
““NNAATTUURREE””  

  

TThhrreeee  ffuunnddaammeennttaall  mmeeaanniinnggss    

11..      DDuuaalliissttiicc::  

NNaattuurree  iiss  wwhhaatt  iiss  nnoott  hhuummaann  oorr  ccuullttuurraall,,  oorr  nnoott  ddiissttuurrbbeedd  bbyy  hhuummaanniittyy  aanndd  ssoocciieettyy..  

  DDuuaalliissmm::  nnaattuurree  vveerrssuuss  hhuummaann    

  TThhiiss  bbuuiillddiinngg  aanndd  ppllaassttiicc  aanndd  nnuucclleeaarr  wwaassttee  aarree  nnoott  nnaattuurraall    

  

22..    MMoonniissttiicc::  

NNaattuurree  aass  eevveerryytthhiinngg  iinn  tthhee  pphheennoommeennaall  wwoorrlldd::  tthhaatt  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ssttuuddiieedd  bbyy  tthhee  ““nnaattuurraall””  

sscciieenncceess..  

  NNoo  dduuaalliissmm  bbeettwweeeenn  nnaattuurree  aanndd  hhuummaannss  

  TThhiiss  bbuuiillddiinngg  aanndd  ppllaassttiicc  aanndd  nnuucclleeaarr  wwaassttee  aarree  nnaattuurraall..  

  BBuutt  tthheerree  rreemmaaiinnss  aa  dduuaalliissmm::  nnaattuurree  vveerrssuuss  tthhee  ssuuppeerrnnaattuurraall  

 

3. Adverbial 

What is natural is whatever accords to the inherent nature of something.  

  AAllll  tthhiinnggss  iinn  ““nnaattuurree””  ((iinn  tthhee  dduuaalliissttiicc  sseennssee))  ddoo  ssoo..    

  HHuummaannss  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  aacctt  nnaattuurraallllyy  ––  bbuutt  uussuuaallllyy  ddoonn’’tt..  TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  rreeaalliizzee  oonnee’’ss  

ttrruuee  nnaattuurree  aanndd  aacctt  ssppoonnttaanneeoouussllyy..    

  NNaattuurraall  ssppoonnttaanneeoouuss  aaccttiioonn  vveerrssuuss  ffoorrcceedd,,  aarrttiiffiicciiaall,,  ppuurrppoossiivvee,,  iinntteennttiioonnaall  aaccttiioonn    

  EEsssseennttiiaallllyy,,  hhuummaannss  aarree  ffuullllyy  ppaarrtt  ooff  nnaattuurree,,  bbuutt  tthheeyy  ccaann  aacctt  aaggaaiinnsstt  tthheeiirr  nnaattuurree    

 

  

FFoouurr  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmuullaattiioonnss    

11..  NNaattuurree  aass  ““ccoolllleeccttiioonn””    

TThhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  sseett  ooff  oorrggaanniissmmss,,  oouurr  ccuurrrreenntt  bbiiooddiivveerrssiittyy  aanndd  bbiiooggeeooggrraapphhyy  ((wwhhaatt  iiss  

ggrroowwiinngg  wwhheerree,,  iinnddiivviidduuaall  eeccoossyysstteemmss)),,  aanndd  tthhee  aabbiioottiicc  ccoonnddiittiioonnss..  

  TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  pprreesseerrvvee  aann  eeccoossyysstteemm  jjuusstt  aass  iitt  iiss  ––  kkeeeepp  iitt  ffrroomm  cchhaannggiinngg  ((iinncclluuddeess  

ffiigghhttiinngg  aallll  ffiirreess))..  

  KKeeeepp  ppooppuullaattiioonnss  ooff  aanniimmaallss  ffrroomm  ddeecclliinniinngg,,  eexxppaannddiinngg,,  oorr  mmiiggrraattiinngg..  

  AAvvooiidd  cchhaannggiinngg  gglloobbaall  wweeaatthheerr..    

  

22..  NNaattuurree  aass  ““wweebb””::    

PPllaannttss  aanndd  aanniimmaallss  eexxiisstt  aass  ppaarrtt  ooff  aa  bbiioottiicc  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  tthheeyy  iinntteerraacctt  wwiitthh  tthhee  pphhyyssiiccaall  

eennvviirroonnmmeenntt  aass  ppaarrtt  ooff  aann  eeccoossyysstteemm..    

  ““WWhheenn  wwee  ttrryy  ttoo  ppiicckk  oouutt  aannyytthhiinngg  bbyy  iittsseellff,,  wwee  ffiinndd  iitt  hhiittcchheedd  ttoo  eevveerryytthhiinngg  eellssee  iinn  

tthhee  uunniivveerrssee””  ((JJoohhnn  MMuuiirr))  

  TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  eeccoossyysstteemm,,  rraatthheerr  tthhaann  

iinnddiivviidduuaall  oorrggaanniissmmss    

  TTrryy  ttoo  eelliimmiinnaattee  iinnvvaassiivvee  ssppeecciieess  tthhaatt  ssuubbssttaannttiiaallllyy  aalltteerr  tthhee  eeccoossyysstteemm  

  BBiiooddiivveerrssiittyy  iiss  tthhee  ccoommmmoonn  ccrriitteerriioonn  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  eeccoossyysstteemm    

  

33..  NNaattuurree  aass  ““pprroocceessss””  

AA  sseett  ooff  ““nnaattuurraall””  pprroocceesssseess  nnoott  ccaauusseedd  bbyy  hhuummaannss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ffiirreess,,  ffoorreesstt  

ssuucccceessssiioonn,,  ppeerriiooddiicc  iinnffeessttaattiioonnss,,  ppeerriiooddiicc  ddrroouugghhttss,,  ““nnaattuurraall  eexxttiinnccttiioonn,,””  eettcc..  



  TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  lleett  nnaattuurree  cchhaannggee  oorr  rreeggeenneerraattee  tthhrroouugghh  nnaattuurraall  pprroocceesssseess,,  iinncclluuddiinngg  

ppeerriiooddiicc  ffiirree,,  ssuucccceessssiioonn,,  eettcc..  

  GGiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ““uunnnnaattuurraall””  ddeeggrraaddaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  mmaassssiivvee  ffiirreess  ccaauusseedd  bbyy  bbuuiilldd--uupp  ooff  

ddeebbrriiss,,  cclleeaarr--ccuuttttiinngg  tthhee  rraaiinn  ffoorreesstt,,  eettcc..  

  LLeett  ppooppuullaattiioonn  ddyynnaammiiccss  ooccccuurr  ((bbuutt  tthhiiss  rreeqquuiirreess  mmaaiinnttaaiinniinngg  pprreeddaattoorrss));;  bbuutt  ffiigghhtt  

aaggaaiinnsstt  hhuummaann--ccaauusseedd  ssppeecciieess  eexxttiinnccttiioonnss..    

  

44..  NNaattuurree  aass  ““GGaaiiaa””::    

NNaattuurree  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  lloonngg--rraannggee  ccoonnddiittiioonnss,,  pprroocceesssseess,,  aanndd  ooccccuurrrreenncceess..  

  ppaarrttiiccuullaarr  lleevveell  ooff  ooxxyyggeenn  aanndd  tteemmppeerraattuurree  rraannggee..  

  iinncclluuddeess  iiccee  aaggeess,,  hhuuggee  vvoollccaannoo  eerruuppttiioonnss,,  oorr  ssuuppeerr--ffiirreess,,  aanndd  mmaassssiivvee  eexxttiinnccttiioonnss..  

  mmaassssiivvee  cchhaannggeess,,  ssuucchh  aass  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg,,  aarree  iirrrreelleevvaanntt..  

  ““nnaattuurree  ddooeessnn’’tt  ccaarree””    

 

 


