
Efectele terapeutice ale naturii 

 

În prezent, în condițiile în care foarte puțini dintre noi mai pot conta că sistemul medical ne va 

ajuta să ne descurcăm cu diferite boli și să ne revenim după acestea la o stare 

normal de sănătate,   este foarte actuală restabilirea și menținerea sănătății 

prin metode alternative.    

 

Și acum, ca niciodată, ne uităm spre natură cu speranță.  Oare ne poate ea 

ajuta în acest sens? Oare există mecanisme prin care ne puteam restabili din 

punct de vedere fiziologic și psihologic utilizând elementele naturii, pe care 

le vedem în jur: pădurea, râurile, lacurile, parcurile, plantele, animalele, 

soarele, ploaia, aerul, liniștea, zgomotul natural, etc., etc., etc.? 

 

Un număr de 364 articole științifice din bazele electronice de date PubMed, 

Cochrane Library, CINAHL, PsyINFO, și China Academic Journals (CAJ) oferite prin baza de 

date deplină (CNKI) susțin că aflarea în pădure ajută eficient la reducerea tensiunii arteriale, 

diminuarea ratei pulsului, sporirea variabilității ritmului cardiac, îmbunătățirea parametrilor 

cardiaci-pulmonari și a funcției metabolice, creând dispoziție bună, reducând nivelul de 

anxietate și îmbunătățind calitatea vieții participanților la studii. Aflarea în pădure pentru a 

atinge aceste obiective se poate realiza în forma plimbărilor obișnuite în pădure și în formă de 

programe terapeutice speciale realizate în pădure.  Concluzia tuturor acestor articole științifice 

este că chiar și o singură plimbare în pădure poate conduce la beneficii fiziologice și 

psihologice de termen scurt cu efecte concrete asupra anxietății, tensiunii arteriale, activității 

inimii, etc. 

 

Aceste concluzii au condus la cercetări și studii direcționate. De exemplu, în Japonia, începând 

cu 2004, au fost efectuate mai multe studii pentru a investiga efectele mediului forestier asupra 

sănătății umane. În ultimii ani, s-a dezvoltat o nouă știință medicală numită medicină forestieră, 

ca o știință interdisciplinară aparținând domeniilor medicinei alternative, medicinei de mediu 

și medicinei preventive, care cuprinde efectele mediilor forestiere asupra sănătății umane.  

 

În Germania, pentru prima dată în Europa, au fost create păduri vindecătoare, acestea fiind 

cultivate în zona Mecklenburg-Pomerania Inferioară. În alte părți ale lumii au avut loc studii 

privind efectele generale ale ”băii” de pădure, adică a aflării în un mediu forestier benefic, care 

au constatat că această practică meditativă poate fi asociată cu beneficii pozitive pentru 

sănătate, cum ar fi o reducere a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, relaxare crescută, 

bunăstare generală ameliorată și îmbunătățirea nivelurilor depresiei, deși dovezile disponibile 

sunt încă limitate și efectele observate sunt susceptibile de a fi multifactoriale, depinzând 

probabil nu numai de prezența compușilor organici biogenici volatili din aerul pădurii, ci și de 

întregul context natural, culoare verde, etc. Aceste rezultate sunt în conformitate cu studiile 

preclinice asupra modelelor comportamentale la animale care investighează rolul neurologic al 

compușilor organici biogenici volatili în depresia sistemului nervos central. 

S-a studiat, de asemenea, influența aspectelor fizice și biotice ale mediului natural asupra 

fiziologiei umane. Aceasta includ procese, compuși sau organisme care determină răspunsuri 

pozitive la oameni, inclusiv cele care afectează în cele din urmă starea de spirit, cum ar fi 

fitoncidele (compuși aromatici volatili derivați din copaci, vezi Hansen, Jones și Tocchini, 



2017); și specii microbiene găsite în medii naturale care influențează răspunsurile imune și de 

sănătate mintală ale omului 

(Lowry și colab., 2016). (Ulrich 

1984; Kaplan și Kaplan 1989). 

 

Grădinile rezidențiale reprezintă 

30% din spațiul urban din Marea 

Britanie, dar, spre deosebire de 

multe alte tipologii de spații verzi, 

rolul lor în agenda de sănătate și 

bunăstare a fost în mare parte trecut 

cu vederea. În calitate de cercetare 

s-a efectuat o intervenție horticolă 

prin care s-au introdus plante 

ornamentale în 38 de spații goale 

din fața caselor de locuit (≈10 m2) într-o regiune defavorizată economic din Anglia de Nord, 

Marea Britanie. S-a măsurat stresul perceput și profilul cortizolului diurn (ca indicator al stării 

de sănătate) înainte și după intervenție (peste 3 luni). Rezidenții au raportat scăderi 

semnificative ale stresului perceput după intervenție. Această constatare a fost confirmată de o 

proporție mai mare de modele de cortizol diurne „sănătoase” după intervenție, sugerând o stare 

mai bună de sănătate la persoanele studiate. Toți locuitorii au obținut unul sau mai multe 

beneficii socio-culturale raportate ca urmare a plantării de plante decorative în spațiul liber din 

fața caselor, deși scorurile generale pentru bunăstarea subiectivă nu au crescut la un nivel 

semnificativ. Alte date calitative au sugerat că grădinile au fost apreciate pentru o relaxare 

sporită, creșterea emoțiilor pozitive, a motivației și a mândriei. Rezultatele indică că adăugarea 

chiar și a unui număr mic de plante ornamentale în comunitățile urbane defavorizate a avut un 

efect pozitiv asupra reglării stresului persoanelor și asupra unor aspecte ale bunăstării 

subiective. Cercetarea evidențiază importanța grădinilor rezidențiale pentru sănătatea și 

bunăstarea umană și, astfel, contribuția lor la dezbaterile mai largi despre densitatea populației 

orașelor, capitalul natural și planificarea urbană. 

 

În raport cu societățile urbanizate, s-a demonstrat în mod deosebit că expunerea la spații verzi 

generează beneficii pozitive asupra bunăstării emoționale (Ballew & Omoto, 2018; Roe & 

Aspinall, 2011), funcționării cognitive, comportamentelor (Guéguen & Stefan, 2016) și 

răspunsurilor fiziologice, inclusiv variabilitatea ritmului cardiac, ritmul pulsului, tensiunea 

arterială, conductanța pielii, activitatea creierului cortical și profilurile cortizolului diurn 

(Haluza, Schönbauer și Cervinka, 2014; Neale și colab., 2019; Roe și colab., 2013; Roe și 

colab., 2017; Toda, Den, Hasegawa-Ohira și Morimoto., 2013). S-a demonstrat existența unei 

legături dintre expunerea la spații verzi / natură și îmbunătățirea sistemului imunitar (Hansen, 

Jones și Tocchini, 2017) și încurajarea activității fizice (Cameron & Hitchmough, 2016; de 

Vries, 2010).  

 

Terapia forestieră și ”baia” de pădure constituie mai mult decât o simplă plimbare prin pădure. 

Spre deosebire de drumeții, nu există o destinație specială și nici un efort fizic necesar, este un 

exercițiu pentru minte, nu pentru corp (Li, 2019). Aceste industrii emergente merită o 

investigație mai detaliată a potențialelor beneficii în gestionarea holistică a impactului asupra 

COVID-19 și a altor probleme de sănătate la nivel mondial. Este necesară cercetarea în 

planificarea durabilă a traseelor, rutelor proiectate în mod adecvat pentru terapia de pădure și 



”baia ” de pădure, în special în țările care în prezent reduc atenția asupra planificării turismului 

și recreerii, cum ar fi Turcia. 

 

Însă, în materie de terapie 

forestieră și ”baie” de pădure, 

beneficiile supuse majorității 

cercetărilor au fost cele asociate cu 

sănătatea. Au fost raportate efecte 

fiziologice pozitive ale terapiei 

forestiere asupra sistemului 

cardiovascular (cum ar fi 

reducerea ritmului cardiac și a 

tensiunii arteriale) (Ohtsuka și 

colab. 1998; Hartig și colab. 2003; 

Tsunetsegu și colab. 2007; Park și 

colab. 2008, Lee și colab. al. 2009, 

Kjellgren și Buhrkall 2010, Li și colab. 2011, Lee și colab. 2011, Mao și colab. 2012, 

Tsunetsugu și colab. 2013, Song și colab. 2015, Hansen și colab. 2017, Ideno și colab. 2017;  

Yu și colab. 2017, sistemelor imunitar și endocrin (cum ar fi creșterea celulelor ucigașe naturale 

/ producția de proteine anticanceroase și reducerea nivelului de zahăr din sânge) (Ohtsuka și 

colab. 1998; Li și colab. 2006; Li și colab. 2007 , Li și colab. 2008b, Li și colab. 2008c, Li 

2010, Li și colab. 2011, Lee și colab. 2009, Nakau și colab. 2013, tractului gastro-intestinal 

(cum ar fi recuperarea în ulcerul gastric și facilitarea digestiei) Kawada 2014, Kim și colab. 

2019), sistemului respirator (cum ar fi alergiile și bolile respiratorii) (Seo și colab. 2015, 

Hansen și colab. 2017, Edwards și Woods 2018 și sistemului nervos (cum ar fi scăderea 

nivelului de cortizol și alți hormoni ai stresului) (Yamaguchi și colab. 2006, Lee și colab. 2009, 

Lee și colab. 2011, Lee și colab. 2014, Tsunetsegu și colab. 2007, Tsunetsegu și colab. 2010, 

Park și colab. 2008, Jung și colab. 2015, Yu și colab. 2017. Efectele psihologice pozitive care 

pot fi observate asupra sănătății mintale și a bunăstării emoționale includ reducerea stresului, 

depresiei, furiei, oboselii, confuziei, îmbunătățirea dispoziției, concentrării și memoriei, 

creșterea sentimentului de relaxare și ajutor în tratamentul tulburărilor alimentare (Yamaguchi 

et. 2006, Corazon și colab. 2010, Martens și colab. 2011, Mao și colab. 2012, Song și colab. 

2013, Craig și colab. 2016, Hansen și colab. 2017, Yu și colab. 2017, Mathias și colab. 2018, 

Clifford 2018, Li 2019). 

 

În câteva recenzii și meta-analize se evidențiază legăturile dintre experiența de aflare în natură 

și sănătatea și bunăstarea, inclusiv îmbunătățirea stărilor cognitive și / sau emoționale (Bowler 

și colab., 2010; Hartig, Mitchell, de Vries și Frumkin, 2014; McMahan & Estes, 2015). În 

cadrul acestei literaturi, potențialul de recuperare a sănătății datorat pădurilor a primit o atenție 

deosebită și există mai multe lucrări care arată valoarea lor pozitivă (Hansen, Jones și Tocchini, 

2017; Lee și colab., 2017; Oh și colab., 2017). În afară de beneficiile psihologice ale naturii / 

vizitelor în spații verzi, descrise mai sus - există și dovezi ale relației dintre verdeața 

rezidențială și o bună sănătate mentală (Gascon și colab., 2015). 

 

Dar pana acum ne-am referit doar la păduri.  Dar să vorbim puțin și despre apă.  Despre 

motivele științifice pentru care un duș se simte atât de răcoritor? Este același motiv pentru care 

oamenii se stâng lângă lacuri, râuri, oceane și cascade pentru vacanțe. Căderea apei din 

havuzuri, cascade și chiar dușul de dimineață, eliberează ioni negativi în atmosfera din jur. Iar 

acești ioni au un efect profund asupra bunăstării noastre fizice. 

 



Când ne aflăm într-un mediu în care concentrația ionilor negativi este mai mare decât a ionilor 

pozitivi, acesta va avea un efect 

asupra corpului și minții. În aceste 

cazuri se atestă o creștere a fluxului 

sanguin și a conținutului de oxigen 

în celule; scade tensiunea arterială 

și se stabilizează respirația creând 

un efect calmant. Creșterea 

conținutului de oxigen din sânge 

este esențială pentru toate funcțiile 

metabolice care, la rândul lor, 

afectează starea de spirit. 

Nu este un secret că caracteristicile 

apei oferă priveliști și sunete 

liniștitoare care ajută la relaxare și 

la diminuarea stresului în lumea 

aglomerată de astăzi. Efectele terapeutice ale apei din peisaje contribuie la scăderea tensiunii 

arteriale și la îmbunătățirea sănătății fizice și mentale. 

 

Indiferent dacă avem de-a face cu stres sau dorim să ne îmbunătățim starea generală de sănătate, 

trebuie să examinăm posibilitatea vizitării unui iaz, a unei cascade sau a unui havuz în timpul 

aflării în natură. Experții sunt de acord că asemenea vizite regulate pot fi extrem de terapeutice! 

„Pacienții din spital, care au o vedere asupra peisajelor naturale, se recuperează mai repede 

după operație și necesită mai puține medicamente pentru durere. În plus, ritmul cardiac, 

tensiunea arterială și alți indicatori revin la nivelurile normale mai repede atunci când oamenii 

privesc peisaje mai degrabă naturale, decât urbane, după o experiență stresantă”, se spune în 

raportul The Sustainable Sites Initiative. Standards and Guidelines: Preliminary Report 

(Inițiativa privind site-urile durabile. Standarde și linii directoare: raport preliminar), 1 

noiembrie 2007. 

 

„Pacienții noștri și familiile lor găsesc liniște și serenitate atunci când vizitează frumoasele 

noastre ape. Primim multe comentarii pozitive cu privire la adăugarea grădinilor de apă la 

instituția noastră medicală. Chiar și personalul și membrii consiliului de administrație 

consideră că apele sunt benefice pentru ameliorarea stresului și îmbunătățirea perspectivelor 

zilnice”, susține Nancy Vance, director executiv, Living Well Cancer Resource Center.  Ea 

continuă cu descrierea unei ramuri noi în design-ul locurilor de tratament și recuperare. 

„Ca arhitecți peisagistici și experți în vindecarea proiectării grădinilor, specificăm 

caracteristicile apei în majoritatea proiectelor noastre. Sistemele lor naturale de iaz se 

încadrează perfect în soluțiile noastre de proiectare și oferă clienților noștri o soluție durabilă, 

care adaugă o distragere pozitivă de la mediul medical. De asemenea, proiectăm elemente de 

apă în locații neobișnuite, cum ar fi punțile de acoperiș. Ecranele de apă sculpturale de la 

Aquascape adaugă un echilibru frumos esteticului de grădină vindecătoare. " 

 

Am mai putea vorbi și despre efectele muncii fizice armonioase în un spațiu mic de grădină și 

despre cele ale cântecului de păsări și insecte și despre cele ale culorilor extraordinare ale 

naturii primăvara și toamna! Și despre multe alte efecte de întărire a sănătății, prevenire a 

bolilor, recuperare după boli grave. Dar nu acesta este scopul acestui articol. 

 



Scopul principal aici este că există o resursă extraordinar de puternică pentru sănătatea umană, 

care este sub-utilizată de majoritatea 

oamenilor, și despre care dacă i-ai 

spune unui medic din Moldova, 

acesta ar zice că te ocupi cu auto-

tratamentul, care este un lucru rău și 

care te poate duce la deces.  Scurt pe 

doi! La fel cred și majoritatea 

pacienților acestora, cărora li s-a 

inculcat ideea că după ce li s-a pus o 

diagnoză, nu mai pot face nimic, 

decât să respecte orbește ce l-ea spus 

medicul și să tot înghită pastile pe 

toată durata vieții.  

 

Nu optez pentru auto-tratament în cazuri de boli grave sau stări ce necesită intervenție de 

urgență.  Dar sunt foarte frustrată de cât de puțin se iau în considerație aceste resurse naturale 

și alternative de tratament, resurse studiate și dovedite de cercetători din toată lumea și la care 

oamenii din alte țări au acces implicit și care sunt recomandate de medicii din alte spații.     

 

Dar și noi, cei care nu suntem medici, și asupra cărora nu se pune presiunea de a prescrie cât 

mai multe medicamente artificiale, putem înțelege și utiliza pe larg aceste resurse pentru 

propria sănătate și cea a persoanelor dependente de noi. Chiar suntem datori de a o face acum, 

că ne simțim totalmente abandonați de sistemul medical, care se ocupă doar de o singură 

probleme – Covid-ul, ignorând suferințele celor, pe care i-au făcut dependenți de tratamente și 

medicamente convenționale. Iar aceasta nu costă nimic sau foarte puțin.  Doar puțin timp pentru 

a ieși în parc înainte de orarul de muncă.  Doar alocarea unei duminici în pădurea din 

împrejurimi sau ajutând niște prieteni cu lucrările de la vilă.  Chiar și o glastră cu o floare sau 

un mic copăcel la balcon sau pe pervazul din apartament face o diferență. Iar unii cercetători 

spun că 95% din afecțiunile cunoscute omului se pot evapora în câteva săptămâni prin exercițiu 

fizic și aflare frecventă în sânul naturii. 
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