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ihminen on oudosti  
käyttäytyvä laji

Olemme osa luontoa, vaikka ihminen usein 
erotteleekin itsensä luonnosta erilleen ole-
vaksi ja kategorisoi kaiken monesti vielä 
kolmeen osaan; luonto, eläimet ja ihmiset. 
Joskus jaottelua tarvitaan teoreettisista syis-
tä tai esimerkiksi juuri nyt tässä artikkelis-
sa. Kaikki nuo kolme ovat kuitenkin yhtä, 
luontoa. Ihmislaji kuitenkin käyttäytyy poik-
keuksellisesti muuhun luontoon verrattuna. 
Ihminen on nimittäin ainut laji, joka tuhoaa 
itseään muiden lajien sopeutuessa ja kamp-
paillessa eloonjäämisestään ja menestymi-
sestään maapallolla. Muut lajit tulisivat kyllä 
toimeen ilman ihmistä, sillä ihmisellä ei ole 
merkittävää osaa ekosysteemissä. Ihminen 
ei sen sijaan selviydy ilman muita lajeja. Sil-
ti kulutamme luonnonvaroja ja hyödymme 
muista lajeista, antamatta kuitenkaan mi-
tään vastalahjaksi. Lisäksi vielä vaikeutam-
me muiden lajien elämää ja ajamme niistä 
useita sukupuuttoon.

Erona meidän ihmisten ja muun luonnon 
välillä on myös se, että pidämme itseämme 
erillisinä ja parempina ja olemme saaneet 
jostain sellaisen käsityksen, että meillä on oi-

keus muokata maapalloa mielemme mukaan 
ja olla muiden lajien johtajia. Kristinuskon 
mukaan meille on annettu vapaa tahto. Emme 
kyllä ole käyttäneet tuota vapaata tahtoa ko-
vin järkevästi. Kaivamme itsellemme kuop-
paa. Ihminen ei myöskään näe mutkaa kau-
emmaksi ja kun haitta ei ole hänelle välitön, 
hän jatkaa ”häiriökäyttäytymistään”. Näin on 
käynyt esimerkiksi puhtaiden (uima)vesien 
kohdalla. Vasta sitten, kun sinilevä on vallan-
nut vesistöt, herätään miettimään mikä meni 
vikaan ja tajutaan, että haitta on aiheutunut 
monien vuosien ravinnevalumien vuoksi  - ei 
siis tarpeeksi välittömästi ihmiselle, jotta hän 
ymmärtäisi asiayhteyden ja ryhtyisi ennal-
taehkäiseviin toimenpiteisiin haitan estämi-
seksi, tai jotta hän toimisi niin, ettei vesien 
ekosysteemi horjuisi ollenkaan.

ihmisen ja luonnon hyvinvointi  
kulkee käsi kädessä

On tieteellisesti todistettu, että luonnon ja 
ihmisen hyvinvointi ovat suoranaisessa vuo-
rovaikutussuhteessa. Jos luonto voi hyvin, 
ihminen voi hyvin. Olemme riippuvaisia 
muusta luonnosta ja voimme huonosti, jos 
emme ole kosketuksissa tai kommunikoi 
muiden lajien kanssa. Miksi ihminen on 
mennyt monimutkaistamaan asioita? Miksi 
menimme rikkomaan rakennetta, joka ta-
kasi meille hyvinvoinnin? 

Nyt ihmiset ovat pahoinvoinnissaan 
heränneet etsimään hyvinvointia erilaisis-
ta lähteistä ja menetelmistä. Elämänlaatua 
halutaan parantaa monin tavoin ja kaikki 
nuo tavat tai tiet johtavat lopulta ihmisen 
luonnollisiin tarpeisiin, luontoon ja luon-
toyhteyteen. Muuta kun ei ole olemassa, 
sillä kaikki on tavalla tai toisella peräisin 
luonnosta. Luontoyhteyden uudelleen löytä-
minen asteittain on helpoin ja loogisin tapa 
lisätä omaa ja luonnon hyvinvointia.

Mitä sitten on luontoyhteys? Se on sitä, että 
ihminen ja luonto ovat yhtä. Kaikki on yhtä. Ja 
jos sinä olet osa tätä ”yhtä”, miksi vahingoit-
taisit sitä? Luontoyhteys ei siis ole pelkästään 
”luontohörhöjen” puiden halailua, vaan myös 
esimerkiksi nälän tunne on luontoyhteyttä. 
Hieno sisäänrakennettu järjestelmämme vies-
tittää meille nälän tunteesta ja antaa meille är-
sykkeen etsiä ravintoa. Luontoyhteys manifes-
toituu meissä ihmisissä ja muussa luonnossa 
monin tavoin, nälän tunteesta energioiden 
aistimiseen ja aistien ja intuition sujuvaan ja 
vaivattomaan käyttökykyyn. 

Nykyihminen käyttää aistejaan ja intuitio-
taan rajoitetusti ja hänen havainnointikykynsä 
on sumentunut kaupungistuneessa ja teollis-
tuneessa yhteiskunnassa. Hän elää paineen 
alaisena etsiessään yhtä aikaa itseään ja sovit-
taessaan itseään yhteiskunnan muovaamaan 
muottiin. Tämä kaikki etäännyttää häntä luon-
nollisesta luontoyhteydestä. Lisäksi riittämä-

tön vuorovaikutus muiden luontokappaleiden 
(kasvien, eläinten ja luonnonelementtien) 
kanssa ja itsensä ”epäluonnollinen toteutta-
minen”, kuten suurkuluttaminen, johtaa epä-
tasapainoon, usein alitajuisiin ristiriitoihin, 
jotka aiheuttavat ahdistusta. Ihminen on luotu 
luontoon, mutta hän viettää useasti suurimman 
osan ajastaan kaupungissa tai muuten eristyk-
sissä luonnosta eikä pääse toteuttamaan itse-
ään luonnollisella tavalla. Terveysongelmien 
ilmeneminen on todennäköistä, kun ihminen 
kamppailee omaa luonnollista olotilaansa ja 
terveyttään vastaan, vaikkakin suurimmaksi 
osaksi tiedostamattaan, kuitenkin myös osak-
si tiedostaen. Erityisesti kaupungissa asuvien 
tulisi siis pitää huolta riittävästä ”luontoilusta” 
hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. 
Itsensä kuuntelemisen lisäksi tieteellisten fak-
tojen tarjoaman tiedon perusteella on mah-
dollista pohtia oman hyvinvoinnin ja pahoin-
voinnin lähteitä ja muuttaa elämänlaatuaan 
parempaan suuntaan. 

Hyvinvointia luonnosta

Monet alkuperäiskansat elivät ja elävät hy-
vin tiiviissä yhteydessä luonnon kanssa. He 
kunnioittavat luontoa suuresti - antaahan se 
heille kodin, ravinnon, veden, ihan kaiken 
- niin kuin antaa meillekin. Voimme oppia 
paljon näiden kansojen kulttuureista. 

Luontoyhteyden (uudelleen) löytäminen 

tai sen syventäminen voi antaa meille myös 
sisäistä rauhaa. Luonto ei vain tarjoa meille 
ravintoa ja vettä, vaan on myös tasapainot-
tava ja elvyttävä elementti. Esimerkiksi met-
sän terveysvaikutuksista on nykyään paljon 
tieteellistä tutkimustietoa. Luonnossa voi 
olla oma itsensä ja tuntea olonsa riittäväk-
si ja hyväksytyksi. Palautuminen tällaiseen 
luonnolliseen olotilaan tekee hyvää meille 
kaikille usein painostavan, stressaavan ja 
vaativan arjen keskellä.

Ihmisen ja luonnon hyvinvointi kulkee 
käsi kädessä niin kuin jo aiemmin mainit-
tiin. Kun ihminen oivaltaa oman ja luonnon 
hyvinvoinnin välisen yhteyden ja sen joh-
donmukaisuuden, muuttuu hänen elämänsä 
selkeämmäksi sisäisten ristiriitojen vähetes-
sä. Hänestä tulee myös ympäristövastuulli-
sempi yksilö, sillä mistä pitää, sitä myös ha-
luaa suojella, ja jos pitää luonnosta, haluaa 
myös suojella sitä - jokainen tietysti omalla 
tavallaan ja intensiteetillään. Maailmaa ei 
paranneta hetkessä, ja oman elämänlaadun 
parantaminenkin kannattaa aloittaa asteit-
tain. Anna luonnon auttaa sinua löytämään 
uudelleen luontoyhteytesi ja voimaan hyvin!

Luontoyhteys ei ole pe 
vaan meidän jokaise

lkkää puitten halailua, 
n luonnollinen olotila

Integraalihenkisyyden Aikakauskirja

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630

Kirjeopisto Via Tilaukset
015 543112 tai 040 825 5165

uusi.safiiri@via.fi
www.uusisafiiri.fi
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Opettaja: Terttu Seppänen

Kurssimaksu: 50 €. 
Ruokailu: 10 €.

Hieronta on kunnon hoitoa!
Päänsäryt, selkäsäryt, ym. vaivat ja 

kolotukset. Jalkojen pituuseron korjaus.

Koulutettu Hieroja Arto Hämäläinen
Nummentie 6  21270 Nousiainen

puh. 02 431 5201
PS. yli 20 vuoden kokemuksella.

· numerologia
· hoitoja:
 Matrix / TFT
· kursseja
050 534 4643
www.valonsydan.fi

+358 44 777 2007
Kingelininkatu 6 A, 20700  Turku
p. 040 748 7600

Diplomi vyöhyketerapeutti
Jalkojenhoidon ammatti-
tutkinnon suorittanut

hanna.sievers@gmail.com

Hanna Sievers

Cosmic           Johanna
Auralukemus

Selvänäkö
Reiki- ja Energiahoidot
Intuitiivinen hieronta

Luennot ja kurssit
Kirjat ~ Matkat

Varaukset ja tiedustelut
info@cosmicjohanna.com
www.cosmicjohanna.com

Cosmic           Johanna
Kädet kertovat
(25 v kokemuksella)
Hyvä itsetuntemus
pohjana onnelliselle
elämälle

www.kolumbus.fi/vienopuustjarvi

Käsiesi syvällinen 
tulkinta kestää 2h ja
maksaa 75.

Lyhyet 10 tai 20 min. Pikatulkinnat 
sopivat messuille ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Ammattikirologi
Vieno Puustjärvi, puh. 050 566 5704
Vastaanotto Katariinankatu 3 melkein
Helsingin Tuomiokirkkoa vastapäätä katutasossa

20 21


