
  

ПЕРМАКУЛТУРЕНПЕРМАКУЛТУРЕН
ДИЗАЙНДИЗАЙН

7-те Сфери7-те Сфери
3-те Етики3-те Етики
12-основни 12-основни 
ПринципаПринципа

СтратегииСтратегии
моделимодели
ТехникиТехники



  

Представи си само... 
свят, в който всичко

е ВЪЗМОЖНО...



  

В сърцето на пермакултурния дизайн и практика В сърцето на пермакултурния дизайн и практика 
стоят няколко "основни ценности" или етични стоят няколко "основни ценности" или етични 
норми, които остават постоянни, независимо от норми, които остават постоянни, независимо от 
моментното състояние и независимо от това моментното състояние и независимо от това 
дали ще се създават градски системи или дали ще се създават градски системи или 
системи за търговия, дали земята, за която се системи за търговия, дали земята, за която се 
полага грижа е само една саксия или цяла гора.полага грижа е само една саксия или цяла гора.



  

СЕДЕМ СФЕРИ СЕДЕМ СФЕРИ 
НА ДЕЙСТВИЕ НА НА ДЕЙСТВИЕ НА 

ПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙНПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙН

● Управление на природните ресурсиУправление на природните ресурси

● Строителство и архитектураСтроителство и архитектура

● Инструменти и технологииИнструменти и технологии

● Образование и култураОбразование и култура

● Здраве и благоденствиеЗдраве и благоденствие

● Финанси и икономика Финанси и икономика 

● Собственост и общностСобственост и общност



  

3-те ЕТИКИ НА 3-те ЕТИКИ НА 
ПЕРМАКУЛТУРНИЯ ПЕРМАКУЛТУРНИЯ 

ДИЗАЙНДИЗАЙН



  

12 ПРИНЦИПА НА 12 ПРИНЦИПА НА 
ПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙНПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙН



  

НАБЛЮДАВАМ И НАБЛЮДАВАМ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВАМВЗАИМОДЕЙСТВАМ  
Observe  Interact( & )Observe  Interact( & )

Наблюдавам ВНИМАТЕЛНО околния свят, изследвам го, общувам и Наблюдавам ВНИМАТЕЛНО околния свят, изследвам го, общувам и 
изучавам детайлите. Водя си записки, рисувам и чертая. Събирам изучавам детайлите. Водя си записки, рисувам и чертая. Събирам 

впечатления. ИЗПОЛЗВАМ СИЛАТА НА ВЪЗХИЩЕНИЕТО, впечатления. ИЗПОЛЗВАМ СИЛАТА НА ВЪЗХИЩЕНИЕТО, 
за да погледна на света с нови очи. за да погледна на света с нови очи. 

„„Красотата е в очите на този, Красотата е в очите на този, 
който гледа“който гледа“



  

УЛАВЯМ И УЛАВЯМ И 
СЪХРАНЯВАМ СЪХРАНЯВАМ 
ЕНЕРГИЯТАЕНЕРГИЯТА

Catch  Store Energy( & )Catch  Store Energy( & )
        

Земята има достатъчно за нуждите на всички,Земята има достатъчно за нуждите на всички,
но няма достатъчно за алчността на всичкино няма достатъчно за алчността на всички

Енергия има във всички природни елементи- вода, вятър, Енергия има във всички природни елементи- вода, вятър, 
светлина, топлина, почва, растения... всичко около нас. светлина, топлина, почва, растения... всичко около нас. 

Енергия влагаме във всяка мисъл, действие и всяка форма на Енергия влагаме във всяка мисъл, действие и всяка форма на 
общуване и взаимодействие между хората. общуване и взаимодействие между хората. 



  

ПОСТИГАМ ПОСТИГАМ 
РЕКОЛТАРЕКОЛТА

Obtain a Yield( )Obtain a Yield( )
        

„„ Да реализираш най-красивите си мечтиДа реализираш най-красивите си мечти
и те да живеят далече отвъд и те да живеят далече отвъд 

твоето кратко човешко време”твоето кратко човешко време”

Да отгледаш чиста храна, да засадиш вековна гора, да Да отгледаш чиста храна, да засадиш вековна гора, да 
създадеш хармонична среда за живот на децата, да изградиш създадеш хармонична среда за живот на децата, да изградиш 
позитивни отношения с хората, с които живееш... всичко позитивни отношения с хората, с които живееш... всичко 
това може да бъде реколта от един красив човешки животтова може да бъде реколта от един красив човешки живот



  

ПРИЕМАМ И ПРИЕМАМ И 
ПРИЛАГАМ УРОЦИТЕ ПРИЛАГАМ УРОЦИТЕ 
НА ЖИЗНЕНИЯ ОПИТНА ЖИЗНЕНИЯ ОПИТ  

Apply Self-Regulation  ( &Apply Self-Regulation  ( &
Accept Feedback)Accept Feedback)        

"Веднъж обогатено от нова идея, съзнанието се променя завинаги. ""Веднъж обогатено от нова идея, съзнанието се променя завинаги. "

Живеем в свят на безкрайни възможности за развитие... Живеем в свят на безкрайни възможности за развитие... 
и не е важно дали ще успеем от първия път, защото всеки и не е важно дали ще успеем от първия път, защото всеки 

един опит да променим себе си и света наоколо, и с един опит да променим себе си и света наоколо, и с 
усмивка да посрещнем резултатите, е велик урок.усмивка да посрещнем резултатите, е велик урок.



  

ИЗПОЛЗВАМ ИЗПОЛЗВАМ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

РЕСУРСИ И УСЛУГИ РЕСУРСИ И УСЛУГИ 
Use  Value Renewable &Use  Value Renewable &
Resources  Services& )Resources  Services& )

        

"Живея и работя заедно с Природата, а не срещу нея""Живея и работя заедно с Природата, а не срещу нея"



  

НАМИРАМ ПОЛЕЗНО НАМИРАМ ПОЛЕЗНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА ВСИЧКОНА ВСИЧКО
Produce No Waste( )Produce No Waste( )

        

"Представете си само, един свят, в който нищо не се изхвърля "Представете си само, един свят, в който нищо не се изхвърля 
и нищо не се губи; вещества и енергия се завъртат в безкраен и нищо не се губи; вещества и енергия се завъртат в безкраен 
кръговрат и отпадъците се превръщат в полезна суровина"  кръговрат и отпадъците се превръщат в полезна суровина"  

проф. Гюнтер Паулипроф. Гюнтер Паули



  

СЛЕДВАМ ФОРМИТЕ И СЛЕДВАМ ФОРМИТЕ И 
ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ

В ПРИРОДАТАВ ПРИРОДАТА
((Design From Patterns to DetailsDesign From Patterns to Details))

"Използвам идеи, модели, форми и детайли от Природата,"Използвам идеи, модели, форми и детайли от Природата,
в  дизайна и решенията, които създавам."в  дизайна и решенията, които създавам."



  



  

СВЪРЗВАМ И СВЪРЗВАМ И 
ОБЕДИНЯВАМ ВМЕСТО ОБЕДИНЯВАМ ВМЕСТО 

ДА РАЗДЕЛЯМДА РАЗДЕЛЯМ
Integrate Rather than Segregate( )Integrate Rather than Segregate( )

Силата на Живота е крие в способността на живите Силата на Живота е крие в способността на живите 
организми да живеят заедно, да си съдействат взаимно, и да организми да живеят заедно, да си съдействат взаимно, и да 
общуват на много нива, като обменят вещества, енергия, общуват на много нива, като обменят вещества, енергия, 

информация, емоции, опит и знание. Цялата планета информация, емоции, опит и знание. Цялата планета 
функционира като една цялостна жизнена система.функционира като една цялостна жизнена система.

““ ... защото заедно можем много повече”... защото заедно можем много повече”



  

  ИЗПОЛЗВАМ ИЗПОЛЗВАМ 
ЛЕСНИ И ТРАЙНИ ЛЕСНИ И ТРАЙНИ 

РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ 
((Use Small  Slow Solutions& )Use Small  Slow Solutions& )

Няма по-красиво занимание от това,Няма по-красиво занимание от това,
да изобретяваш малки, но гениално прости идеи, да изобретяваш малки, но гениално прости идеи, 

които бавно, но завинаги, ще променят към които бавно, но завинаги, ще променят към 
по-добро, живота на хората, които обичаш.по-добро, живота на хората, които обичаш.



  

  УВАЖАВАМ РАЗЛИЧИЯТА УВАЖАВАМ РАЗЛИЧИЯТА 
И ПРИЛАГАМ И ПРИЛАГАМ 

РАЗНООБРАЗИЕТОРАЗНООБРАЗИЕТО
Use and value diversity( )Use and value diversity( )

      

В наличието на милиарди различни видове, функции, елементи, В наличието на милиарди различни видове, функции, елементи, 
идеи и възможности се крие истинското богатство на живота, идеи и възможности се крие истинското богатство на живота, 

което гарантира устойчивот и стабилност което гарантира устойчивот и стабилност 
на жизнените системи.на жизнените системи.

““ Научете се, да създавате нови възможности,Научете се, да създавате нови възможности,
защото това ще обогати живота, защото това ще обогати живота, 

и ще осигури неговата вечност.”и ще осигури неговата вечност.”



  

  ИЗПОЛЗВАМ ПОТЕНЦИАЛА ИЗПОЛЗВАМ ПОТЕНЦИАЛА 
НА ГЪНКИТЕ И НА ГЪНКИТЕ И 
ПЕРИФЕРИЯТА ПЕРИФЕРИЯТА 

Use edges  value the marginal( & )Use edges  value the marginal( & )

Мястото, където се срещат две различни повърхности, Мястото, където се срещат две различни повърхности, 
идеи, култури или характери,там се създава “ефекта на идеи, култури или характери,там се създава “ефекта на 
ъгъла”. Наблюдавайте го, използвайте го, защото това е ъгъла”. Наблюдавайте го, използвайте го, защото това е 
самият рог на изобилието. Той съдържа в себе си, много самият рог на изобилието. Той съдържа в себе си, много 

повече, от простия сбор на всяка една от пресечените зони.повече, от простия сбор на всяка една от пресечените зони.



  

  ПОСРЕЩАМ ТВОРЧЕСКИ ПОСРЕЩАМ ТВОРЧЕСКИ 
И ПОЗИТИВНО ВСЯКА И ПОЗИТИВНО ВСЯКА 

ПРОМЯНАПРОМЯНА
Creatively use  respond to change( & )Creatively use  respond to change( & )

В самия проблем се крие решението,В самия проблем се крие решението,
 и единствената разлика в изхода от дадена ситуация, е и единствената разлика в изхода от дадена ситуация, е

отношението и  подходът, които човек ще избере да приложи.отношението и  подходът, които човек ще избере да приложи.
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