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SHINRIN-YOKU
Hoe de natuur je gezond en gelukkig kan maken

BOEKGEGEVENS

Stress is tegenwoordig misschien wel de grootste 

bedreiging voor onze gezondheid. In het jaar 2050 

woont driekwart van de wereldbevolking in steden, 

terwijl we steeds minder vaak buiten komen.

Shinrin-Yoku is een natuurlijk tegengif: zo 

kan een bosbad van twee tot vier uur op twee 

achtereenvolgende dagen de activiteit van je 

witte bloedcellen tot wel een maand lang met 40% 

verhogen! Het programma is in de jaren ’80 in 

Japan opgezet, om het geluk en de gezondheid van 

de bevolking te bevorderen, en is inmiddels een 

belangrijk deel van de Japanse cultuur. En het staat 

op het punt de rest van de wereld te veroveren.

Dr. Qing Li brengt zijn expertise en jarenlange 

onderzoek samen in dit inspirerende, prachtig 

vormgegeven boek, dat ons laat zien hoe we 

onze relatie met de natuur kunnen verbeteren 

en optimaliseren. Hij toont aan hoe bosbaden 

kunnen helpen om stress tegen te gaan, je 

bloedsuikerspiegel te verlagen, je concentratie 

en geestelijke gezondheid te verbeteren, pijn te 

verminderen en je weerstand te verhogen.

A.W. Bruna uitgevers
Johannes Vermeerstraat 24
  Amsterdam

V E R T E G E N W O O R D I G E R

Sandra van der Meeren
T    
E sandra.van.der.meeren@awbruna.nl

V E R KO O P  B I N N E N D I E N S T

T    
E verkoop@awbruna.nl

P U B L I C I T E I T

Lise Notenboom
T    
E lise.notenboom@awbruna.nl

V E R KO O P  E N  D I S T R I B U T I E  B E L G I Ë

WPG Uitgevers België nv
Rijnkaai 100/ A11
2000 Antwerpen
T +    
E besteldienst@wpg.be

www.awbruna.nl



Shinrin-Yoku is de 
Japanse term voor ‘een 

bosbad nemen’. Het is een 
meditatieve bezigheid waarbij 

de vijf zintuigen worden 
geprikkeld door je letterlijk 

onder te dompelen in de 
natuur, zodat lichaam en geest 

tot rust kunnen komen, met 
wetenschappelijk bewezen 

resultaten.

Hét boek over de lifestyletrend van 2018

De rechten werden wereldwijd binnen een week aan meer 
dan 10 landen verkocht

Dr. Qing Li is internationaal dé grote expert op dit gebied

Een prachtig geïllustreerd en rustgevend boek, 
met ook een praktische invalshoek

Dr. Qing Li is wereldwijd de expert op het gebied van 

natuurgeneeskunde. Hij is als immunoloog verbonden aan 

de Nippon Medical School in Tokio en lid van verschillende 

organisaties die onderzoek doen naar de relatie tussen natuur 

en gezondheid. Als oprichter en voorzitter van de Japanse 

Vereniging voor Bosgeneeskunde doet hij al sinds 2005 

onderzoek naar Shinrin-Yoku.
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