
Via Natura – naturlig livsstil 

Via Natura er en form for åndelig praksis, der er opstået inden for I Mesterens Lys 

www.imesterenslys.dk med en intension om at leve i overensstemmelse med naturens rytme og 

love. Hvordan kan vi lære at naturen og lade os inspirere til en mere enkel og bevidst livstil som 

forvaltere af Guds skaberværk og jordens ressourcer?  

Sensio Divina er en grundlæggende praksis inden for Via Natura. Det betyder åndelig sansning, 

hvor man går opmærksomt i naturen og lytter til naturens budskaber og hvad Gud vil minde os 

om. Her er en gudie til sensio divina 

Man kan bruge Via Natura til sin egen personlige praksis eller i fællesskab. Nogle forslag:  

For den enkelte 

Du kan bruge sensio divina som en personlig åndelig praksis, lytte til naturens budskaber og 

eksperimentere med enkel livsstil og nye vaner.  Eller du kan finde sammen med en eller flere og 

dele intentioner og erfaringer.  

I grupper, menigheder og foreninger 

Via Natura kan praktiseres i en menighed, i forbindelse med pilgrimsvandring eller en 

fordybelsesdag. Eller bruges som inspiration til grøn organisation. 

Som sparring og netværk 

Du kan vælge at deltage i I Mesterens Lys årstidsfester, som ofte holdes på Lindehøjen i 

Søndermarken. Her er en fælles sensio divina i forskellig udformning.  

Forpligtende fællesskab 

Du kan være med i Via Natura som fællesskab, hvor vi forpligter os over for hinanden og 

eksperimenterer med enkel livsstil og nye vaner. Læs mere 

Vil du vide mere?  

Kontakt Lene Skovmark, tlf 2836 1176, lene.skovmark@mail.dk 

Årstidsfesterne knytter til ved de otte keltiske årstider: 

Alle Helgen - 31. oktober, keltisk nytår (Lindehøjen) 

Vintersolhverv - 21. december (i Bethlehemskirken) 

Kyndelmesse - 1. februar (ofte på messer) 

Forårsjævndøgn - 21. marts (Lindehøjen) 

Forsommer - 30. april  (Lindehøjen) 

Sommersolhverv - 21. juni  (Lindehøjen) 

Sensommer - 1. august  (afholdes ikke pga ferien) 

Efterårsjævndøgn - 21. september  (Lindehøjen) 

 

 

http://www.imesterenslys.dk/
https://www.facebook.com/notes/det-%C3%A5bne-land/guide-til-sensio-divina/1106419979395467
http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2017/02/Via-Natura-som-forpligtende-fællesskab.pdf
mailto:lene.skovmark@mail.dk

