Етики и принципи на

пермакултурния дизайн
във вкусната био-градинка
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СПОДЕЛЯНЕ НА
ИЗОБИЛИЕТО

ТРЕТА ЕТИКА:

СПОДЕЛЯНЕ НА ИЗОБИЛИЕТО
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Fare Share * Share the Surplus
В природата най-силен е този, който дава най-много.
Гюнтер Паули
Умерената консумация и нагласата за споделяне, са ключът към КУЛТУРА НА ИЗОБИЛИЕТО, която
може да осигурява трайно изобилие и благоденствие за всички. С тази трета Етика на Пермакултурата,
ние подкрепяме и осигуряваме изпълнението на първите две етики – Грижа за Земята и Грижа за
Хората, като в същото време тя е резултат от тяхното успешно прилагане.

ИЗОБИЛИЕ
Земята има достатъчно за нуждите на всички,
но няма достатъчно за лакомията на всеки
Махатма Ганди
Ключова концепция в Пермакултурата е, че ние живеем в свят, в който има достатъчно енергия и
ресурси за всички.
Проблемът е, че днес сме затънали в култура на необмислено прахосничество, която култивира
състояние на Недостиг и крайна Бедност. От гледна точка на Природата, възможностите за
развитие и източниците на енергия са неизчерпаеми тогава, когато са ползвани и прилагани по
разумен и устойчив начин.
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Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Пермакултурният дизайн ни дава насоки и практики, с които ние, хората, можем не само да
осигуряваме жизнените си нужди, но и да създаваме системи, които произвеждат много повече
ресурси, отколкото можем да използваме. Това е една различна концепция на живота. Това е
така наречената Култура на Изобилието, в която ресурсите се използват и прилагат за взаимно
обогатяващо и устойчиво развитие на цялата жизнена система на планетата.
Изобилието е тясно свързано и с разумното използване (рециклиране, преработване,
компостиране) на наличните ресурси, с осъзнатия избор да се ползват местни стоки, услуги и
ресурси, както и със съзнателно ограничаване на собственото потребление на стоки и услуги, които
нанасят вреда на околната среда или на жизнените системи на която и да е част от планетата.

СПОДЕЛЯНЕ
Богатството на един народ се съдържа в неговата
способност да създава блага и да ги споделя с радостта
на отвореното сърце
Антоан Дьо Сент Екзюпери
Изобилието можем да разпознаем, както в постигането на богата постоянна хранителна реколта и
материален просперитет, така в неговите нематериални форми, като например, знание, опит, ноу-хау,
стратегическа информация, физическа или емоционална подкрепа.
Споделянето е уникалната възможност на всеки човек да допринася за развитието на общността, като
свободно споделя част от своите знания, ресурси, средства и услуги с околните и с грижа за Земята.
Когато реализираме тази етика, създаваме условия всеки един от нас да открие своята уникалност, да
развие силните си страни и таланти, да създаде пълноценни връзки с околните и така да получи своето
достойно място в общността.
Пермакултурният дизайн – това е умението да се фокусираме повече върху
развитието на възможностите, отколкото върху ограниченията.
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