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En dagsresa till Hälsoskogen 
till ostörd miljö bortom tätorter  

prova ett av dagens trendiga hälsosyn 

I många kulturer har man känt till det i tusentals år, i modern forskning har man fått det klart för sig – en 
promenad i frisk skog gör underverk med kropp och själ. Vi har letat upp skogar som bjuder på denna 
upplevelse. 

Under vistelsen får du prova på hur det känns att krama ett träd, den totala skogstystnaden, skogens språk till 
dig och känslan av att höra till det myller av liv, stort som smått, som utgör en del av skapelsen. Ge dig tid att 
hälsa på den stund av välbehag som väntar i vad en del besökare kallar Hälsoskogen. Vi lovar att om du ger dig 
hän åt skogens magi under en lättsam promenad och provar på den många möjligheterna som ges, så kommer 
du att bli förvånad över det lyft som denna stund ger. 

Det är inga märkvärdigheter som bjuds, utan du får chansen att bara vara i olika ögonblick! Lämna alla måsten 
och krav, som den tunga ryggsäcken och ambitionerna att en promenad måste vara si eller så lång. Du kanske 
blir sittande på en stubbe, lägger dig i mossan, eller bara strövar omkring helt planlöst i skog och mark – ensam 
eller tillsammans med andra. Detta får dig att öppna dina ögon och ditt sinne för skogens dynamiska kraft, 
vilket ökar känslan av välbefinnande. Du SKOGSBADAR helt enkelt. Vi har lånat detta uttryck från det Japanska 
ordet Shindrin-Yoko som betyder för hälsans skull. Att skogsbada handlar inte om prestation utan om att 
släppa in skogen i sina sinnen. 

Skogens gratistjänster är oersättliga och vi krånglar inte till dem. Var och en skall ta tillvara på dem på sitt eget 
sätt. Att under ca två timmar vistas i tät eller gles frisk skog i kombination med synintrycken från vatten gör oss 
lyckliga, bara att få vila ögonen på vattenytan och kanske höra vattnet porla skapar en känsla av lugn.  

På omstående sida kan du läsa om vad modern tvärvetenskaplig forskning berättar. 

 

                

        

*)Detta är en Coronaanpassad  

och Miljösmart Bussresa 

Se bifogad beskrivning 

Pris: 350:- / person 

Avresor: 25/3, 15/4 och 6/5  
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Den tvärvetenskapliga forskningen klargör-enligt Världshälsoorganisationen WHO,  

att hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsa får man 
sammanfattningsvis genom att stärka positiva hälsoresurser i livet genom lekande, lärande och vård 
av andra, samt genom att ens kropp får utlopp för sitt rörelsebehov och att man har något att tro på. 

Man behåller hälsan genom att man lyckas förstå sitt sammanhang. Genom att täcka dessa behov 
blir känslan inombords lugnare, man ”hör” sina tankar och ”upplever” sina sinnen. Detta bidrar till att 
man känner en helhet, att man tillhör sig själv och /eller ett större sammanhang och det verkar som 
om ens inre liv tycks vakna. Allt detta sammantaget bidrar till att man får positiva känslor. 

All forskning visar otvetydigt att skogsvistelse ger minskad stress och att naturliga dofter minskar 
ohälsa mer än vad syn och hörsel gör. Provtagningar av den som börjat vistas mer i naturen visar att 
blodtrycket går ner, att puls, blodvärden och blodsocker blir jämnare och inte minst: att humöret blir 
bättre!” 

 

                            

Program för dagen:  

Resan påbörjas under förmiddagen 
på respektive hämtningsplatser och 
vi räknar med att tillbringa totalt 
tre timmar i ”Hälsoskogen” 
medräknat tid för egen medtagen 
lunch.  

Vi återkommer till respektive 
hämtningsplats under 
eftermiddagen. Klockslag kommer 
att variera något beroende på var 
dagens ”Hälsoskog” är belägen. (se 
bifogad Coronabeskrivning) 

Välj kläder och skor efter dagens 
väder och medtag egen matsäck 
samt någon form av sittunderlag.  

 


