
Întoarcerea în natură 
 

Relația omului cu natura este studiată de mai bine de un secol iar în 
ultimele decenii s-a făcut mai multe studii bazate pe teorii precum teoria 
de restaurare a atenției (ART) (de exemplu Kaplan, 1995) și teoria de 
recuperare după stres (SRT) (Ulrich et al., 1991). 

Ambele teorii atestă că expunerea la un cadru natural are mai multe 
beneficii, precum: creșterea funcțiilor cognitive, îmbunătățirea stării 
emoționale și relaxarea fizică și mentală în același timp. 
 

 
 

● Teoria de restaurare a atenției (ART) susține că expunerea la un 
decor urban este mult mai solicitant pentru atenția noastră decât 
unul natural, iar într-un studiu din 2018 în urma rezultatelor s-a 
constatat că expunerea la diferite sunete din natură înaintea unei 
sarcini cognitive cresc nivelul de atenție. 
 

 
 

● Teoria de recuperare după stres (SRT) atestă faptul că valoarea 
estetică și afectivă a naturii pe care o trăim ajută la reducerea 
simptomelor cauzate de stres și îmbunătățesc trăirea afectivă, ceea 
ce poate duce la creșterea performanței cognitive. 

 



 
Importanța expunerii la natură 

 
➔ Expunerea periodică la natură poate avea un efect pozitiv puternic 

asupra sănătății mentale și ajută la păstrarea echilibrului de 
bunăstare atunci când avem un program stresant sau ne petrecem 
o mare parte din timp închis în birou sau acasă. 
 

➔ Multe spitale au o varietate de locuri verzi precum parcuri deoarece 
decorul natural ajută și la ameliorarea stărilor afective negative 
precum anxietate și depresie. 
 

➔ Școlile sunt de asemenea înconjurate în cel mai bun caz de un parc 
sau au un loc de joacă în apropiere pentru copii înconjurat de 
verdeață pentru că stimulează cogniția copiilor și ajută la dezvoltarea 
acestora. 
 

➔ „Privarea naturii”, lipsa timpului petrecut în natură, în mare parte din 

cauza orelor petrecute în fața televizorului sau a ecranelor 

computerelor, a fost asociată, fără a fi surprinzător, cu depresia. Mai 

neașteptate sunt studiile lui Weinstein și alții care asociază timpul 

petrecut în fața ecranului cu pierderea empatiei și lipsa de altruism. 

 

Știai că? 
O altă teorie susține faptul că la nivel genetic este o nevoie 

evoluționară să căutăm mereu un loc în natură și să ne întoarcem în mediul 
în care de-a lungul istoriei omenirea și-a petrecut cea mai mare parte din 
viață. Sentimentul de relaxare și pace pe care îl simțim când suntem într-
un decor natural, departe de agitația și zgomotele orașului ar putea astfel 
să aibe o origine mult mai profundă. 

 
 

Cum ne ajută natura să fim mai performanți? 
❖ Expunerea la natură nu numai că te face să te simți mai bine 

emoțional, ci contribuie la bunăstarea fizică, reducând tensiunea 
arterială, ritmul cardiac, tensiunea musculară și producția de 
hormoni de stres. 



 
 

❖ În plus, natura ne ajută să facem față durerii. Deoarece suntem 
programați genetic să găsim copaci, plante, apă și alte elemente ale 
naturii captivante, suntem absorbiți de scenele naturii și distrași de 
la durerea și disconfortul nostru. 
 

❖ Timpul petrecut în natură sau vizionarea unor scene ale naturii 
mărește capacitatea noastră de a acorda atenție. Acest lucru oferă, 
de asemenea, un răgaz pentru mințile noastre hiperactive, 
împrospătându-ne pentru noi sarcini. 
 

❖ Un alt studiu de la Universitatea din Illinois sugerează că locuitorii din 
locuințe publice din Chicago, care aveau copaci și spațiu verde în 
jurul clădirii lor, au raportat că au un număr ridicat de cunoștințe, au 
sentimente mai puternice de unitate cu vecinii, sunt mai preocupați 
de a se ajuta și de a se sprijini reciproc și au sentimente mai puternice 
de apartenență decât chiriașii din clădiri fără copaci în jurul lor. 

 
Ce trebuie să știm? 
Este foarte important să ne formăm un obicei de a vizita periodic 

locuri verzi pentru a păstra o calitate superioară a vieții de zi cu zi. Chiar 
dacă nu există posibilitatea de a merge la pădure, la fel de bine putem face 
o plimbare în parc sau chiar să ne folosim de imagini sau sunete din natură 
pentru a avea o pauză relaxantă. Decorul natural poate să ne facă mai 
productivi și mai sănătoși. 
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