HOLDNINGER OG TANKER OM NATUREN….

-"We will be known forever by the tracks we leave" - Dakota
-"When a man moves away from nature his heart becomes hard." - Lakota
-"When we show our respect for other living things, they respond with respect for us." Arapaho
Sitatene ovenfor er hentet fra uttalelser fra de Nord-amerikanske indianerne, henholdsvis
Dakota, Lakota og Arapaho-stammen. Det sies MYE i disse få ordene. Tenk nøye over dem.
Det "moderne", såkalt siviliserte mennesket har effektivt fjernet seg selv fra naturen. Mange
av oss har flyktet inn i asfaltjungelen, og kjenner intet annet enn betong, bilstøy og
folkemengder. Til og med mange av de som vandrer i skogen og sier og mener de er
"naturelskere", elsker bare DELER av naturen, nemlig de delene som er til fordel for dem
selv, enten pengemessig sett eller interessemessig sett. De andre tingene, som ikke
nødvendigvis gagner dem selv, vil man fjerne, utslette og drepe. Ens forhold til naturen er
ikke da bygde på kjærlighet, men på makt, interesser, grådighet og egoisme.
Den som VIRKELIG er glad i naturen, har ingen fordommer, han har ingen baktanker eller
ønsker om makt, penger og fortjeneste i naturen. Den som VIRKELIG er glad i naturen, kan
gå ut i skogen, helt uten frykt, sette seg på en stubbe, sitte der hele kvelden, og kjenne
kjærligheten til HELE NATUREN, til skogen, dyr, fugler, fisk, planter, trær, stein, bekker og
vann.
Jeg kjenner SVÆRT FÅ mennesker som har en slik holdning. De fleste enten frykter naturen,
eller tenker kun på hva de kan "tjene" på naturen, utnytte ressursene, alt for egen vinnings
del. De med et rent, oppriktig hjerte, de som har ydmykhet og respekt for skaperverket, de
er sjeldne, men treffer du på en slik en, så kan han/hun lære deg mye. Du kan lære om de
"enkle" ting i livet, som å sitte ved et bål og stirre inn i flammene, sitte på en sten og høre
vindene suse i tretoppene, eller se på småfuglene som flyr omkring, synger og spiller. Helt
uten baktanker. Du bare "er"...
Å være i naturen på denne måten, er som "healing". Man helbreder seg selv, stress og
spenninger bare "renner" av en, bekymringene for kreditorer, banklån, jobb og familiekrav alt bare forsvinner. Naturen og skogen tar over alle tanker. Man blir i "ett" med sine
omgivelser. Man blir EN DEL av naturen. Man ER naturen.
-"All plants are our brothers and sisters. They talk to us and if we listen, we can hear them."
-Arapaho
-"What is life? It is the flash of a firefly in the night. It is the breath of a buffalo in the
wintertime. It is the little shadow which runs across the grass and loses itself in the sunset."
-Blackfoot
-"Our first teacher is our own heart." - Cheyenne
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