
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skovmeditation - en oplevelse for både 
krop og sjæl  
 
 

Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet 
 

Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden inviteret til skovmedita-

tion. Meditation i skoven er en anderledes meditationsoplevelse. Det at meditere i naturens rum opleves 

af mange som en større nærhed med sig selv og forstærkelse af sine egne sanser. Deltagerne beretter 

også om oplevelsen af stilhed, ro og fordybelse. En fordybelse, som hverdagens travle liv ikke altid levner 

plads til. 
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Meditation i skoven giver ofte deltagerne nogle andre oplevelser end meditation indendørs, og ofte beskri-

ves oplevelserne som om sanserne udvides, og man næsten smager duften af skovbund og mærker lydene 

fra vindens tag i trækronerne mod huden. Disse fornemmelser skaber et indtryk af at være ét med naturen 

– at være i pagt med noget, der er større end en selv, samt en følelse af at være kommet hjem i sig selv. 

I det øjeblik deltagerne er guidet ind i en meditativ ro, forstærkes sanserne, intuitionen og den indre fordy-

belse. Jeg har oplevet, at når meditationen foregår ude i naturen, får deltagerne ofte svar, indsigter og er-

kendelser, som der er søgt efter længe. Der dukker ofte inspirationer og nye ideer op til at håndtere et pro-

blem eller til at komme videre med en udfordring. Alt fra ro i kroppen, fornyet energi, møde med et skov-

monster i fantasien, oplevelse af ny fødsel, stilhed, jordforbindelse, stilhed i krop og sjæl, opladning, at 

skuldrene falder ned, tanketomhed og dybere vejrtrækning er nogle af de ord, deltagerne sætter på ople-

velsen.  

 

 

Hvordan foregår skovmeditation? 

 

Jeg har på forhånd aftalt en bestemt skov, jeg mødes med deltagerne i. Vi mødes i skumringen et stem-

ningsfuldt sted, da det er på dette tidspunkt, at naturen går til ro, og alt bliver stille.  Her vil vi selv være 

stille sammen i stearinlysenes skær og opleve denne stemningsfulde tid på døgnet i skoven.  Formålet er, at 

opleve stilhed, ro og nærvær med os selv og naturen. 

I den næste time guider jeg en række forskellige meditations- og vejrtrækningsøvelser på den lille plet i sko-

ven, som er nøje udvalgt til aftenens meditation. Vi arbejder bl.a. med vores jordforbindelse, centrering og 
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vores kosmiske forbindelse gennem træerne. Vi omfavner træerne, og ofte søger vi de tykke, gamle stam-

mer med et rodnet, som man kan misunde dem. Vi mærker træets puls og temperatur og fornemmer, 

hvordan træets ro og styrke overføres til en selv. 

Påklædning og fodtøj er afslappet tøj, der ikke strammer og som er afpasset til vejret. Mange af meditatio-

nerne foregår stående, så man skal selv tage sidde/liggeunderlag samt tæpper med, hvis der er brug for at 

sidde eller ligge. En god stilling kan være at sidde med et veludvalgt, stort træ som ryglæn. 

Efter ca. 1 times meditation forlader vi skoven i stilhed, og ofte i dyb ro og afklaring. Herefter samles delta-

gerne til en – hvis man har lyst – delagtiggørelse i hinandens oplevelser fra skoven under meditationen. 

Dette udtrykker flere deltagere som indsigtsfuld på det personlige plan, da der også her dukker sammen-

hænge og forståelser op, som deltageren ikke selv kan få øje på. Her er der mulighed for at få spirituel tera-

peutisk guidning til forståelse for meditationens budskab til den enkelte.  

 

 

Hvorfor natur og meditation? 

 

Jeg mener, at vi ubevidst tiltrækkes af vores menneskelige naturs ønske om forbundenhed med naturen. 

Det er der, vi kommer fra, og det er der, vi ender. Naturens positive indflydelse giver mig større livsglæde, 

overskud og velvære. Naturlige omgivelser har også i forskningen vist sig at have positive effekter på vores 

helbred. Nyere forskning viser, at jo oftere mennesker besøger skove og grønne områder og jo længere tid, 

de tilbringer der, des mindre stressede er de (Jakobsen og Kröger, 2012). Naturen spiller derfor en afgø-

rende rolle i en tid, hvor stress er blevet en folkesygdom med store menneskelige og samfundsøkonomiske 

konsekvenser.  Jeg oplever meditationens gavnlige virkninger som værende indre ro, overblik og nærvær, 

hvilket efter min mening er en god kombination med det at være i naturen, da de to kan være med til at 

forstærke hinandens gavnlige virkninger.  
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Mennesker er ikke tilpasset til at leve i byen. Biologisk og evolutionært set hører vi ikke til i den hektiske grå 

betonverden, som mange lever i. Bylivet ligger langt fra de naturmiljøer, som vi mennesker instinktivt har 

foretrukket siden urtiden. Studier af hjernen udført af amerikanske miljøpsykologer og svenske hjernefor-

skere viser, at ophold i naturen kan modvirke stress og andre psykiske lidelser (Jakobsen og Kröger, 2012). 

Stress opstår bl.a. når vi ikke tillader at opholde os i ro og hvile i længere perioder. Meditationen er et af de 

redskaber til at opnå ro, som jeg oplever tiltaler mange. Det rolige sted, den rolige fornemmelse, som er 

resultatet af meditation, er programmeret dybt inde i hvert enkelt menneske. Ved hjælp af meditation og 

efterfølgende refleksion, er der mulighed for at opleve en følelse af nærvær. 

Mennesket har altid levet i naturen, og jeg mener derfor at løsningen på mange af vores problemer i dag 

ligger i at kigge på vores egen indre natur. Jeg har i kraft af mit arbejde som psykoterapeut oplevet, at men-

nesker, der er tæt på naturen, enten fordi de bor steder, hvor naturen spiller en stor rolle, eller fordi de op-

søger den selv, intuitivt er bedre til at meditere. Alle mennesker besidder evnen, men hvorfor netop natur-

folk ser ud til at være bedre til at meditere, kan ligger i at vi er tæt på elementerne. Den, der har været i 

Island, eller et hvilket som helst sted på jordkloden, hvor naturen er stor, kender følelsen af at skue ud over 

et område, hvor tiden går i stå. Det kan være dét, der gør at folk, som lever tæt på naturen er gode til at 

meditere, om end de ikke altid er klar over, at det er det, de gør.  
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Deltagernes oplevelse af skovmeditation 

 
”Kender du det? At man har lyst til at gå en tur i skoven, men også gerne vil have tid til at meditere. Hvorfor 

ikke slå det sammen? Og det er det man gør, hvis man tager på skovmeditation med Helseværkstedet. Og, 

hvis du bliver bidt af det (og det gør du), så vil du opleve, at der ikke er to oplevelser, der er ens. Fantastisk. 

Ligesom årstiderne veksler - sådan gør skoven og meditationerne det også. Du får præcist det, du har brug 

for lige nu”. 

 

”Når jeg kommer i skoven for at meditere, er det for at få den fuldstændige ro uden mobilens evige stressen, 

støjen og det travle liv, som vi opsluges af til dagligt. Det er som en pause, hvor kroppen bliver ladet op til 

igen at kan arbejde på fuldt tryk. Skoven og naturen ser jeg som noget livgivende, kærligt omfavnende og 

frihed på samme tid. Naturen er også barsk. Her er ikke plads til svage individer og naturens love gør, at de 

bukker under. Men netop derfor er der så meget mere energi ude i skoven. Tænk på, at den skaber plads til 

nye liv hele tiden. Stærke liv. Når jeg står der i skoven og mærker pulsen fra naturen, er det som at blive tan-

ket op med ny ren energi. Ens krop restituerer og tankerne kan flyde frit imens. Her i naturen er det muligt 

at være sig selv. Helt og fuldt”. 

 

”At meditere i skoven er ren og skær nydelse. Meditationen gør sig, skovens storhed og pragt forøger medi-

tationens virkning. Skovmeditation er for mig ren velvære og har en healende virkning for både krop og sind. 

Oplevelsen med forskellige meditationsøvelser i skoven er helt unik og noget alle ville have glæde af at op-

leve”. 
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Helseværkstedet 
Adresse: Linkager 16, 7300 Jelling 

Mail: helsevaerkstedet@jellingnet.dk 

Tlf.: 26 24 06 47 

Hjemmeside: www.helsevaerkstedet.dk   

 

 

 

Personen bag 
 

Grethe Lindholm Pedersen har terapeutisk erfaring siden 2002. Hun bev certificeret ID-psykoterapeut i 

2004. Grethe er efteruddannet i Chok/traumebehandling efter Peter Lewines model - speciale i stress, de-

pression og angst, og anvender bl.a. SE-metoden – en meget blid terapeutisk behandling.  Hun tilbyder me-

ditation, supervision og hypnose. 

Grethe har siden barndommen brugt naturen og funderet over tilværelsen og spørgsmål som ”hvem jeg er, 

er, hvorfor er jeg netop her, og hvad er formålet med mit liv”. Denne søgen har siden begyndelsen af 

80érne ført hende ind i et langt selvudviklingsforløb. Oplevelsen af forøget livskraft og livslyst har været 

drivkraften i hendes personlige udvikling. 
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Jesper Jakobsen og Trine Kröger, Natur på hjernen, NATUR, 12. oktober 2012 (ligger bl.a. på www.psy-

kinfo.regionsyddanmark.dk/dwn283300) 
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