabiliteringstilbud i
naturen for mænd med en livskrise
i samarbejde med Svendborg
kommune. Afvikler af livsstilsforløb
for mænd efter konceptet ”Rigtige mænd”. Børn og baby musik
og motorik i samarbejde med
“babybandet” medudvikler af app
babymotorik og musik.

simon@vinatur.dk

sigurd@vinatur.dk

“vi skal tilbage til naturen, der
i finder vi sandheden og
sjælefred.”
Jean-Jacques Rousseau 1772
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