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F öreläsning & Workshop om

NATURENS HÄLSOEFFEKTER
Visste du att träning i naturen ger ett effektivare resultat, som gör att du orkar mer och blir glada re?
Naturen tankar sinnet fullt av kraft och Naturvårdsverkets rapport visar att 90% av alla svenskar tycker att
naturen gör livet mer meningsfullt, men varför? Natur är bevisat grundläggande för fysiskt och mentalt
välbefinnande, ändå verkar många av oss glömt av hur?

Just därför erbjuder vi er en kompetensutvecklande, inspirerande men framförallt rolig och intera ktiv
föreläsning. Med denna satsning kan ni skapa ett hållbart och harmoniskt arbetsklimat som bidrar till b l.a. ökad
vi-känsla och produktivitet. Vi hjälper er att förstå de vetenskapliga effekterna av naturens krafte r på våra
kroppar, och hur denna kunskap kan bli en del av ett hälsosammare mer närvarande liv.
Föreläsningen ger den teoretiska kunskapen, lägg till en workshop med praktiska övningar för att förstå vad naturkraft kan göra.

F Ö RE L Ä S N IN G

Innehåll: Människan i modern livss�l, Stress, Varför
naturen är grundläggande för vår hälsa & välmående,
Hur naturkra� håller dig frisk och Hur du kan utveckla
din naturkra�.

Tid: : ca 2 �mmar exkl rast.

W O RK S H OP

Halvdag: Föreläsning + teambuilding övningar som för
dem närmare naturen, Tid: ca 3 �mmar.
Heldag: Allt som ingår i Halvdag och teambuilding
övningar, samt a� ni får gå hem med ert eget växande frö i
en kruka.
Tid: ca 5 �mmar.
Max: 25 deltagare

FELICIA ECKERSTEN & JOSEFIN WILKINS
Vi är två härliga Miljöpsykologer som sprider mycket glädje och
energi. Vår kompetens ligger inom utomhusmiljöer för hälsa och
välbeﬁnnande.
Felicia är utbildad Landskapsingenjör, Event Manager och
Mindfulnessinstruktör, Joseﬁn jobbar som Scionom och
Naturhälsokonsulent.
Som enskilda företagare har vi �llsammans skapat denna upplevelse
för a� dela med oss av vår stora passion och unika kompetens �ll er.
För mer informa�on och oﬀert förslag kontakta:
(Skåne) Felicia Eckersten:
info@forceofnature.nu
Telefon:07344458330
www.forceofnature.nu

(Västra Götaland) Joseﬁn Wilkins:
info@varamedntauren.com
Telefon: 0790797511
www.varamednaturen.com

Natureness - Mindfulness i Naturen
Tyckte du den här föreläsningen lät spännande, och vill ha mer? Kontakta Felicia så berä�ar hon mer om den sensa�onella 8 veckors kurs,
där din verksamhet får prak�sera mindfulness i naturen, utvecklas och befästa sin kunskap.

