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Mitä on luontainenteruey1enhoito?
Si rn ru, ttiitt lctvi)1lirt:iilylttt;nruin utc t'tetytl latvtylcn palaullanti0t htotnollisilla keinoillt.
Lüäkli,,illä qaranlantincnt otr joulunul sillc
ka nall(,clli oldUtlcvol
l,i;il.,lillituin
,iväl tniu siihen uslio. Ai oaslaa rßeptilöükäritkokcvll pilöö yllö scLLdista
luuloa,ctlänitlly pilleri l(ti llulvcri
lai i1ku tilld crik,isid aincitar0irdl ptlaulluanvttctcllyö lcrveyllü. Mulld kalsolaatlasian lailaa.
suuntaalkoi, alitlKuü nykyittn löökelielecllifim
tiin clsiö sclltlisiaaineila,iolka 1)aikullaisival
ruup,islavasti,
miissakipuia
J0pt1elsiltiin scllaislakin aitulle, i|ke poistaisikoikkid kipuja. Mull|
0n tüydyllylyylyä siihen,cttä saad.tanaitrc tai dijaka p1istaakivutl joslakülerikaisesta
ncyhdislclntä,
elimeslöldi kudoskohddsla.
Siihen suunlaan siis
on metiy, ellti on keksillyaitrcild,iotka poislaval
kipuid cri osistaruuntista,iopa l0lnetrloislaon!ö-
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kcvtinlpi. Niifi tllai tlykyüanti tdlNitsemüüta,k in
istualöylänsii äaircssä
ia ki4oiltdo tcseptii sellaisfu aineite tai oincyhtlislclnliii,
jotka on h ana u
lchottvoksi
krrhrrnkirr
liipuu . T tli koiAAinn vienl,l hlväainküJ4iiniitiseeniüjcstthnAö . Kilüittsi
lt lud nlenniänliiiiliitin ntu, Iüükärilirj|itid kivllllc kuuLuvatttäät(iyksetrsä,
i|ka victläänoplekkiin, jossdt,.llt islclauülatltuitttul pilttrit, lülvern ldi lila!, jallxt poliLasttidrc. Kilu paistuuiu
lidikki 0n hyvi . P|lilas uslioi, dlö hitl o tultul
Ittvc(ksi. J0ld Iüiikliriliiü saulluduslt\a ja linliec
punna ,liclc?ttsülth|isatiryiaftt\q)l(iä,joilkt sillut
qtu a laa( ihnlisiii.
Mulla kuinkao osianlaila2yhö enennänliN]tluü valilulisiat,(llii nüin lartlunrllu kipu yhö wldn
pnlla ldi ntluüüuu joksiki tlistlisi kir,ul$i. Lüä"
kärll raltnislIlal lilast,id, (!lii ?siul. ntidün tuüsattltttc
kulliech in tavae yauhliaalaskäsinletrcydtssii.(lld lauli t vo<toano
nvniiultsJhtil:a\vaa,i0
ellö, ios |ähän suutllaankuljctnan,niin kok| ihnrisltutüakohtafuiinuu hauladtßn.
Mulla kuinka1üItritaplhluu,raikkak|kin kunl|
pilüü kunnianlsidnansa,ettö sittö 0n ona lüökönsä id eltä aitnkin ldrkonkytössti
k\ncilcc dpleekkit'alullanassalenEtä kmnan kaikkiin ko ckiin. Eirötkö lüükkeetolekkaaütehneettctvccksi?
Milen tän1ä0n ytnnüftett(ivö?Niin mondstiihntisel,t,et siunantrcellääkätid sdanldslaan
avusta,
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mull.t sctl ai1 saonul4ilindn huwtfiavilla laäkkeilLü
pat oncn1i sen lodemlijköi syys.

Mutta millainen apu se on olluP
Ktlls\kanmnß. Kuliin aine, ialkr ioldet1dtt 1,)c'
ri
r, t. htkii ctl,ttttn.i'iütLli t i ltfttt!tt','',tttlö':il':'
j ttiitt
ltklrl:':itt,
t;in
l,tt
oitiutrtttt
ili
iijli"t'hüt
kauvrn, kuiü sa ,/f siflld, kiih|illda, ltuutltaa lat
htrtulktü sc siilä liol lnsld lählcvüülltllloh,:r osl'tl,
i-1.nil tatti ktt't1'1'tilti koltd0"t. Mtt'to tuttnli:
pytkii (ltit öiitl io r0illa lodtt ruslukscl. Sc alkdu
laintio p0islaalisütstl huunüdvttt 0inccn, i|nkun
oitn kulutun v otl v|illa ul iLtt'tntlcttt r(tslulisu,
ja - utsinüisertii lchlüvü||ö sü iL,toilltld cli tislön
Iuoh e lisli) kipud, tiinkuin uskollincnrarliia IQittullavaü i$kutl iülk?ct1 pyslyytr püästt'änsält|lt.(
'fülldit?ssa
ilnoilltu tiholliscrl olcn tssa obsla.
lapdullsrssdpolilds riüläö 1äüliiritr luoksc ia ltiti'
kiri kolice a ldd ltüenüMn iskun luo\c vatliialle.
kutnpikitt ptt,li kokcepontn laMulht solatlilassd
tasldnsd. Varliiakirt t)iisasluu id k}kee kokoiktatl
sullt.a vihollisc|!:! püösytralüccllcenia parkuu yltü
vaa apud. Lääkijtikitr kokeepdraslaan,enntnkuln
Iunnuslar hätJinrlecrßä, ennenkui n i ülislaa laulia
qaranlw \tlamdksi(, Mutta uscin käy niit1, eüü
ensi isku atr lopullistsli lruolettatut whdin ia lauli
atl lolullisesti ttpatdrllutlut( Se an, kudoksissalai
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elintissä
ci senka,n1nlinI u n nü kipud. Sit:,I.e
voi
kcröänlyä initd aineksütlahansd ldi siella sadllawt
a,ial oll0 ntilrtl l,tlto "o, , 'ttt0 tit:i,inntuti 0a (i
kutilü. Sidlü t 1t I u ü ,lct)at1kdililii lLyvitl, n1üttal
sicltä ilnwtec nuulktisia il liöitd, nlätühddr|jo, paiscila. y::pJay. tn. ntttttoii rill, ttt.diu t;,trt tlttri4a. Sillti lutü1henn|tüat li u a I e l e I u L Ei hükellrde rjoi t|dela ylläüt talauslu, iall]in olisi ruunliitt kLtd1lts[?11
lllrrssd s4.ilt tiysl,riiü ]ttuutasldaikddn tLlc tuüd k0slicluksiiitltclt asl0 /i.l ssd. Silld
tLtLtlltii ioltli nctl s0Lüliin 0tl lrtnt1sfun lütllitl1vissa.
J1s tatts luhd,lddn sadddi uuldtsia el[t]ti!i1 hi vcrulkicrr|it lihlan, niin siihc 0 lüaislürü oisti tuksie leüttd, cikä hcflnjslj ku|L uksclLl. Sillü sair d l 1 i n c t t l i k t 1 ) c r o k i e r r a s so an s y t l t y n y l
aislitnuslcrl kunllo, iaild fttu iin sisüincnlLet t|slo
on lchnlt niidcn ol0suhltitlctti0lttlt)s|4,jaidcn alalsena
füunis 0n allul. Vetet titnon sairdl'iscsta lildsla
sevaa kud1slenkiputila.
Veiaa nlk)tnasli suurin asaruumiin tdudillisia
til1jo all rr)ntyllyI ulliat)u,lisen kylnfiil ia li1n 17ön
suhtcidcn wiktttulßislt/, je üin synty/:trelltludin
lilQl scn llro/.si 1ral anlaneel diheen uscillc nuillr
laudin ihniiji llt, i1iilkui n nntlenlaiscl ldrtuntlat,
ih1tlanat, nlükinüil, lülehtlukset,kuuneel y, tn,
Jas siis tahdataansuada l\dellinen rnütüasßudosletlt[Ldssa
lai elintien!?irninnassa,an siihenpdästörü syntlyttüutällösisähernüslaatl selldinen aislül1us,
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joka i1htla sen laintinlaan niin, cttä sytltytlyt epd,
klhld p1isluu. Mulld ennetlkuiit se 0n ldhdallista,
t|ii|1 löy(lytäait1
oLIasdrillö, tilitcn hüiriö oi1 sytltynyl ia !,:liseksi,nlilä ltäiriö ot1. Sillctt läytlylüün ,lla
selrlillö, tili kä 4tLl)y lu7Ilad t)nslukliuisetlaislinluE
, tt. Tjltnittttt v,1.,,1kk0i,0:
t; ttts ntt tny:i:..y!tn).
l üv,j ,o'holl, nlotlt rutt'tt;tr, ktttttna na!t v.rnyL aistinlüski 0n lol)althuLul.Ei siis |lc ntdlulallistlttss?(ulatl1i|.iän.eindla s(llaiscc tchläväiüI,nlutltl
ci e(|csJ,hlrislq,lpyäkäiinkdiliillc Ncrü*iüt|fi y. n.
h t i t ; t l l t t ü t l | t : t j r . J . s f j , ; \ ' r ir l : t , ' t . n i i c i
lula uscilunasli yksiü, |üiitl hail0. Kllpyjü o ltyUä
ltclldvakipciiär1ltifi
li|lttdan. Mulll Itunyhdc r untiin k0hddn cLin stiissii synlyy lttiiriöilli, tliin sc
yaikutlaa nryös ltüit iiiitii ttüissaliin turrrill rsissd.
l'ai 0t1kt)ka kipu itse ruin jihduntwitu:il nlat alLo
synlyticislii häit iiji slü. H iii ri öiliiipaislunfian otl \tctldrd siis kyL tiii työs nuliltin ruuniitl osiiü. Siilü
jahl\ot, ellä lafttiü1üskyLpyi(nlulce alla

paika iskylpyiä.
M ulla ei 0le satiltültc
ktr ü, nlitü kyLpy/i k|y tu iti .
SiUtiltyLrlilLüsdatelaIntclt.Lilylttü tuhaavaatyijtü,
kuin tnyrlqilLiltitl, i0s niilä käytttüili rüürin. OIen
fidhnyl,cltü laäk(iritltitl01)atnlütiräntrcel
n1.nl. roo
asleisiakuutna-ilmakylpyjö küsille,ioissaotl ollut
,irkydvct(np"tslunit n lähdpn.SLit
! y ^ylti 0npuitutlul,multakti(lelovqloiüdiselisi
nlcnelelyt.
Kllpy at1
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tehnyl san ta iälkeü, kuin jos olisi köytellykok(Iinis,
nlo4iinia, lai iolaliin nluu!.t Ißtnaslaa lurn.l.via
lapiulisessd1lisi pilünyl köyl'
nyrkkyA. Scllaiscssd
töä hietotttda k|,httässAuedtssüsiksi, elld (lcllu ve'
sinAfui]i,r-2 liftta, olisi li.inuncl1llytJd loisia kyl'
pyiä, csifi. höyrylßngityslü,iahlatltdssal)crlö pois
sis4lsisld,f0ssdsllri dirtd0tt lii'aksi,iosialal ldi kä'
d.llai nolcn r! ovalvercltötttü|,
ioll li)4ntüt,id siilö
lalld.issl;ir-?llaa
,0rrs
tälxc
s/)'siri sdrt.t(il. Uscin
siakitl nüv|ia, ctlü kyll iii iltlli]ia pitüisi ntukd
saddd lü ryi|ttiilisi Iät14)iniIIü ial|ia'lrylvyillä, kuu'
lütl|'
nüLLupttll|illa y.n. Mulfu kwttnuislelddlt,tllli
nlin haatu npulld td?e yhü vctcltön1iün]ilisi' iitl
selldisillali':inoilltt sdatlaattvti lr'önlyn1üiitt)thü k0'
yarulrirr sisd.;,r s)'tltlyllütttiiiitt yhü Ltusia liiltuia.
y;:rtt:nt l;Jlttttlltialnill, ltlivit :dttt0
Lüonldi ttt h|ilo \ttrühilrlle l)üüssytsilL(kdiutdlle,
dli 0 1:ytttyiöcri ruu tiitt"'tllr "ckültiknvattttl'"is'
lanista, dtä \lcrc palaulltllttisld 1)arletl. Nyl larvilaan vai litlää, onliakileütt kahdaltkilu iohlu'
nüI vere tung0kscsld ldi vetell6nlyydesli,
liit(a- lai röhtuerisyyttcslr'i.
/rs silä ti licdctti, niin
sttatdddnalt44 divdtt rlstakkdisitt kylfyiü, Mitüütr
'nkl ktlpai'i Raikillc1:iruillt Pi stisvoi
blpylopoo,
olla. Mul!(] samallekivullc sovcltuvatsa lal kylvyt
kdittilleihn.lsillt,kl1n vain t i edetiiä n kiPü samaksi. Satttoillaammdleilldotl useinsanbia kipuia.
3am.1l cLi tul)4t synilytlövät usein sdnojd kipuja,
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otr amietleli ldpaiensa
Ktlllakin kansauisüudella
mukdisidliipüja. Senlähd(nsnksalaisiLle,
iolka paksuienpaljapeillqjen
alla saavalrattalo-osatßa
vcrelyklöntilisi, iiin /rküisissdld,rdrksissasavclluvol
sitläiselvilpoisetrartilo id alal,drtoljlillrlyt,tnulta
esim, suotnalaisillasangctllnrv?issatldlralrksisso,
kutl clinlupaüune
avsl tliilt atiLdisid.SuotttaLdisilla
potilailldaü s4lisdldir\lr,l
tlcitllöit1ü|lsisuslonlilalla
kyl täl iatu! ja liädtl stkii volynyl sisuslo. Kylt)y?salisit'.tsltlil,llisin
: Höyien lubt siis olLdst1ürcksi
ja
ql
tyhotLd?
rarlaLoLlc
lIi scnl\nsadtt
ill ju]td"
sckö käsikyll)yls.lldli-?ssdr(i.it'.iss.r ltlh|kyLtiüü
rdlai, tllä sc, siinä joll!ojo ia l!iisitiltitroltalla, saadaan lüt löiscksi; hii)ayhcttgilyslü ktuhlioihin,liuu"
p,istnultruks(njuonlid y. nt. seliaivai IuLthdusla
y. nt. rarlaL)lle,
tat)avdrldlokylpy
Ltl' l.ti.iittpnrottlani.llx'ilti l, n Id t rüi rrcn
ott r,dolinLtlclulaislelijatlsd.Scllqisia1vat Pldtt ,
Prcisgtilzil, Schtolh,ßrockDann,Kuhnc, paslorit
Fehlkatia Ktuipp, Miillct !. nt. Niislüy. nL nousee
etulilnll, Louis Kuln( kyll,yicn tuuutii:(( v0ija kylkulld tiscn syrölliscnütüssA
koken'l]lßcssd
pynwot|jetlt(ßnttillisyyd?ss.l.
Myos ofi hön 1soittanul suurlolarnoaaullc ßa Ievillöntiscstü.
Mulld nykyinenlyrki'nys luontoanci oLeuulta,
seon va[upaLaanlisla
alkuunsa.Sillü io kteikkalainetl Hippokrates,
lchlü1)önöütl
ioka tyhtyi er[koisena
harraslanqatlruunüin letvcyden
saituide
hoil?a
ia
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sekä sairatltsietl poislanlisla / üümi[sla, qLi syrfuli
uskontnLlitßn,seküliitli taiminlaen n1yöslaupeuden
lyn . Hän köyUi vatnluatünis;ahuinlofaja ja ptikoistetl kaflien Iiüt)0ksia, keilaksia jd sckaituksid.
Gdllenus ia
Seura1val suunniehct sanlaLLaal1LL(1,
l,dttlcclsüs,käyltiväl sanloja periaollcila, rdikka jo
yhä siii ly tälLä et1cnutlünlLrallanüt,r etikaistctl aitlcidctl p4ratüavaatrroitllodn. HeidAtt scLttqlaiselßa
oval dsltcLaskel@lti litlllislü|rctt ),ha atle 1tl|dl1sanladtl süüitlat1t1,niin dtti hpulla an püüsly siilrcn
uslio1n, ellä j al|il|t kctltit]Ilis(t htutltlaalal t|ryrkyt
4ptltaülnral4rüwniiseett il1|ßnneilä saitiuksia.

It.

Mikä merkitys on hermostollatautien
syntlyn?
NyliyAiht ttLnilcluanjoltis(lhtltin ltuklim lclla
rütut1iilthetnloslotl
rullt1t1cja Ltt1ntk,j|pa scnt,inlilltaakinsüuti nüärü. Mülta sut urkilys I0ulicfi
tyillyyn on itiät1ylhyvitl sytjäät1. yksilyislcnIa!r
suntojaia ajatuksiaatr Lu,nn,lliseslisiitü ,lcnldssa
raikka tliidctl etsiltiiwl ja csilltintinut liilldiscetl
ei aleltltpeellinen,sillü neeivülolatnikiri|ilulcseen
tään muulaksidsaetlcctoikdal wllilsevdanlüükcticleescen.Nyltyi tletr Lötikeli
edcci edeLLylti
hernlostolle nriliiairrnle tilystd taulien sytltyyn, Silki. sanvlLd,kuin se etleL\ttetöärl,
0n tnyösedelLytetty

tajunnallinenaihe lautien synnylle,
sillü henn,st, on taiufinan palveluksessd.
Mutta
samdlla,kuin Lötiketiede
sen l,,kis/, &!&isf.risise
itsetlsä. SiUä sen tlykyinetl tai ünta edelLyllää
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yaln k1neellisiaaintlloko'nluksia,haioittat'ialai
lau(litlsieleniü poisld,ia.vaikuluksia,tai hermaslqn
huumausla, kiih|ilusla, Idi kuolelusta. MissüAn
kah(lassaci cdcllylclü luuniül hcntlokeskuksille
laintit ad ruumiü1 ?löuiin
laiu|isla taloudaryisla
yllüpitü tiscksi. SilLü sanluqa,lorin sen cd.llylänüt, on üßidün Nkka ulcllyltdö ruuniinune
yhlciskunndksi,
iossdtläinüüyksiliütö o1)otyksilyiellti suusctsolü ia hü 10ktsküksd,sekripictrcntmait
rui ndl, larkoiltutal siLk)inltiitlniltöö ju !ülilläü
yl$i lrti si ii t Iiiiilü J,h!ci stlünäai ,
Mullu ldnlähtinon jakrliin enncnliuultltnal,nla:
'l'urluhdn ihnlitrcfiilst sü
lhntinenkijyhltisliunlj?
ni i n yksili)lisi,Iiuin utahd|llisla
! N iin, tnullalwtlcehan ltdllilsijuliin ilsrasii it1 !dlldku ldtlsa yltdeksi
yhletläisyydtksi,
saaIikkasilloin,leuinha|ilsijaja
yhlecn,
valldltrutldyksilöincanoval nii suLduluncet
yhden
ellü kolio valltliünti kdill(itven tnuodastaa
josss
yhtenäiset|iälliUiislail1kset\
erikoiskehilys
an
kohornulhuipluutlsu.
avalslisylanpid id dlenlpiahaL.
Hennokßkuksct
Liluskcskuksi
a j d hü rn'sdikett sdapulricnihlloitusletl ja lAldcllbietl ltüskyjt:nvülittitnlij ruunliissa
haLLilusktskuslen
ia taitlinllpaikkojenväli ä,
Tän1ätaas ed.lLyuütnöllA
on pakko hyvöksyä
k a k si v a i k u I I a v a a t e k i i ä ä ruum[itr 10itnimtassa:
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Tajunnan lait ja aineen lait.
T ajunldarnlai kullav(tla i sl i utu k stl ia aitlee(ecllerin\
ttiklisd riirc ilyt.
seenavdrLutsauleren
j
Aistittultset synlyvtil l d u n n e n La k i e n
tuliaanja avaruüssaütucü
rüeilyl iittccn ld^
kiennlukaisesli.
'IaitttütI
|ait j,] 0i (c loil nv'tl sii. (

kaksi auainta,
joilcn lutllcnruslalarvilaatt, üfitnliüifi t0l(lld v0ilaan tli'uslaa ftlu liin a lnx !0inti kt0.
Varsinainenasujain ih tistuutüiissd0n ihulis,:tl
hctllii, jalia on sid0lluna!ihttti:trt si(lussaliuhunliiil
stn lniaman kesliltlisun,at,tisld keslittltsisttlo. lhntisctl sicltl tdas ott sitl1llu ihntiscntuuntiistüt lius'l
saliitl sen ldjll ttdn /ies/ir/ksass4. iilLaisc.i yhleylctn ihnishenki lulcc ilvniyLul|ii| takcnluessdüidi kahdussasohtsoltld iündslo, jah|n sieLuliillyy
hcrnnkeskuksittains i e ut a ü d i h t c luatl(tnlalLd
vüLilysaineeLldkunkitl uiL0isü s0Luldiin n10nlstuessal$peeksi n1,t1eksi liütakin ffi lark1itLtsla
vartetl,tdssö tükcnlanis- I tt y l Listünüslyössa.
Ihnlislßttui se siis ot1,i|ka ruuniitr kaulla loinlii ia aistii töllti elätnänlds,lld,jqlla olenlnv. Ruumis ofi ihmishengenpIlvelulisesso. MuIta sannlla
sillö 0t1tnyösatna sisöirlur loinl[nlatßa ia ontatlsrpeensa,jolka lulevat hallilsctan ihntishengetllieloon
vasla nüörA\tissä tapaulisissa. Muülen rß lapah-

_-----_
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tuva[ ihfitisctliliisiä niftön tielün1ültd.Mutta ios
hdllitsevaihnishctlkildhlao s?piL,alla
talalla avüsja larpeila,otitislanlasstdn
Iaa nAilätain1it1l0id
tuupytkiä
lülee
hAtrtl
tunlunaa
miiss.l,,iin
niitä lakeja,ioidc ltukaannelapahluval..ln tr ovaljuuti
pyF
tajüflnan ia aineetr lail. Tajunla
kii saaüllofitlatrsilai, ,1i 1rk ü yntnlärtöä
l a i lv o i k ü t l o ak lo n e e l hyödllli seksi. Aincen
I
a
k
i
e
n
ntukaun.
v
ä
r
c
i
L
y
t
l
lisesli
Ku ,letaatl hu1n1i|on,tllai t) rerenkierla on liakanaan hcrntaslotl hdLI i t t a v i s s a i o t l l ü 2 ) k L tk i n 3 a i t d u s t i I d
/!r
ki er r on I uole, niin yttütii inttlv,eltülduditl
r u u ? t i i s s sdy M y l l ä öi o k o v ü ü r i I t y n r a L
relty hyöly lai voitlantaloll ulR0pu0'
linett hüititrtti.
hüKüssokittlicttintlüssäki httltr0ktNkl1lislssa
kilaatl k liltil situtctLtllultdaisti luslaid ryltdylüön
sen diltcltüaitlaanI,inlintaan, lü1ßllünülLtiu I0 s'
p äi n tarvillnviakiis|yjüj4 yLöspüittldtritta|id
a i s l i n ü k s idas c n 4 s l ak,a i k k i s e y m m d r
rystilan t ukaan, ioka siinü hermo'
faskr!ksdssd valLitsce siitä, niki)
on kokonai suud elle hyödy ksi.
tauylntl1ürrütrLme
Tönliin kaikcn edeuylläulällö
dintilaj et1sytltyä ruümiissa.
tlltttllltluttahiseül,
Vercnliiut,olt yhtönliIlaisetl
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riippuenelinlie ja kud\sletlwren tarpeesla
selä ulkopuolisen
kylnän ia lilnmönt)aihteluisla.
Missä enenmdnldtvilaan re A joko kultlusla
kotvaamasntai jäählynftlü osaa Iän nillün1ätin,
s[nne sitij johdeladn,Tai nyös johdelaansilä edIystlirniin puhdis!ürtnanlai Iömfinünlpi osiin
Itinpenemäön,
i, n, e.
hcnn1kcsktlksissa
luUdanrüörüüt1liüiilykJos
secnsiild, nlilä jottkul aislinluksenjohtl\sl(, ioktl
otr satatu,olisi toitnillotu,niin helpaslittuütlrluan
1)erc|*ierlqa
vüätäüttsüunldd. Tt nü lualladruumiissos a i t a u s I i I o i a id niidenu s e i n v o ikcild scuraanuksia.
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Tattunnan merkitYs'
Kunod.natotl llsiasid ot1' ellü larltll da an ,le'
0n !dl'1, nlihit suhtcc'
/r,assa.Mutta kysJtryks.ssai
sec ott ds(lullara siihen. Milcn ryhtlylilütt silö l)as'
lusllnsntt. Mt la mcnkin silü snalnntne leltlü'
on mcidäi sadllrll ticläü, tttilü se on ia Inil'n lar'
Iurltti ldDulttuu,
'rariuttt(la |iilillövät lricncl riuaal eliöt, üsein
sanao kokotajia,kui tuuttliitl o lol pikkuclilil, so'
rliut püa'cvälth tisttt ttttttttttrcPn'
Iul. lo\ sctlaiscl
eidcn vollitr'\4 allavol tno'
niin n? sotlivien'üh'stth
'
ltistuai4 kultttto0rtttttttitnravi lotttJ lö 5ckö5y
tl\ttlää l1iissähaioanisltt, k ö y n1i s I ü'
Mutla noiden eliöitlenlallaan pöösettine tiip'
ku'
Duu t)ercnkiernn hditiöistäid niiden luouanlisla
daslenlul.htumisisln, itlymisti) y. m'
Kutl tarlunta otx tosidsi.., niin on lüonnolLisld'
ettö silti kletdan hultellisesli estüüid myös kükin
sillö ilscööntdrkoitt suoiala. Mulla miten se on leh'

I
/

elft koelelaan
eslöünoitjvA? Onkosiinö taryeeksi,
pikku
synnylftrietl
eliöiden
leveneden tattunlaa
mislä? Eipä suiilkasn, Sillü k7ketiltlso osoiltanul, ellälartunnanltaaraaei alc niillä keinalnva u
ci roi{la kakonain
poislaa. Miläön clütnänntualod
uoülaat1
härillöä maan ptiällaj. Sett oLenldssaaloa
vaik üha. Mülla sailalla sc pakoilellank?hilystildan. Ne ylisili)lsäilyt'äl,iollid owt kyeuvd roil"
lanüan trdk?udt!. 7'110luonttussavallilsavakeh[Iyslakipilaiä pailikatßanlyösn0ihitl pikku oli0ihi
nählcn. Mitä creüününlyrilaiün vaiktullanddn
silä etrcn1ntüi
r1ealliawl kesläii
niiden fuvctrcntislii,
uusia kohlaariaraifuulisiaja silü Lts?dnollu lavalla i)oivaltle päiis!öl.v?ncniitin.Kaurenüütnlunnclul larlutüacliijlsealldtallerilö kaikilh ajal.llavilla licinoillasekülesläüsuurlakybnyyllü,Iäntpöti
id küivuulld,id ttiitl tnu,d,in külkeaihtnistc, eliiitllefi jd lavaruin nrlkatq jopd pujehtia lonvhilusellaluulenntulianaja näin |llcn pääslaj
kaikkia\e,
ni ttt ulkoint rl t0 pöitce. Ntrlld ilst t.t \uoltlenüncnan siis ihan mahdolon,Mulla kumnnllisla,
nuot luoLloisct
noitl ltvenenüüttkeltittytßet,wl ihmisruuntiillcrühcnunAn
wdrullisel,kuin lcvcnolliscssiikötnpelönülälia senlähdmharvitßiser lal,
Mistä syysttizLuonnollisestisiilä syystö,etlä ihmivuumis an tullul niin uscin tekemisiinniiden
salldislen
kanssd,
elldsenomdleliö|,
latluntacliöiden

s'lut, oval hyvitl allianeelkesldä iilä, jopa v|illaa
ne,niidcnlunkeulucssd
I uumiiscctl,
TAsIäi1htt1u,ctlaiihmisruunlishyötyy lattun^
nasla, josse saa laislcLldsitä lasllaü. Sillö sclLdissssdliris/?/rlssa
srul,pii ia on ld]eiltllu kdtsinüütt
selldisidkcinoja,nlillü se roi t'oilldnNasluslajaüso,
ott lutltava$ilü scllaiMultd luallaiscsso
laislelusse
selfulovalld, ellä laistelucdultulcltel sen l)uolcLb.
olld selMulla cntlqtkuinscsanlknlufoh!ut:],lüylJ,J,
ldisvillö, tilliä asiolltaillodval,rrrrrlr/rrs./ldiscssd
jd tillais(tal|st ttccl,wl rillc cdullisitt.EtlIclussa
situläkii t klldoks
icü [ ü I ehd u sp ct ä i sy y s an cdüIlinetl nnapcrälarlw tdlLc.Sillanviüdide aliiiilctl
syntryllä|tä
käyntin(n ja kuutlc ovaledullistnr
jolliaavaltollunulIicstönliiükaipia vi niUceliöille,
kelluisiuraikcuksiuid oL1suhfuilti,
cnenlntürl,
kuitl
rututliil irlal solüt. Mülta i's kylryilä hualehdiyli keskilänuön,
laan, cllc[kuunlepätistnousemaol
ei
lyijs
köyitislü
sy
lynlüün,
nii ruuiolloi
lööse
tniin solul roiltavallul1lileal, jolka kyLlii yksilyis'
k|hlaiseslisdatlaval|lla cLituoinais.lpid ja situcAhet*iseüeiä,kuitl tuunliinsolul.Mulld kutl iillä
puulluu yhleislainlinlaa,niin tuunliin s,lut kylk)
pöäsevöIroitolle kehillyrleel!ä
yhleistoiminnallaa,
jas laistclussetnd
vatin0n niille nühdollinen.
( ü siläoirMylnRuu|tiilv\p dn siinälilass?.
yihollisia.
päröi tldatliüa
Senvdrtijain töylyy siis
aina olla ldruiLlansi. Pienctnpiähyökküyksiüon

yhö. Mutta laas ja taassuotilelaansuurenpiakin
kcrlanaatr
fuisltnifu, Uscin olisinmclildisuudessd
loislslliasolahistxiailakiivaislaoltehlislaja urhoolanan ruaiiütnie eläiissü,josolilisisldsankarcisla
sittü]eIiluisuud$sasuruIa tüilä,
Sellaiselrailto kocluksclavdt sekültcllloid etlü
llyi)dyllisiäruu liillenurut,kün siellärluin 0ü kaikki
niinliuitt olLa piläii: Jos tuuntiin voitnia ei olc
Iiulultllu liüy!liünülLäruultisla tnuli tüt0rüalujetl
lui tüuulenhuanosliha[ia inlahi lajc palt)tfuliseut
dcllut(rtEllü,
S|oUd kyllän nisldri oL?tuileltaivü
larluntnll.
allliilisi. Mulla i?sscon Inpahluu!, vaikkdviin I[evösliliiü,niin scan \lcllavavarsi vIkdvalfuliafinalta
cikrijätclltirtlasiaa,eü cnl in otrhoitlcllüruuüliistd
se hditta, joltd ailnulli latlu ndtl nahd\llisuuden
rurrrriissn.Si//rrl dllailtr lal \ Ottvokdv1varAilus ydarasla,joka wa ii nrilö, J,s jo heiko]lrnat,
sekiilulutntlld eliöl ltyletleüt as?tlumaatl
ruwniiseernnß,
l1iitl nlitcn kcstiittune
silloin liikkuvia lau"
teia, j0pd rullaja, j0ila r)ailtullavalv|inlakkaalia
ruuniillentmeoudateliö|.
Kun ruunliitl r)efi ia kudalßelovatpuhtaitd
sekAverenltieo lasapaineislI,niin se wi vastüslaa sille tututilpicneliöidensinne päiisunistiiia
sel$etveoudotnp
ienkin j a eli voimdisempi
en eliöiden kanssalaislelusla,kun silä sopil)allatavalla

l',
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jo listökin qyslä,
avuslelaatL
On scnlöhden
ttirkedtö
elld ihnlinen

hoitaa

terueyttätarkkuudella.

lhon, vsatlcklcn,asufifiotl,as ntoiLntatlia ynpörislönpuhktusstkä lerveytlühnillqanwl1nruoka
pirl(llüt'iAasioita.
ia jüo 1aowt ldrk0in nluislisstt
Pi!äii nryösaina nluislaa,cllii /uutilis0n 0nntllu
k?hiltllüt'üksi
korkcatpin cläntänlorlioituksidt)nt1en
ja käylellävtlksiriIiü sLtinltuunkcvr,lticlisyydttr,
irslaiLun,ttuutiNxrthalun tdi iülohinnjen pdlveMulla cllii )lcvän täl lßnkisclkyvyl ltoisitallichillyö, orl tJ,östuuntislt suoiallavaleiliclldisillain
kaiketlninrisiLlii
lßnlosloakiihoillarillalai lluu Mavilkt iirlciLld. Ru,kune at1 ktiyl(Ilövii elupätissä
raraawl iüLkc!üisilscudislq,iala kasvitin cläüt1cl
jd levillöjilLe,y. nt.
Iecnlai iälkcläislcnsö
suosiioillc
/ntlo/ossd,ellci st pilaa
helposlisula\/ea
srlldisassd
verlü. SyömisenIük,iluksena 0n ruüniin talilserü'kaa on
nline cikö naullinitrn. Milti vühenunän
lailcllu, siläluannollisenlpaa
sc or1.I?uokd-linciden
valnisleletnisessa
lulce nüärötü st , milen se lulee
I d v i t s e 1 )a m n t a k s i , e i k ö , m i t e n s e l u L e e n t a u k k a a n rn t a k s i .
qlla vain puhladnvedeniholrlijmJu0ntdnoluLee
pöisenä.Ko*einlaan siihensaallaasekoitlaalßIposli sulavia ravinloaineila.

aikaa lüleeköyftAäfiukkuntiseen
Kolfianneksen
koikkea
uupumuksccn
asti jdtltlitttiröä
vüllftiti
ia
n, j opa ruumiinkitl,ponnislusta.
hernloslo
Putrunlarkoi!ulisetra
luLeeolla su7jalaruuntisla
äkkinüisilläIä tntörijd kJ'hnüny{ikülaksrlld,siis
lasall ulkaptl\liseniünan Iüt nüil voihleLuis,sekti
atlbi nluniitt jinltlyntisti.Erill,iinan f l.tuti..cs\a
atcltal'dhuanii|]n,tllairetcvöltlttilosalavalvahwtrlfilin suojalut,kui rcrcltöniil,sillö i0 sc losoillaa
vetcnpainella.Putluüsiev),ys
0n vastaloisclla
lilalla.
lluviluksislean sc pards,jakd saadaan
hyijdyllöt{iss(ilillssa. Levolision parosvoihlaaj\ktt l,inen
hyödyutii/ätyö.
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I

