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СПОНСОРИ

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Този Наръчник е създаден в рамките на проект: “Солидарна мрежа на вкусните образователни биоградинки в България” на Фондация ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие, който реализирахме
с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество” през сезон 2013 – 2014.

Щастливи сме да споделим, че в рамките на този проект, повече от 1500 деца, учители, родители
и доброволци от цялата страна се запознаха с Етиките и Принципите на Пермакултурния дизайн и
получиха подкрепа на своите усилия и желание да създадат вкусни образователни био-градинки в
двора на детската градина или училището си. Всяка градинка обогати качеството на образователния
процес и увеличи капацитета за действие и устойчиво развитие на местните общности. Новосъздадената
солидарна мрежа, в която участници от цялата страна щедро обменят опит, знания и нови идеи, е
нашата обща надежда за устойчивото развитие на каузата на вкусните образователни био-градинки в
България.

Ако идеята ви харесва – включете се! Очакваме ви!
www.gradinka.zaedno.net
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АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Създаването на този Наръчник е резултат от съвместните усилия, доброволния принос и
всеотдайната работа на децата, учителите, родителите и доброволците към екипите на:

ОДЗ 2 “Звездица-Зорница”, гр. Бургас • ОДЗ 13 “Детска радост”, гр. Варна • ЦДГ 15 “Незабравка”,
гр. Видин • ЦДГ “Таня Савичева”, гр. Пловдив • ОДЗ “Елица”, гр. Сливен • ОДЗ 10 “Приказка”, гр.
Варна • ОДЗ 2 “Знаме на мира”, гр. Балчик • Детски център “Три в едно”, гр. Златарица и много
други учители и родители, от страната, които създадоха новите вкусни образователни градинки в
своите населени места. Благодарим ви!
С много радост, грижа и отговорност, за създаването на този Наръчник работиха:
• Михаела Царчинска – Пермакултурен дизайнер, консултант
• Елена Анастасова и Мария Димитрова от Фондация ЗАЕДНО “Общуване за подкрепа и развитие”
• Димитър и Мария Стоянови – био-динамични фермери, с. Бачково
• Лиляна Иванова, Христо Вълчев – сътрудници
• Лого и визия: Момчил и Камен Грозданови
• Графичен дизайн: Стела Георгиева
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УВОДНИ ДУМИ

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Вкусната био-градинка е лесен и усмихнат начин да се свържем с позитивното, красивото и
хармоничното в живота си, и да създадем средата и атмосферата, в които мечтаем да живеем заедно
с децата си.
Вусната образователна био-градинка е много повече от отглеждане на сезонна реколта от органично
чиста храна. Тези от вас, които вече имат своя вкусна био-градинка, знаят, че тя е не само зелен оазис
на плодородието в сърцето на големия град, а една безкрайна вселена от нови познания, вълнуващи
приключения, богата опитност и прекрасни нови взаимоотношения между хората.

Всички екипи, които опитаха да си направят

вкусна образователна био-градинка – успяха!

Защото за създаването на вкусната био-градинка не са необходими големи финансови или
материали възможности. Опитът ни показа, че всяка общност от хора, която обедини своите усилия
за тази благородна кауза, може да създаде красива и изобилна РАСТЯЩА КЛАСНА СТАЯ за децата си,
независимо от външните обстоятелства.
За направата на вкусна образователна био-градинка са напълно достатъчни
местните ресурси, които лесно може да намерите, няколко часа доброволен
труд и най-обикновени действия по създаване на градинката и отглеждане на
растенията... и, разбира се - много фантазия, чувство за хумор, готовност за
споделяне и ОТКРИВАТЕЛСКИ подход.
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ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Идеята за обучение на децата чрез реална “вкусна градинка” е стара като света. Ако погледнем в
близкото минало, ще открием, че “опитното поле” е практика, която хората от по-възрастното поколение
си припомнят с радост и умиление. РАЗЛИЧНОТО, което днес ние влагаме в идеята за “вкусната
ОБРАЗОВАТЕЛНА био-градинка”, е НОВИЯТ ПОДХОД, който е базиран на Етиките, Принципите и
Техниките за устойчив начин на живот на Перманентната култура (Пермакултурата).

УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА...
ЗА ДЕЦАТА НА 21 ВЕК
Ние вярваме, че уроците, които децата възприемат по време на
заниманията във вкусната био-градинка, са далече отвъд чистата
ботаника, агро-екология или селско стопанство - те са безценна житейска опитност, която води до
формиране на умения и навици за здравословен и устойчив начин на живот, които подкрепят цялостното
развитие на личността и всестранно обогатяват живота на нашите деца.
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УНИКАЛНОТО в подхода на вкусната био-градинка е нашият стремеж да култивираме:

грижовно отношение към природата - чрез прилагане на техники за
почистване, възстановяване, запазване и създаване на условия за живот

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

пълноценна роля на децата в образователния процес - чрез прилагане на
подхода на откривателското учене и активно включване във всички етапи
позитивни отношения с хората, с които живеем - чрез акции за взаимна
подкрепа и позитивно общуване
хармонично пространство на мястото, в което живеем - чрез създаване
на жизнени екосистеми и уютна среда за среща, общуване и празнуване
ново вдъхновение и творчески импулс за учителите, които са основен фактор
в живота на децата ни.
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СЪЗДАВАМ, РАДВАМ СЕ, СПОДЕЛЯМ
Развивайки идеята за вкусната образователна био-градинка като зона за учене, общуване и
израстване на личността и общността, ние интегрирахме в нея философията, опита и практиките на
ПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙН. Това е практико-приложна наука за проектиране на системи за устойчива
култура, която ни дава стабилна основа от етична рамка, принципи на действие, и много богат набор
от методи, стратегии, техники и добри практики, които синтезират в себе си най-добрите постижения
на новите технологии и мъдростта и традициите на старите поколения и на хората от цял свят.
От 2011 година насам, ние прилагаме Пермакултурния дизайн в създаването на вкусните образователни
био-градинки и вече се наслаждаваме на отлични резултати и изобилна реколта. Създадохме този
Наръчник, за да споделим с вас това ценно знание и богатите възможности, които се откриват
пред всички нас.
За да ви бъде лесно да се запознаете и приложите Пермакултурата и във вашата вкусна образователна
био-градинка, ние споделяме с Вас два полезни инструмента:
•

ЦВЕТЕТО на Пермакултурните етики и принципи

•

ДЪРВОТО на Пермакултурния подход във вкусната
градинка – етики, елементи и подходи

Този материал може да свалите от ТУК

Този материал може да свалите от ТУК
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ПЕРМАКУЛТУРА умения за устойчив начин на живот
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Пермакултурата е система за дизайн, която задоволява всички
наши нужди и е от полза за околната среда.
Бил Молисън
Пермакултурата е световноизвестна
система за създаване на условия за
устойчив начин на живот. Тя е разработена
през 70-те години на 20 век в Австралия,
от Бил Молисън и Дейвид Холмгрен, като
практическо предложение, провокирано от
тежките прогнози за предстояща дълбока
енергийна, екологична, икономическа и
социална криза, представяни в Доклада
на Римския клуб за глобалното развитие.
Днес, ние научаваме за катастрофалните
последици от промените в климата и
сривовете на икономическите системи
не от докладите на футуристите, а от
вечерните новини по медиите. Въпросът
как можем да оцелеем и да преодолеем
тези катастрофални ситуации, вече е на
дневен ред.

Този материал може да свалите от ТУК

Пермакултурният подход е креативен начин
за намиране на ефективни решения на
настоящите проблеми и предизвикателства. Той ни дава инструменти и умения за
това как да мислим глобално и да действаме
локално, за да създадем възможно найподходящи и хармонични условия за
устойчив начин на живот в хармония с
Природата и хората.
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Пермакултурният
дизайн може да се
прилага във всички сфери на
човешкия живот - агро-екологията,
Пермакултурният дизайн се преподава
архитектурата,
икономиката, науката и
и практикува от хиляди хора по цял свят, от
технологиите, здравеопазването и, разбира
малките отдалечени ферми, до големите бизнес
се, образованието. И също така, може да се
корпорации, местните училища и големите
прилага
в най-различни мащаби – от спешното
образователни мрежи, които я прилагат за
възстановяване на региони, пострадали от
създаване на различни системи, обогатяващи
природни бествия, до проектирането на
живота на личността и общностите по един
енергийноефективни места за живот,
устойчив, автентичен и подкрепящ скрития
изобретяването на нови технологии,
потенциал начин.
осигуряващи енергийна ефективност,
и създаването на взаимно
подкрепящи се общности.
Приложението, практиките и изумителните резултати на
Пермакултурния дизайн са много и най-разнообразни,
но в сърцевината му стоят няколко основни ценности, които са формулирани като ЕТИКИ (Грижа
за Земята, Грижа за Хората, Споделяне на изобилието). Те остават постоянни, независимо от това
дали ще се създават градски системи или системи за търговия и дали земята, за която се полага
грижа, е само една балконска саксия или е цяла гора.

10
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ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙН и
ВКУСНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ГРАДИНКА
В последните години бяха създадени много нови вкусни био-градинки из цяла България. Може да ги
откриете в двора на детската градина или местното училище, и дори – в квартала, между блоковете
в големия град. Ако може да видите от високо изгледа на тези вкусни био-градинки, ще откриете,
че всяка от тях е уникална и цялостна по собствен начин - защото е създадена от местни ресурси,
обединявайки идеите, усилията и доброто желание на хората от местната общност – деца, учители,
родители, приятели от квартала.

Всяка градинка е различна, всяка градинка е любима.
Във всички градинки има няколко общи неща,
които ги обединяват и обвързват в невидима мрежа
– мрежата на осъзнатите животообогатяващи
действия, които ние с вас извършваме, с грижа и обич за
децата си и за Природата, сред която живеем.
Основата на тази обща мрежа са Етиките, Принципите и Практиките на Пермакултурния дизайн,
които използваме, за да ни помагат да планираме и създадем градинката, а също и да провеждаме
пълноценни занимания и уроци в нея.
В следващите няколко глави, ще ви запознаем с основните Принципи на Пермакултурния дизайн.
Това са кратки ПОЗИТИВНИ ПОСЛАНИЯ, които са формулирани от едни от най-добрите пермакултурни
дизайнери на нашето време, вследствие на внимателно наблюдение и изучаване на Природата, която
функционира успешно в продължение на милиарди години.
Принципите на Пермакултурния дизайн са отправна точка, вдъхновение и опора в усилията
да създадем наистина устойчива, органично чиста и плодородна вкусна градинка, която е
едновременно:
• РАСТЯЩА КЛАСНА СТАЯ с богат потенциал за учене чрез преживяване
• ЕКО-ЗОНА за опазване на местното биоразнообразие и също • МЯСТО ЗА СРЕЩА и изграждане на солидарна общност от деца, учители, родители и
представители на местната общност.
Познаването и прилагането на ЕТИКИТЕ и ПРИНЦИПИТЕ на Пермакултурния дизайн са ключов момент
в планирането на устойчиви системи, защото те ни дават нужната опора и изходна точка в много дългия
и сложен процес на създаване на автентична за нашето място и специфика, УСТОЙЧИВА КУЛТУРА.
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Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

И точно както е в Природата, ПРИНЦИПИТЕ на Пермакултурния дизайн не са изолирани един от друг
и не са обвързани в линейна последователност. Тяхното опознаване може да стане последователно,
но тяхното приложение обикновено е комплексно, влияе върху целия процес на работа и в същото
време е уникално за всяка индивидуална ситуация, пред която се изправяме.

Принципите
на Пермакултурния
дизайн ни помагат да
формираме грижовно ОТНОШЕНИЕ
от нов тип и да приложим креативен
и системен ПОДХОД към цялостния
процес на планиране и на
взаимодействие със
средата.

Днес ние имаме богат набор от принципи,
стратегии, подходи и техники на Пермакултурния дизайн, които в последните 40
години са събирани, синтезирани и споделени
от пермакултурни дизайнери, които работят
в различни точки на планетата.

Започнете от нещо малко, което може лесно да
направите тук и сега...
Бил Молисън
Тук избрахме да ви запознаем с 12-те основни Принципа на Пермакултурния дизайн, така, както те
са формулирани от Дейвид Холмгрен (David Holmgren) в зората на Пермакултурата. През годините
колекцията от принципи е развивана и усъвършенствана от много други дизайнери, които разработват
пермакулткултурни системи в различни професионални сфери. По време на работата си с природата,
децата и общностите, всеки един от нас постепенно ще открива своите собствени позитивни принципи
и високо ефективни стратегии и техники за работа.

Интересното е, че веднъж тръгнали по пътя на Пермакултурата, ние не сме просто
зрители в този завладяващ процес. Всеки един от нас – дете или възрастен, е в ролята
на изследовател, изобретател и творец на нови възможности за развитие. Всеки един
от нас, със своето действие или бездействие влияе на света, в който живеем.
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Стратегиите, техниките и конкретните практики на Пермакултурния дизайн са специфични за всяка
област на човешката дейност и тепърва предстои всеки един от нас да ги разработи в своя собствен
личен живот. Тук ние разглеждаме Пермакултурния подход, етики и принципи в контекста на вкусната
образователна градинка, и затова ще се фокусираме върху три основни аспекта:

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

•

ГРАДИНКАТА като интензивна агроекологична и биологична система
на малка площ. Това включва всички теми, свързани с изграждане,
посаждане, грижа и отглеждане на органично чиста реколта и съпътстващи
растения и елементи;

•

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ като богата интерактивна
зона за учене чрез преживяване, за провеждане
на уроци и занимания (математика, физика, езици,
изкуство и култура) и като повод за формиране на полезни
умения и навици за природосъобразен начин на живот, развитие на
сензитивна, социална и емоционална интелигентност на децата;

• СОЛИДАРНАТА ОБЩНОСТ като повод и стимул за обединяване на
усилията и създаване на солидарна местна общност. Специален акцент
поставяме на доброволния принос на родители и съмишленици
от местната общност за създаване на градинката, и също – върху
процесите на обединяване, принос, общуване и формиране на
общност от участници с различен социален, етнически, възрастов
статус и културна принадлежност.
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ПЪРВА ЕТИКА:

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Earth Care
Земята не ни принадлежи, взели сме я назаем от децата си,
и сега е време да се научим как да полагаме любяща грижа за нея
Грижата за земята е първата и основна етика на Пермакултурата. Наричат я още Етика на Живота (Life
Ethic), която ни напомня, че с всяко наше действие трябва да признаваме значимостта на всеки един
елемент от системата на живота на нашата планета и да осигуряваме подкрепа за устойчивото развитие
на жизнените системи в локален и глобален мащаб.

ПОЧВАТА - източник на Живота
Знаете ли, че само в една
шепа хумус се съдържат повече полезни
микроорганизми, отколкото
звезди в Млечния път?
Без тях животът на нашата
планета не би бил възможен.

Плодородната и чиста почва е най-голямото богаство на Земята, което ние хората
трябва да съхраним, да възстановим и създадем, там, където е изгубено, за да я
оставим в наследство на бъдещите поколения на нашата планета.
Грижата за състоянието на плодородната почва е ключова тема, която пряко свързваме с първата Етика
на Пермакултурата. Плодородният хумусен слой, който осигурява храна за всички живи същества,
включително на хората, е само 0,01% от цялата повърхност на планетата, и за съжаление днес той
прогресивно изчезва в резултат на застрояване, ерозия, замърсяване и необмислена експлоатация.
Загубата на плодородния почвен слой е най-сериозният екологичен проблем, който
днес застрашава живота и бъдещето на целия човешки род и на милиони видове живи
организми, обитаващи планетата Земя.
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Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Състоянието на почвата пряко влияе на останалите жизнено важни ресурси – водата
и въздуха. В същото време тя е единственият природен ресурс, върху чието състояние
всеки един от нас може пряко и ефективно да повлияе с прости, ежедневни действия.
Когато започваме своята вкусна био-градинка, едно от първите осъзнати действия на респект към
Живота на планетата, които предприемаме, е да положим грижи за възстановяване на плодородната
почва, в която ще отглеждаме растенията. Затова едни от първите уроци и занимания във вкусната
био-градинка са свързани именно с практики, с които постоянно да я поддържаме и обогатяваме.

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА - първата етика на Пермакултурния дизайн
Техниките, с които изпълняваме нашата отговорност към тази етика, в контекста на вкусната
образователна био-градинка, са свързани със:
•

почистване и възстановяне на почвите;

•

компостиране на органичните отпадъци и създаване на плодороден компост и хумус;

•

спиране на ерозията и рекултивиране на увредени еко-системи;

•

възстановяване и запазване на местното растително и животинско биоразнобразие;

•

обучение и подготовка на специалисти, които да владеят и да прилагат горните техники във всякакви
условия.
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ВТОРА ЕТИКА:

ГРИЖА ЗА ХОРАТА
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

People Care
Грижата за хората е втората Етика на Културата за устойчив начин на живот (Пермакултурата) и се отнася
до запазването и пълноценното развитие на живота на човешкия род.
Грижата за хората, като Етика, ни напомня, колко е важно да се погрижим за физическото, ментално и
емоционално здраве и благоденствие, както за нас самите, така и за хората, с които живеем, и заедно
обитаваме планетата Земя.
Хармоничното развитие на личността, на уникалните таланти и умения, е основна цел
на човешкия живот и ако искаме да живеем устойчиво, щастливо и пълноценно, ние сме
длъжни да отделим време и внимание, за да се погрижим за своето здраве, образование
и развитие по начин, който е едновременно подходящ за нас и за хората, с които живеем
– нашата общност.
Грижата за хората се отнася и до целенасочено създаване на здравословна среда за живот, възможности
за образование и културна изява, пълноценни социални взаимоотношения и общности, които взаимно
се подкрепят и развиват.

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Също толкова важно е и стимулирането на всестранното развитие като процес на учене през целия
живот, за придобиване на богата палитра от познания и умения, така както природата свързва всичко.
Само така ще сме способни да изградим стабилни общности, които осигуряват необходимата закрила
и подкрепа на най-уязвимите си членове и създават равновесие.
Стратегии, с които изпълняваме тази етика:
•

Грижа за себе си – здравословен и пълноценен начин на живот;

•

Грижа за децата – безопасност, образование, подкрепа, хармонично израстване;

•

Грижа за родителите и семействата;

•

Грижа за най-уязвимите членове на общността;

•

Грижа за хармонично развитие и взаимна подкрепа в местната общност – култура, традиции,
празници.
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Теми, които са свързани с изпълнението на тази Етика в контекста на

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

вкусната образователна био-градинка:
•

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – природосъобразен стил на живот, здравословно хранене,
безопасна среда за живеене, увеличаване на времето, прекарано сред природата;

•

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 ВЕК – мултикултурна среда, откривателско учене и развитие на системно
мислене; равни възможности и достъп до образование през целия живот;

•

РАБОТА – вдъхновяващи и развиващи условия на труд за учителите;

•

КУЛТУРА – развитие и запазване на местните културни традиции, като инструмент за подкрепа
на личността и общността;

•

ОБЩНОСТ - развитие на умения за живот в общност, солидарни общности за взаимна подкрепа,
интеграция на хора от социално уязвими групи – възрастни пенсионери, самотни майки и хора
от различни етноси;

•

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – развитие на умения за ненасилствена комуникация, разрешаване на
конфликти с мирни средства, творчески подход към предизвикателствата на живота.
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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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НАБЛЮДАВАМ И ВЗАИМОДЕЙСТВАМ
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Observe & Interact
Когато човек забележи чудесата, криещи се зад това
перфектно използване на енергията и материята,
брилянтното създаване на форми, подходящия избор на
материали и самоизграждащи се компоненти, не може да
не бъде възхитен от високото ниво на интелигентност,
заложено в природните системи, съставящи живата
покривка на Синята Земя.
Проф. Гюнтер Паули
Ако се вгледаме в историята на човешката цивилизация, ще открием, че всички гениални човешки
открития са вдъхновени от моделите и функциите, които откриваме в Природата. Именно затова
внимателното наблюдение и задълбоченото изучаване на естествените природни системи (като,
например, една вековна гора), и доброто познаване на функциите и приноса на всеки отделен елемент
и детайл към цялата еко-система, са първите и най-важни стъпки в пермакултурния подход.

ВНИМАТЕЛНО И УМНО ПЛАНИРАНЕ,
ЛЕСНО, ЕФЕКТИВНО и ТРАЙНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Подготовката на Пермакултурен проект
понякога изисква десетки часове, които
прекарваме в наблюдение, изучаване и
изследване на характеристиките на всеки
отделен елемент и на взаимоотношенията
между различните елементи. Идеята е да
опознаем всички силни и слаби страни на
ситуацията, за да проектираме ефективен
дизайн, чието изпълнение може да се
реализира с малко усилия, с местни
ресурси и с максимално щадяща промяна,
която да осигури устойчивото развитие на
всички жизнени системи.
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НАБЛЮДЕНИЕ
Красотата е в очите на този, който гледа
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Достоевски
Наблюдението е спокоен, пасивен, съзерцателен процес, в който използваме всичките си сетива, за
опознаване на дадено явление или ситуация. В процеса на наблюдение, ние се потапяме в състояние
на събиране на впечатления, информация и усещания. Важно е да си дадем достатъчно време, за “да
усетим”, “да видим” и “да почувстваме” ситуацията на мястото, неговото състояние, нужди, ресурси и
потенциал, чрез различните си сетива – форми, мирис, влажност, топлина, светлина, цветове и т.н.

ДА УЛОВИШ МИГА
Воденето на записки, скици, рисунки, чертежи, бележки, е
често използвана техника в Пермакултурния дизайн, която
придружава процеса на наблюдение и анализ на средата.
Внимателно изучаваме настоящата ситуация, за да открием
ресурсите, възможностите и потенциала, скрити в самото
място.
В процеса на наблюдение, се стремим да насочим
своето внимание и сетива към опознаване на:
•

характеристиките и приноса на всеки отделен
елемент - растение, пейзаж, сграда, човек,
животно, природно явление и др.

•

връзките, отношенията и начина на обмен на
информация, енергия и ресурси между отделните
елементи в една система;

•

ритъма и принципите, по които функционира
жизнената система, която в своята съвкупност
е много повече от отделните части, които я
съставят.

Наблюдението отнема повече време от взаимодействието, но веднъж направено, то ни помага да
създадем най-полезния и ефективен проект, чрез
който да създадем красива, хармонична и устойчива
екосистема, която ще може да се развива и дълго след
като нас вече ни няма.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Докато наблюдението е интимен момент на взаимодействие със средата, то ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
е активна практико-преобразуваща дейност, чрез която планираме нашия дизайн и след това го
реализираме.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО е процес, в който извършваме предварително планирани от нас
действия, с които подпомагаме хармоничното и устойчиво развитие на дадена жизнена
система – създаваме ядивна градина, засаждаме гора или създаваме солидарна
общност за местно развитие.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...
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ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА

Тихата разходка за “наблюдение с възхищение” в зоната на градината, е един от най-хубавите
моменти, които можем да си подарим заедно с децата. Това са мигове на съзерцателно разхождане
в градинката, в които имаме една единствена цел - ДА НАБЛЮДАВАМЕ - използвайки всичките си
сетива, за да открием и опознаем всеки елемент, детайл, фактор или процес, който можем да уловим
наоколо.
•

Намираме и изследваме всички ЕЛЕМЕНТИ на градинката – например състава и състоянието на
почвата, броя, вида, цветовете и формите на растенията, насекомите, птичките и малките животники,
които живеят наколо.

•

Отчитаме наличието и влиянието на различните ФАКТОРИ в градинката – засичаме пътя и
количеството на слънчевата светлина, сянката и влагата, образувана от околните сгради или дървета,
силата и посоката на вятъра, ефекта на сезоните, потоците от хора, които минават наблизо, улиците
и колите, жилищните сгради наоколо, наклона на терена и др.

•

Отбелязваме различните ЗОНИ в градинката – къде са местата, които най-често посещаваме,
местата, през които най-често минаваме или се разминават най-много хора; кои са местата, където
най-често работим и къде сядаме за спокойна почивка и съзерцание; къде са входовете и изходите
на градинката; от къде можем да я виждаме цялата най-добре.

•

Изследваме ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ между елементите в градинката – достатъчно широки ли са
пътечките, за да се разминаваме спокойно по тях, достатъчно високо ли е повдигнат варелът за
събиране на дъждовна вода, за да поливаме с вода от него, като използваме естествената сила на
гравитацията, има ли видимост към градинката от класните стаи, за да могат децата и учителите
винаги да „хвърлят по едно око в градинката“.

•

Запазваме ОТКРИТИЯТА и ВЪПРОСИТЕ, възникнали по време на нашето наблюдение, като си водим
Дневник на градинаря, където с текст, скици, картинки, хербарии, снимки, отбелязваме всичко,
което ни е впечатлило или озадачило в природата.

•

Търсим ОТГОВОРИ на въпросите, които са възникнали по време на наблюдението: Защо стеблата
на някои растения растат нагоре, а други пълзят по земята? Защо в лехите има нежелани растения
(плевели) и каква е тяхната функция?

•

Създаваме рисунка или макет на нашия проект-ДИЗАЙН на градинката, в който определяме
различните зони и подреждаме всички елементи (лехи, вертикални конструкции за пълзящите
растения, пътечки, оградки, компостер, зона за срещи, езерце, бидон за събиране на дъждовна
вода и др., така, че всеки елемент да допринася по много различни начини за развитие на живота
на градинката.
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Наблюдателници в градинката
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Изграждането на наблюдателници сред градинката е много интересно занимание, а тяхното
посещение бързо се превръща в истинско приключение за децата. Дори с най-обикновена лупа или
бинокъл може да изучавате живота и приноса на различните насекоми, червеи, птици и дребни
животинки.

В Природата нищо не е случайно, всяко растение или
явление имат свое значение, принос и ефект върху цялата
еко-система. Днес ни предстои да открием тези съвършени
врзаимовръзки, които осигуряват живота на еко-системите.
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ГРИЖА ЗА ХОРАТА

Спокойната атмосфера и отношението на УВАЖЕНИЕ и ВЪЗХИЩЕНИЕ са
много важни в процеса на НАБЛЮДЕНИЕ на градинката. Те ни помагат да
навлезем в състояние на вътрешна концентрация и да обърнем внимание
навътре върху личното преживяване при работа с различните сетива.

ДА ПРЕОТКРИЕМ ДЕТЕТО ДО СЕБЕ СИ
Точно както извършваме спокойно и задълбочено наблюдение на градинката, със същото уважение и
възхищение ние като възрастни (учители, родители, психолози) тихо и ненатрапчиво си даваме време,
за да наблюдаваме и изучаваме поведението, темперамента и характера на всяко дете, внимателно и
търпеливо разкриваме уникалния начин, по който то общува, работи, учи и взаимодейства с градинката
и с околните, отбелязваме ритъма, комуникацията и емоционалната температура в групата.

СЕТИВАТА - ИНСТРУМЕНТИТЕ НА МАЛКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Важно е използването на различни упражнения за развитие на уменията за наблюдение, използване на
различни методи и средства за изследване на средата с помощта на всички сетива, а също и различни
лесни и атрактивни инсталации и измервателни уреди за измерване
на силата на вятъра, количеството на дъждовната вода, количеството на
слънчевата светлина и топлина, пътя на сянката, състава на почвата и др.

НАБЛЮДЕНИЕТО КАТО
ЕЛЕМЕНТ НА ОБУЧЕНИЕТО
Умението за задълбочено наблюдение, събиране
на информация и систематизирането и в ефективни
заключения и решения, е ключова компетенция, която
всички деца на 21 век трябва да притежават.
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СПОДЕЛЯНЕ НА
ИЗОБИЛИЕТО

В каквато и сфера да сме специализирани, заедно можем да намерим
наистина прекрасни решения за едно по-добро бъдеще, при условие, че
просто започнем да се свързваме помежду си. След това ще се нуждаем
само от предприемачи, които да превърнат идеите в действия.
Проф. Гюнтер Паули

АЗ СЪМ ТУК, ТИ СИ ТУК - ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
Всеки родител може да допринесе много за изграждането на градинката и заниманията с децата
със своите уникални професионални умения и лични интереси. Нещата, които обичаме да правим в
свободното си време, най-често са нещата, които споделяме с лекота и радост. Ако отделим време да
се запознаем с родителите и да научим за техните интереси, може да открием, че хобито на един татко
да изработва декоративни дървени елементи, може да се превърне в завладяваща работилница за
създаване на дървени масички и пейки, навес за събиране и почивка в близост до градинката.

МАКЕТ НА СКРИТИТЕ СЪКРОВИЩА И
ЛЮБИМИТЕ ЗАНИМАНИЯ
Много лесно, приятно и полезно е, когато на среща с родителите
заедно си нарисуваме план-карта на градинката с фокус върху
приноса на различните хора в нея. На тази карта може с различни
символи и цвят да отбележим всички видове материали, труд,
морална подкрепа и ресурси, които са налични. Много е вероятно
повече от родителите да открият общи теми
за разговор, бизнес или хоби, в което да се
подкрепят и допълват взаимно и това да постави
началото на нови и полезни приятелства, чиято
позитивна атмосфера неизменно ще озари
чувствителния свят на децата и ще обогати
живота на всички наоколо.
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ФЕРМЕР ЗА ЕДИН ДЕН ИЛИ РАЗХОДКА В ДИВАТА ГОРА
Уикенд сред природата е едно от любимите упражнения и на децата и на възрастните, което зарежда
всички с ентусиазъм и безброй впечатления директно от Природата – посещението на някоя местна
био-ферма, в която може на живо да проследите всички действия и процеси, които се случват по “Пътя
на млякото”, или “Историята на Житената питка”, или разходка сред вековна гора, в която едновременно
протичат хиляди уникални жизнени процеси, които можете да наблюдавате, а може да се направи и
практическо упражнение в нея.

ОЧАКВАМЕ С ИНТЕРЕС...
СРЕЩИТЕ НА СОЛИДАРНАТА ОБЩНОСТ
Регулярните срещи на „солидарната общност“ в избран ден, са важен и очакван от всички момент,
когато се събираме заедно, взаимодействаме и общуваме на всички нива – може да наблюдаваме
заедно градинката, да рисуваме дизайн на лехичките, може да обсъждаме идеи за оградки или зона за
сядане, може да коментираме поведението на градинката, на децата и нашето собствено поведение и
отношения като възрастни, може да гледаме вдъхновяващ филм или да слушаме музика.
СОЛИДАРНАТА ОБЩНОСТ от деца, родители и учители, съмишленици от квартала, е СЪРЦЕТО на
вкусната образователна градинка, тя е ценна за всеки участник. Полезно е да се опитаме да си изградим
макет с Дизайн за устойчиво развитие на нашата собтвена солидарна общност и често да се връщаме
към него, за да добавяме добри практики, позитивни истории, успешно решени казуси и разбира се
– цветни празници с много музика, радост и танци за всички.
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Catch and store energy
Живеем в свят на изобилие и безкрайна енергия. Ако се замислим, ще открием, че неограничено
количество енергия има във всички природни елементи наоколо - водата, вятъра, светлината, топлината,
почвата, растенията и дори в нашите собствени движения – така наречената кинетична енергия. Всяка
секунда, нашата планета получава огромни количества енергия от космоса под формата на електромагнитна, гравитационна и електрическа енергия. Енергия влагаме и във всяка мисъл, действие и
форма на общуване и взаимодействие със света, който ни заобикаля.
Според Пермакултурните дизайнери, ние можем да живеем в култура на богато изобилие за
всички, стига да се научим да улавяме, съхраняваме и използваме разумно цялата тази енергия,
която ни заобикаля.
Енергията може да се влага в създаване на материални блага,
отглеждане на реколта, изграждане на инсталации или съоръжения за
живот, но също така може да се влага за създаване на все по-голям брой
полезни връзки и взаимоотношения между участниците и елементите
на дадена система – а това от своя страна довежда до повишаване
качеството на живот в материален, социален и индивидуален план.
Безкрайно интересно и ценно е да изследваме и откриваме как всеки
елемент в градинката действа като поток на енергия, и да измислим
начини, по които можем да забавим протичането на тази енергия, с
цел да я използваме по-ефективно.
Например, прихващането и събирането на дъждовната вода в бидон или изкуствено езерце,
ни дава възможност да запазим и използваме водата постепенно и само когато имаме нужда
от нея. Така съхраняваме и използваме мъдро този естествен и жизнено-важен ресурс, който
обикновенно просто изтича в каналите. А МУЛЧИРАНЕТО на оголената почва в лехите, задържа
енергията на водата и на почвата за максимално дълъг период от време, за да подпомогнат
развитието на растенията.
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ЕНЕРГИЯТА НА ДЕЦАТА СЕ ПРЕВРЪЩА В СВЕТЛИНА
Все по-популярна практика по света са инсталации, които улавят кинетичната енергия от движението
на хората в дискотеки, фитнес уреди или детски площадки, и превръщането и в електрическа енергия,
която захранва климатици, осветителни тела или дори електронни устройства с различни приложения.
Наскоро стана известен фактът, че екип от български физици-инженери е проектирал първата в света
интерактивна детска площадка, в която цялата кинетична енергия, която децата генерират при игра
с инсталациите – люлки, пързалки, въртележки - се улавя и претворява в музика, цветови ефекти и
вечерно осветление на детската площадка.

Ние всички знаем колко безкрайна е енергията на децата, но наша
е отговорността да им помогнем да се научат как да използват
своята енергия по възможно най-добрия и животообогатяващ
начин. Уроците по управление на енергията, които децата ще
научат, докато играят и работят във вкусната био-градинка, ще
се превърнат в ценен инструментариум в тяхната колекция от
съоръжения за съхраняване на енергията, и ще им бъдат от полза в
целия им предстоящ личен, професионален и социален път.
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ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА

Една и съща енергия може да бъде използвана за разрушение
или за създаване на животообогатяващи условия или действия.
Знанието за това как да я използваме пълноценно и градивно е
от огромно значение за бъдещето на цялото човечество.
Ето няколко лесни и интересни техники за прихващане и задържане на енергията в помощ на вкусната
био-градинка:

1

3

2

Мулчиране (покриване) на
оголената почва около растенията,
за да съхраним влагата в нея
и да си спестим усилията от
отстраняване на плевелите.

Инсталиране на контейнер за
събиране на дъждовна вода
за поливане или създаване на
декоративно езерце.

Парник или заслон
от естествени или
рециклирани материали,
за да запазим топлината
на растенията в студените
дни.

5

4
Засаждане на гилдии от
растения-приятели, които
взаимно си помагат и
ни спестяват силите за
допълнително обгрижване.

Изграждане на повдигнати пермакултурни лехи с
натрупване и обогатяване с различни естествени материали,
с което внасяме различни минерали в
почвата и подхранваме всички микроорганизми, които я
правят жива и плодородна.

6
Планиране на удобни лехи и удобни
пътечки, с чиято помощ няма да се налага
да тъпчем или разкопаваме почвата,
с което нарушаваме структурата и
унищожаваме живота в нея.

7
Създаване на банка за семена - сандъче с
добре подредени прозрачни бурканчета с
надписи, в които се съхраняват местните
сортове семена за следваща реколта.

Много полезно упражнение е да си правим рисунка или макет на ПЪТЯ НА ЕНЕРГИЯТА на всеки
елемент, върху отделен лист като схема на движение на потоците на енергията в системата,
като един безкрайен процес на приемане и отдаване, смяна на формата, взаимосвързаност и
функционалност.
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ГРИЖА ЗА ХОРАТА

Енергията на чувствата и емоциите е също толкова силна,
колкото енергията на интелекта. Децата на 21 век трябва
да бъдат подготвени да я използват градивно за своето
хармонично развитие и принос към цялото човечество
ИДЕИ и лесни техники за съхраняване и канализиране на енергията при
работа с децата
Използваме ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ и даваме
възможност на децата самостоятелно да откриват
отговорите – това пести сили и сваля напрежението
от възрастните, като в същото време дава възможност
на детето да активира и канализира своята енергия,
лично мнение и позиция.

Даваме ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА ДЕТЕТО винаги, когато
има възможност, защото това е най-сигурният начин
едно дете да развие усещането си за лично достойнство
и своите лидерски и артистични способности.

Енергия в покой
Култивирането на спокойна атмосфера, наситена с
позитивни емоции и радост от общуването при работа в
градинката е гаранция, че винаги ще имаме източник на
допълнителна доза енергия. Ако се усеща напрежение
и недоволство в нас или в децата, е добре да направим
кратка сесия за релаксация - затваряме очи, вдишваме
дълбоко, спомняме си разходката в гората и опитваме
да се пренесем отново в тази обстановка с усмивката и
спокойствието, което това пространство носи. Споделяме
с децата и играем с тях, така сякаш отново сме там.
Въображаемото пренасяне на друго място, което носи
позитивна емоция, ще успокои напрежението и ще
промени енергията на всички.
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Енергията и Пътят на храната
Заедно с децата изследваме енергията, която се
изразходва, за да стигне храната до нашата трапеза, като
рисуваме картини или макети с всички места, през които
минава една ябълка, преди да бъде сервирана на масата.
Наблюдаваме дали цикълът, който децата са нарисували,
е затворен или прекъснат някъде, има ли кръговрат,
връщат ли се хранителните елементи обратно в земята,
която отглежда храната. Има ли по-добри начини? Заедно
рисуваме нов макет с нашите идеи и предложения за поефективен енергиен цикъл на Пътя на храната.
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СПОДЕЛЯНЕ НА
ИЗОБИЛИЕТО

Обединената креативна енергия на една общност е
най-могъщият инструмент за позитивна промяна на света,
в който живеем
Дневник на Градинаря
В него записваме промените, които настъпват в градината след всеки
експеримент – може да добавяме и снимки от различните етапи
на развитие на градинката. Много е полезно да намерим начин
да споделим Дневника с повече хора – съмишленици и приятели
от общността, защото това е един от начините да задържим и
споделим позитивната Енергия, скрита в ценните уроци, които сме
натрупали.
Споделеният Дневник е един от начините да обединим и
съхраним Енергията на общността, защото чрез него всеки
чувства своята принадлежност и съучастие към каузата,
независимо че не винаги успяваме да се срещнем всички
заедно.
ГРАДИНА ВИТА: Дневникът на градинаря
СЕМКА ФЕСТ
Весели срещи за обмен на семена и грудки, на които всеки
участник донася и обменя полезни, вкусни и автентични
растения и сортове. Всяко събитие за семена и идеи, генерира голямо количество позитивна синергия,
която обогатява живота на всеки участник в солидарната общност.
ЛЯТНО КИНО в градинката
Силата на споделеното знание – организирането на прожекции и
кино-вечери с вдъхновяващи документални или научно-популярни
филми, свързани с природата и пермакултурата, са любим момент
на всички; също толкова интересна и зареждаща е дискусията след
прожекцията, в която групата търси начини да адаптира и приложи
наученото.
Линк към Вдъхновяващи филми
за гледане и споделяне.
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Obtain a yield
Да отгледаш чиста храна, да засадиш вековна гора,
да създадеш хармонична среда за живот, да изградиш позитивни
отношения с хората, с които живееш, да споделиш знанията
и опита с околните… всичко това може да бъде изобилната
реколта от един красив човешки живот.
Днес всички ние живеем в атмосфера на нарастваща тревожност, изпълнена с усещането за криза
на всички нива, за изчерпване на жизнените ресурси, за прогресивно обедняване и понижаване
качеството и условията на живот. Блокирани в самия проблем, често оставаме да страдаме вътре в
него, и дори не се сещаме да се повдигнем на пръсти, да надникнем отвъд зоната на ежедневните
трудни моменти, да потърсим един по-висок и оптимистичен хоризонт, и също така - да си спомним, че
един от най-мощните закони на Природата - Законът на еволюцията, непрестанно работи за развитие
и усъвършенстване на системите в целия микро- и макро-космос. В този поток на безкрайна еволюция,
сме въвлечени и ние – хората, и единствено от нашия осъзнат избор и желание зависи да се свържем
отново със собствената си вродена творческа енергия и импулс и да заживеем като пълноценни и
вдъхновени създатели на света, който искаме да изградим.

Това, което можем да направим днес, за да си осигурим едно по-устойчиво утре,
е да заменим културата на консуматорство и криза, с КУЛТУРА НА ИЗОБИЛИЕ и
креативност.
Според Пермакултурната концепция, ние имаме възможност да
проектираме и създаваме високопродуктивни и устойчиви екологични,
социални и икономически системи, които могат да осигурят ресурси
хоризонт за развитие за всички живи същества на планетата.

и

Първата стъпка е нашият личен избор да приемем
онази позитивна и творческа нагласа, с която ние
като човешки същества, във всеки един момент сме
ангажирани да търсим и създаваме ЕФЕКТИВНИ
РЕШЕНИЯ на предизвикателствата, вместо да
оставаме в капана на проблемите и усещането за
дефицит.
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Отглеждането на собствена ядивна реколта е един от най-хубавите моменти в живота на човека,
независимо от мащаба, в който я реализираме – балконска саксия, леха, градина или цяла гора. А
знанията и уменията за създаване на интензивни ядивни еко-системи на малка площ, са изключително
ценни в днешно време, защото с тях ние можем да осигурим хранителна независимост за себе си и за
околните.
Вкусната био-градинка в двора на детската градина или училището, повдигнатата леха ключалка и
билковата спирала в междублоковото пространство, хюгел-културните мулчирани лехи и гилдията
на “трите сестри”, приложена в малкия крайградски двор, вертикалните балконски или покривни
ядивни градини – всички те са едни от най-продуктивните ядивни системи, с които всеки един от нас
може да създаде оазиси на изобилието и най-вече - да поеме
своята отговорност за установяване на устойчива култура на
изобилието.
Всеки един човек е роден Творец и дълбоко в него е заложен
импулсът да създава, да отглежда, да ражда реколтата на
своя живот – кошница с плодове и зеленчуци, нова книга,
изобретение, произведение на изкуството, ново знание или
щедро споделен опит.

35

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

Ïîñòèãàì
ðåêîëòà

Идеи как да прилагаме този принцип в...

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА

Няма по-щастлив момент от този, в който докосваш плода,
който си отгледал със собствените си ръце и сърце. Няма
по-вкусна реколта от тази, която си отглеждал с месеци и
години, от най-мъничкото семенце.
Ето няколко практични идеи, които ни помагат да отгледаме богата реколта
във вкусната био-градинка:

Редуване на растенията
За да се радваме на изобилна и разнообразна реколта, отгледана
на богата и запазена почва, е добре да прилагаме схемата за
последователно редуване на растенията от различни семейства - на
всеки две години трябва да сменяме мястото, на което засаждаме
картофите, зелето, доматите, краставиците.

Безкрайната реколта
Напълно възможно е да отглеждаме по няколко различни
последователни реколти през сезона, като застъпваме в
една и съща леха по-ранни с по-късни растения.

Реколта за Бъдещето
Когато засаждаме многогодишни растения – билки,
храсти, дървета, в градината, ние осигуряваме една
постоянна грижа за почвата и микроорганизмите в
нея, както и дългогодишна реколта, на която ще можем
да разчитаме и да се радваме сезон след сезон.

Богата почва - изобилна реколта
Засаждането на азот-фиксиращи растения
и добавянето на дървесна пепел, стрити черупки от
яйца, варовик и други естествени материали, обогатява почвата с едни от най-важните елементи,
необходими на растенията в градинката.

Био-разнообразието е истинското БОГАТСТВО
Всяко същество в градинката – животинче или насекомо, може да допринася по свой уникален начин за
отглеждане на реколтата. Осигуряването на водни площи с обли камъни за жабите, хранилки за птичките
или хотели за калинки, ще привлече естествените обитатели на помощ в работата на градинарите.

36

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

Ïîñòèãàì
ðåêîëòà

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Идеи как да прилагаме този принцип в...

Най-добрата реколта, която човек може да постигне с
отглеждането на градинката по нов начин и с експериментирането с
нови техники в нея, е системното ЗНАНИЕ и практичните УМЕНИЯ за
създаване на високопродуктивни и устойчиви жизнени системи.
Михаела Царчинска

Пътят на РЕКОЛТАТА
Още в самото начало, е важно да запознаем децата с
различните етапи, през които преминават градинката
и растенията, докато стигнат до фаза на реколта.
Заедно с децата можем да изследваме ключовите
моменти от развитието на едно растение – покълване,
поникване, израстване, цъфтеж, връзване, узряване
на плод. Това познание става приложимо във всяка
сфера на живота, когато направим аналогия с живота
на хората и с етапите в реализирането на всяка
иновативна идея или изобретение.

ВИДЕО: Израстването на
едно бобче на забързан кадър.

Умните градинари
Практичните умения за отглеждане на собствена реколта може
да се окажат ключови за обитателите на 21 век. Заедно с децата,
първо на макет и игра, и после в реалната среда на вкусната биоградинка, можем да изследваме цялостния процес на култивиране
на органично чиста ядивна реколта. Това включва прилаганета на
игри, изследвания, сценки за натрупване на познания за видовете
растения, влиянието на сезоните, различните климатични пояси на
планетата, както и запознаване с различните етапи в развитието на
растенията и с участието на всички елементи, които оказват влияние
и допринасят за отглеждане на вкусна реколта.
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Заедно се грижим за реколтата
Едни от най-любимите моменти и на децата, и на възрастните, са следобедите или почивните дни,
когато всички идват в градинката и заедно полагат грижи за нея.

Атмосферата на радост, вдъхновение, любопитно
наблюдение, задаване на въпроси, търсене на отговори,
смях, закачки и песни, допринасят за така нужното
на всички пълноценно общуване, което залива цялата
градинка, докато се грижим за лехите и растенията.

ПРИКАЗКИ ОТ ЖИВОТА споделена реколта - от сърце в сърце
На специални срещи от типа “Приказки от живота на...”, хората от местната общност могат да споделят
с децата реколтата на своя житейски опит, като предадат вдъхновението от своя живот, професия,
умения и постижения. Те могат да разкажат с какво се занимават и какво е най-вълнуващото в работата
им, какви са постиженията / реколтата, която жънат от заниманията си, защо са я избрали и как могат
да я направят още по-интересна и природосъобразна.
Всеки човек е еднакво важен и заниманието му е уникално свързано с много други процеси, вероятно
изначално вдъхновени от подобен кръговрат в природата.

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО
Празникът на плодородието е онзи прекрасен момент,
когато се събираме заедно, за да се поздравим, да
се зарадваме, да пеем и танцуваме, и най-вече - за
да опитаме реколтата, която сме отгледали. В тези
моменти душата на Солидарната общност „танцува“.
Обикновено децата са домакини на тези празници, а
ние възрастните – им помагаме и в замяна получаваме
най-красивите дарове – детските усмивки, радост и
благословия, вплетена в народните танци и ритуали.
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ПРИЕМАМ И ПРИЛАГАМ УРОЦИТЕ
НА ЖИЗНЕНИЯ ОПИТ
Apply self-regulation and accept feedback
Природата ни дава пример след пример за това как решенията
се прилагат с невероятна научна изобретателност и
предвидливост. Тя ни предоставя една логика, която е идеален
пример за това как трябва да мислим. Това е онази сфера от
науката, наричана биомимикрия, която ни учи да гледаме на
природата като на учител и пример за подражание.
Гюнтер Паули
Този принцип е посветен на нашата способност да чуваме другите, а не само себе си, да се поучаваме
от грешките си, да експериментираме смело и да търсим нови начини за ползотворно взаимодействие
с околния свят.
Всяко действие или явление в нашия живот ни носи ценен урок – той може да бъде относно това как
да подредим градинката или как да посадим растенията, но може и да бъде свързан с начините на
общуване и работа с околните.
Вкусната био-градинка може да се превърне в прекрасна ЛАБОРАТОРИЯ НА ЖИВОТА, в която
посрещаме позитивно и спокойно грешките и търсим в тях мъдрост и знания, които по-рано са убегнали
от вниманието ни.
ТАЙНАТА на успешния Дизайн за устойчив начин на живот е скрита в умението:
•

да се вглеждаме спокойно и осъзнато в ефекта от грешките, които правим;

•

да се вслушваме внимателно в обратната връзка от страничните наблюдатели;

•

да помним, че в естествената Природна среда, никога няма наказани и виновни;

•

да бъдем отворени и гъвкави да променим собствената си гледна точка, да я разширим и
обогатим;

•

да зачитаме посланието и урока, които можем да получим от всеки детайл на животa;

•

да се учим от грешките и също – да се научим да си прощаваме, когато сгрешим;

•

и неуморно да развиваме и подкрепяме онова, което е успешно, и да трансформираме по-слабите
елементи.
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Природата непрестанно създава многообразие от жизнени форми, тя неуморно прави своите
експерименти и нововъведения, но също така, тя коригира своите творения по един много любящ и
съвършен начин – не като ги наказва за неуспехите, а като ги усъвършенства, развивайки техните найположителни и продуктивни страни, и минимизира дефектите и слабите страни.

Процесът е по-важен от продукта. Умението да се учиш
от трудностите и провалите е важно за успеха.
Проф. Гюнтер Паули
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Как можем да променим мисленето и действията си от
фокусиране върху един изолиран проблем към откриване на
всички взаимовръзки. И след като веднъж сме видели връзките,
да разработим система от решения, които дават отговор на
множество проблеми едновременно.
Проф. Гюнтер Паули

Във вкусната градинка
ВСИЧКО ГОВОРИ, ВСЕКИ НИ УЧИ НА НЕЩО
1. Пречупените клонки на растенията в градинката ни показват, че пътечките са може би твърде
тесни и през следващия сезон е добре да ги разширим. Наблюдението и зачитането на тези знаци
от заобикалящия ни свят, ни помага да усъвършенстваме градинката, като ги коригираме така, че
да служат най-добре.
2. Горчивите краставички ни показват, че не са получили достатъчно вода, а пък горчивите марули ни
подсещат, че е трябвало да ги съберем по-рано.
3. Болнавите тиквички са знак, че може би доматите растат твърде близо до тях и ги разболяват с
веществата, които отделят – следващия сезон може да засадим повече босилек около доматите, а
тиквичките да бъдат на другия край на градинката.
4. Буря в градинката – време да се замислим.
Срещата с предизвикателствата на природата – суша, наводнение, градушка, ураган - не би трябвало
да ни отчайва. Tези ситуации са прекрасен повод за дискусия, свързана с възможностите за местни
решения на глобални въпроси.

Понякога през грешките се учим
най-добре да разбираме как
функционира светът около нас.
Важното е да не ги повтаряме.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Можем да възпитаме у себе си умение за учене през целия
живот, като непрестанно опитваме нови неща и приемаме с
чувство за хумор грешките, които правим.
Проф. Гюнтер Паули

Жива лаборатория
вкусната градинка е място за експерименти, където грешките са повод за дискусия и задълбочено
търсене на нестандартни решения – това е мястото, където можем да правим различни научни
експерименти, и като истински изследователни да наблюдаваме промените и да търсим причините за
получените резултати. Това е моментът, в който децата най-лесно могат да научат, че при експериментите
понякога постигаме резултати, които не ни задоволяват – тях наричаме „грешки“, и най-добрият начин
да трансформираш една грешка, е да продължиш своето изследване, докато не намериш правилния
отговор.

Грешки-смешки
Можем да използваме грешките, които децата и ние допускаме в градинката, за интересни и
задълбочени дискусии, от които извеждаме най-ценните уроци за живота изобщо – как се подхожда
позитивно и всъщност колко полезна може да е дадена грешка за нас, за да продължим с по-големи
знания и увереност напред.

Въпросите
Пътят към неочакваното знание – наблюдението и отчитането на явления и задаването на поредици
от отворени въпроси е началото на творчески и изследователски процес, който може да ни доведе до
неочаквани и гениални открития: Какво точно се случи? Защо се случи това? Какво можем да променим
към по-добро? Какво научихме? Как можем да приложим наученото и извън градинката?

Повечето родители си поставят за цел децата им да се
справят много по-добре, отколкото те самите някога са
успели. Но ако само учим децата си на всичко, което знаем, те
никога няма да станат по-добри от нас.
Ако прилагаме на практика само това, на което са ни научили
родителите, никога няма да получим нещо по-добро от това,
което са постигнали те.
Проф. Гюнтер Паули
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В света няма добри и лоши неща,
само нашата мисъл за тях ги прави такива.
Шекспир

• Нашето голямо любимо шарено СЕМЕЙСТВО
когато възприемаме нашата солидарна общност в нейната цялост и позитивен принос, лесно можем
да преодолеем и да забравим за дребните, незначителни напрежения между хората, да минем отвъд
дребнавите определения за “добър” и “лош”, да видим хората в тяхното богатство и многообразие и
да създадем атмосфера на приемане, уважение и съвместен принос, в която всеки се чувства полезен,
уважаван, признат и подкрепян.

• Съвместно решаване на проблемите
уменията за ненасилствена комуникация и стратегическо взимане на решения са изключително важни
за всяка общност от хора; докато работим заедно в градинката, ние можем съзнателно да развиваме
тези умения - те може да ни помогнат много в сериозни кризисни ситуации,
с които животът ни изненадва като хора и като общности.

За да позволим на обществото да се справи
по-добре, дори много по-добре, трябва
да създадем физическо,
емоционално, умствено и
творческо пространство за
свободно генериране на нови
знания и изследване на нови
идеи, които могат да бъдат
приложени на практика.
Проф. Гюнтер Паули
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ИЗПОЛЗВАМ ВЪЗОБНОВЯЕМИ
РЕСУРСИ И УСЛУГИ
Use and value renewable resources and service
Представете си един свят, в който
- сградите нямат нужда от изкуствено отопление или охлаждане, а
водата се пречиства, докато стигне от по-горния етаж до долния;
- няма нужда от батерии, от лепило, от алуминиеви опаковки, от
замразяване на храни, от изкуствени торове, от минен добив;
- на мястото на безплодните савани растат тропически гори;
биомасата не се оставя да изгние, а се използва за производство на
гъби, биогориво, фураж;
- от въздуха може да се извлича вода;
- мобилният ви телефон се зарежда от вибрациите на гласа ви, а
часовникът – от топлината на китката ви;
- електроенергията идва от неизчерпаемата сила на слънцето, на
морските вълни, приливите и отливите, на гравитацията.
Проф. Гюнтер Паули
Достатъчно е да се обърнем към Природата и да видим как тя се справя
с отглеждането на 8 милиарда и 400 хиляди различни животински
вида. РЕЦИКЛИРАНЕ се нарича процесът, с който мъдрата Земя
успява да осигури процъфтяващ живот на милиардите живинки
по цялото земно кълбо.

Използването на възобновяеми ресурси и услуги,
рециклирането, повторното използване и също –
трансформирането на използвани вече ресурси са неща,
които всеки един от нас може да приложи в ежедневието
си по един много лесен начин.
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РЕЦИКЛИРАНЕ и многократно използване на твърдите битови отпадъци

•

КОМПОСТИРАНЕ – връщане на биологичните отпадъци в цикъл на разграждане и превръщане в
плодородна почва

•

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ПРИРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ – слънчева светлина, вятър,
силата на гравитацията, силата на водата, въздуха и силата на човешката общност.

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Парадоксът на нашето време е, че именно органичните
отпадъци и материали, които ни създават най-сериозни
проблеми с депонирането, са едно от най-големите богатства
за човечеството, които гарантират здравословната храна на
трапезата, а и храната изобщо - защото след стигане до ниво
на ерозирала почва, регенерирането й е изключително труден
и бавен процес.

45

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

Èçïîëçâàì
âúçîáíîâÿåìè
ðåñóðñè è óñëóãè

Идеи как да прилагаме този принцип в...

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Използваме дъждовна вода за поливане споменахме вече контейнерите за улавяне на дъждовна вода
от улуците на покрива, но също може да се използват и биоразградими почистващи препарати в кухнята, да се научим да
си правим сапун по стара местна традиционна рецепта - той със
сигурност няма да съдържа химикали и да трови водата.
Мулчираме лехите със слама, хартия и плат,
а не с найлон, който няма да позволи на така важния кислород да
стигне до почвата и има вероятност по същата причина в нея да
се развият анаеробни бактерии.
Подкрепяме местното производство –
ако се наложи да си купим материали за градинката, отиваме в малките местни магазинчета,
вместо в големия хипермаркет – така подкрепяме една устойчива услуга в близост до нас.
Разделно събиране и повторно влагане на ресурсите опитваме се да заложим в работната си среда разделно събиране на отпадъците и минимално
използване на найлон и пластмаса; събираме хартията и през зимата я правим на пепел за
градината или мулчираме с нея – ако е много цветна и мастилена, е по-добре да я изгорим, и т.н.
– откриваме и други добри практики.

Знаете ли че?
В природата има растения като
папура и тръстиката, които се грижат за
пречистването на т.нар. сива вода от кухнята
и банята - ако направим езерце с такива растения
и оставим тази вода да се оттича в него, тя ще
може да се ползва после за поливане; може
просто да се насадят ядливи растения
около езерото.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Образованието трябва да развие у децата способността
да разбират местните условия, да оценяват уникалните
ситуации и да си представят множество варианти за
решение. Това означава, че вместо да учим децата на всичко,
което знаем, трябва да им дадем основата, която ще им
позволи да научат всичко, което имат нужда да знаят, за да
могат да осъществят онова, което е най-добро за всички.
Гюнтер Паули

ЛИЧЕН ПРИМЕР
Даваме на децата най-дълбоките уроци по устойчив начин на живот, когато самите ние рециклираме
и използваме етични услуги и ресурси, които знаем, че са неизчерпаеми. Децата започват да ценят
вещите, които са с естествен произход, когато научават колко време и енергия са вложени в тях.

Работилничка за рециклирана хартия
Заедно с децата експериментираме с различни техники, с които трансформираме хартиените
отпадъци в красиви цветни пана. Изследваме пътя на дървото, което се е превърнало в хартия колко време е било нужно на едно дърво да порасне, колко вода да изпие и какви минерали да
приеме от почвата, за да може накрая човекът да направи хартия от него. Обсъждаме какво друго
дават дърветата и как може да им се върне щедрия жест.

47

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

Èçïîëçâàì
âúçîáíîâÿåìè
ðåñóðñè è óñëóãè

Идеи как да прилагаме този принцип в...

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

ДОБРОТВОРЧЕСКИ АКЦИИ И ПРИНОС
Полагането на доброволен труд е форма на влагане на възобновима енергия за креативна кауза.
Веднъж вложена позитивна енергия в действия, които обогатяват живота на хората, тя се възвръща
многократно на тези, които са я отдали и също така – вдъхновява много други подобни действия.
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НАМИРАМ ПОЛЕЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ВСИЧКО
Produce no waste
Представете си един свят, в който нищо не се изхвърля
и нищо не се губи; вещества и енергия се завъртат в безкраен
кръговрат и отпадъците се превръщат в полезна суровина
проф. Гюнтер Паули
Този принцип ни учи да променим начина си на мислене относно отпадъците, които произвеждаме,
и да започнем да гледаме на тях като на ценни суровини, вместо като на “боклуци”, които замърсяват
живота ни.
Скритият потенциал на това, което възприемаме като боклук, може всъщност да създава
енергиен обмен на хранителни вещества в някоя друга жизнена система. В природата не
съществува такова нещо като боклук, там всичко се преобразява, преминавайки през различни
физически и химични фази.
Намирайки полезно приложение на всичко, ние се учим да мислим по един много по-креативен начин
за вещите, които използваме и спираме да мислим за неизползваемите вещи като за боклуци.
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Компостът е плодородна почва, богата на минерали и микроелементи, която се получава след
процес на преобразяване на органичната маса (останки от плодове, зеленчуци, храна), която всеки
един от нас ежедневно произвежда.
КОМПОСТЪТ е плодородна почва, получена в резултат на процеса на компостиране, който е напълно
естествен, лесен и достъпен за реализация енергиен цикъл, за който е нужен ресурс, обичайно
оставян да изтече между пръстите и всъщност нанасящ повече щети, отколкото облаги, след като се
смеси с други битови отпадъци на бунищата.

Добрата новина:
По света вече има градове, в които се прилага разделно събиране на органичните отпадъци
от всяко домакинство в града. Три пъти в седмицата „боклукчийски“ камиони минават и ги
събират. После ги извозват до широка поляна в покрайнините на града, където те се редят
на пластове, като лазаня, в комбинация с хартиените отпадъци от офисите и магазините
и сухата слама/ клони/ шума, добита от околните полета. Когато е нужно, процесът на
разграждане и превръщане в плодородна почва се активира с поливане с уловена в
контейнери дъждовна вода. Накрая, освен с компост, градът разполага и с метан, който се
връща обратно към хората като газ, а плодородната почва се използва за малките градини
зад блоковете или ядливите растения в саксиите на терасите.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Компостер за преработване на органичните отпадъци
в плодородна почва
Сглобяването на компостер е лесна, приятна и забавна задачка. Има няколко кратки и ясни правила за
неговото ползване

“От нищо - нещо”
Евро-палети, ролки от ел. кабели, пънчета от санирани дървета, стари дървени шкафчета, саксии ... - те
всички могат да се превърнат в артистични пейки, оградки, табелки и вертикални конструкции, които
хем да вършат работа, хем придават автентичен стил и дух на вашата градинка.

Скъпоценните боклуци
Създаването на зони и практика за разделно изхвърляне на отпадъците дава възможност заложената в
тях суровина да бъде използвана в нов производствен цикъл.

Деветте живота на дървото
Пъновете и клоните на загиналото дърво може да се използват за много неща в градинката – да ги
заложим в основата на хюгел-културни лехи, да ги вложим като „кафява маса“ в компостера, която ще
ускори процеса на компостиране, да ги нарежем на филийки и да си направим маса и пънчета за сядане;
ако намерим машина, може да ги издълбаем в средата, за да ги превърнем в красиви ягодарници или
цветарници, или да ги смелим на едър мулч, който ще бъде прекрасна настилка за пътечките.

Ресурси за всички
Окосената трева или окастрените клонки може
да използваме както за храна за животните
(зайци, морски свинчета, кокошки или патета),
така и като източник на азот за градината,
като мулчираме с нея лехите или внедрим
още свежата зелена маса вътре в самата леха.
Стритите на прах черупки от яйца, дървесната
пепел от камината и ситно накъсаните хартийки
можем да разпръснем или лекичко да заровим в
лехите, това ще ги обогати с различни елементи
и ще повиши имунитета на растенията в тях.
Видео: “Метода на Жан Пен”
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Рециклиране на емоциите
Негативните емоции, критиката, осъждането, агресията, са едни от най-отровните отпадъчни продукти
на човешката комуникация. Те замърсяват трайно и увреждат психиката на детето и цялото общество
в перспектива. Рециклирането на негативните емоции е наша ежедневна отговорност. Ние знаем, че
всяка една емоция е заредена с огромна енергия и има потенциала както да разрушава, така и да
спомогне за развитие и израстване на човешката личност и общество.

Нашата роля като възрастни е да създадем среда, в която
да помогнем детската енергия да бъде насочена към
изграждането на култура на ненасилие, любов, приемане
и изобилие.
Трансформирането на негативните емоции и чувства е сред базовите компетенции за
устойчив начин на живот за 21 век. Прилагането на позитивните подходи на ненасилствената
комуникация, активното слушане, приемането и емпатията са едни от най-ефективните
техники за мирно разрешаване на конфликти и за обучение в умения за тяхната позитивна
трансфомация.

Който пее,
зло не мисли
Песните, танците, забавните истории,
разходката сред природата и допирът до
животни и растения успокояват и лекуват
наранените чувства и разстроените емоции,
като ги заменят с много по-светли и
хармонични – отделяйки време за различни
такива занимания, с радост откриваме, че
този тип душевни отпадъци намаляват и
може напълно да изчезнат с времето.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Според древните народи, ако искаш да се освободиш от някое
негативно качество или емоция, трябва да намериш точната му
срещуположност и да тръгнеш към нея, без да се обръщаш назад към
слабите си страни. Например – антиподът на страха е куражът, на
егоизма е щедростта, на тъгата е радостта, на недоволството
– благодарността.

Силата на думите
Игра за цялата общност, в която заедно с децата работим върху силата на думите и посланията, които
хората разменят помежду си – измисляме начини да погледнем на всяка отрицателна дума в позитивна
светлина и да я превърнем в положително послание. Например, опитваме се да съставяме изречения,
в които да изключваме сричката „не“.

Вдъхновение от старите традиции
Забавно и интересно домашно за всяко семейство е да се открият и възстановят добри практики за
трансформиране на емоциите и взаимоотношенията, както от собствената ни културна традиция, така и
от традиционните култури в различни части на света - какви са били техните социални занимания, защо и
как се е стигнало до тези празници и ритуали, какво е тяхното значение – обичайно хората са заздравявали
общността по този начин, учили са се да бъдат силни и цялостни, добре познаващи заобикалящия ги
свят и са намирали начин да се справят с всичко със силата на знанията и изобретателността. Песните,
басните, приказките, мъдростите и поговорките на различните народи също носят множество добри
послания, които можем да издирим и да ги споделяме, когато се събираме заедно, чрез разказ или
театър или някаква друга форма.
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“Когато жена от африканското племе Убунту
(Убунту на езика Зулу означава “Аз съм защото ние сме”)
разбере, че е бременна, тя отива в джунглата с другите
жени, и заедно се молят и медитират,
докато получат “Песента на детето”.
Когато детето се роди, всички от общността се събират
заедно и пеят “неговата песен”. Когато започне неговото
обучение, хората отново се събират заедно и пееят на
детето песента му. Когато юношата съзрее, отново
всички заедно пеят тази песен. Когато дойде моментът
на сватбата му, неговата песен звучи отново. Накрая,
когато душата му си тръгне от този свят, семейството
и приятелите, както в момента на раждането му, пеят
песента, за да го придружи в “пътуването”.
В племето Убунту има и друг повод, когато хората пеят
песента. Ако в един момент човек извърши престъпление или
неприемлив социален акт, хората от общността го закарват в
центъра на селището и формират кръг около него. После пеят “песента му”. Племето
счита, че за корекцията на антисоциалното поведение на човека ще помогне не
наказанието, а любовта и припомнянето на истинската му същност - когато разпознае
собствената си песен, човек няма желание или потребност повече да наранява когото
и да било.
Приятелите му знаят “неговата песен “ и я пеят, когато я забрави. Защото онези, които
те обичат, не могат да бъдат заблудени от грешките, които си извършил или тъмните
страни, които си показал в определен момент. Те си спомнят за твоята красота,
когато се чувстваш грозен, за твоята цялост, когато се чувстваш съсипан и разбит, за
твоята невинност, когато се чувстваш виновен, и ти припомнят твоята Цел, когато си
объркан!”
(материалът е превод на статия на Тolba Phanem - африкански поет, публикувана в “Your
Black World”)
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СЛЕДВАМ ФОРМИТЕ И
ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ В ПРИРОДАТА
Design from patterns to details
Всеки може да каже защо ябълката пада от дървото,
но кой се сеща да попита
как ябълката се е покачила на дървото?
Когато погледнем природата около нас, виждаме различни форми на планини, дървета, облаци,
животни, вълните в морето, извивката на раковината, хармонията в листенцата на розата. Всички те
изглеждат привидно несвързани и различни, но това, което ги обединява са моделите, шаблоните
(patterns), които природата използва за тяхното създаване.
МОДЕЛИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО НАС, те оформят структурата и ритъма на всеки детайл от нашия
живот. Можем да ги открием както в природата - в сезоните, формите на растенията и пейзажите, така
и в света на хората – в ритъма на музиката, в структурата на приказките, в начините, по които живеем,
учим и общуваме.
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В природата има няколко основни шаблона на форми и модели и, в същото време, безкраен брой техни
вариации, които се простират в целия микро и макро-космос. Пример за това са пръстовите отпечатъци
– всеки от нас ги има, но за всеки от 7-те милиарда човеци те са абсолютно уникални;

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Формата на дървото се разклонява по същия начин,
както коритата на реките или нашата кръвоносна и
нервна система.

В Пермакултурния дизайн се обръща голямо внимание на закономерностите в природата. Те включват
обичайната повторяемост на случващото се в една естествена среда, което например може да бъде
видяно в цифровата прогресия на Фибоначи т.нар. златно сечение и изобразено под най-различни
форми.

Едни от основните модели в природата са спиралата,
паяжината, вълната, водовъртежа, шестоъгълника,
пукнатината, звездата, овала и дървото.

Спиралата - кодът на Еволюцията
Когато наблюдаваме спиралните форми в природата, откриваме, че независимо от тяхната структура,
размер и проявление, всички модели на растеж на естествената спирала отговарят на една и съща
математическа формула - известното математическо уравнение, познато като моделът на Фибоначи,
при който последното число е сума от двете предходни числа.
моделът на Фибоначи
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Златното сечение

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Терминът “златно сечение” е въведен от Леонардо да Винчи, като пропорция за “идеалното човешко
тяло”. Златното сечение е не само математическо понятие, извадено от моделите на нарастване в
самата природа, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата.

Човек първо трябва да наблюдава и да изучи формите и закономерностите в природата
и едва тогава да започне да ги прилага, защото различните форми изпълняват различни
функции, с които осигуряват движението на потока на енергията.
Например формата на шестограма, същата, която виждаме в пчелните клетки, има способността да
съхранява и концентрира енергията в себе си, докато дървовидния модел има най-добра способност
да транспортира ресурси или енергия от едно място до друго.

БИОМИМИКРИЯТА е:
Наука, дисциплина, техника за решаване на проблеми. На границата между биологията и изкуствата,
биомимикрията (от гръцки βίος - биос, “живот” и mimicry – „мимикрия”, „имитирам”, „подражавам”)
изследва природните форми, процеси и екосистеми, заимства от тях и им подражава, за да създаде
устойчиви проекти. Изучава листата на дърветата, за да постигне по-добра соларна клетка или кораловия
риф, за да изгради устойчива компания.
Основната идея на биомимикрията е да вземе от природата вече готови решения на много от
проблемите, с които хората се сблъскват. Намира приложение в културата, прехвърля идеи в
проекти и стратегии от биологията към изграждането на устойчив дизайн и създаване на поблагоприятни условия за живот.
Биомимикрията прилага идеи от природата в ежедневието на човека. Има приложения в много области
на живота: образованието, бизнеса, дизайна, архитектурата…

източник: www.highviewart.com
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Ние можем да наблюдаваме и разбираме моделите в природата;
можем да ги разкриваме, да ги подобряваме или имитираме, където
е необходимо, за да подпомогнем тяхното действие; и по този начин,
работейки заедно с принципите и моделите на природата, можем да
проектираме дизайн, с който да превърнем пустинята в гора.

Джеф Лоутън

Градинка като слънце
Използването на естествени природни форми в дизайна на градината я прави много по-функционална
и плодородна, и също така – уникална, красива и автентична. Градинката може да бъде с форма на
овал, спирала, мандала, пчелна клетка (шестоъгълник), звезда, пеперуда, вълнообразни линии и т.н.
Създаването на повече овални, ъглови и вертикални повърхности увеличава ефективността, красотата
и производителността на градинката.

Ритъм на живот - точното време
Използването на Лунния календар на Мария Тун е доказана с времето практика на био-динамичното
земеделие, с която извършваме полезни действия в градинката в синхрон с въздействието на
космическите тела върху земята, върху основните елементи (вода, налягане, климат и др.) и върху
самите растения.

Въпроси, които отключват пътя към нови
хоризонти
Когато изследваме различните характеристики на
растенията, като например тяхната форма, цвят,
размер, обем, плътност, еластичност, текстура, вкус,
мирис, продължителност на живота и т.н., неизбежно
възникват много въпроси. Упражняването във
формулиране и задаване на правилните въпроси
изгражда много ценно умение, което един ден може
да бъде първата стъпка към гениално откритие.
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Природата е изобилие и трансформация, красота и възхита.
Точно от това имаме нужда в образованието днес.
Сам Стиър,
директор „Образование в Института по биомимикрия.
Модели в природата на детето – изучавайки уникалния темперамент и стил на учене на
едно дете, ние можем да намерим най-подходящия начин, по който да го подкрепим в неговото
интелектуално, емоцианално и социално развитие.
Хиляди пътеки към Знанието – едно от най-ценните неща, които можем да дадем на децата,
е свободата да учат по най-различни начини – чрез пасивно наблюдение, активно включване,
поемане на водещата роля, индивидуално проучване на нещо, рисуване, работа в група – помалка или по-голяма, интервюиране на другия, смяна на ролите и т.н.
Ред и ритъм на поведение – създаването на ред, цикличност и ритъм при посещение
в градинката и извършване на дейностите там, е много важен урок по лична дисциплина и
ползотворно социално поведение, канализира енергията и вниманието, и с течение на времето
създава прекрасна атмосфера на спокойна концентрация и жизнерадостна комуникация по време
на заниманията.
Био-мимикрия: имитираме Природата, докато я разберем напълно – използвайки
естествените явления и закономерностите, които наблюдаваме в градинката, можем да помогнем
на децата да развият своята емоционална интелигентност
и социални умения - например, да се подкрепят едни
други, точно както растенията в алелопатичните гилдии,
да споделят ресурси, опит и знания, да работят в
полза на цялата система, да уважават своята уникална
природа, качества и автентичен принос и също така
да приемат чуждите особености, да търсят и намират
позитивните качества на всеки и да ги комбинират в
цялостни ефективни социални системи,
да общуват и взаимодействат на много
и различни нива с всички елементи на
природния и социален свят.
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ХОЛИСТИЧНАТА МРЕЖА на една общност е система от взаимоотношения между хората,
която няма център, а всеки един участник е свързан с другите чрез самостоятелни, индивидуални и
уникални връзки.

Солидарната мрежа на вкусните образователни био-градинки е холистична мрежа на ОБЩНОСТ, в
която всеки член на общността има свое уникално място и принос, и получава подкрепа за своите
нужди и израстване. Това е често срещан модел на взаимодействие и взаимна подкрепа в много
различни съобщества в природата – делфините, пчелите, мравките, прелетните птици, пингвините,
които оцеляват благодарение на солидарната подкрепа на цялото съобщество, стадата слонове, които
заедно отглеждат малките си.

Солидарната градинка като микро-модел на
общността
Поуките, които извличаме в резултат от досега ни с Природата, много лесно могат да се превърнат в
поуки и практики, които успешно да прилагаме в комуникацията и взаимодействието в общността.

Приказките на баба - ключ към мъдростта на
поколенията
Зоната за почивка и спокойно наблюдение в градинката, лесно може да се превърне в зона за срещи
с хора от други поколения и култури, които могат да ни разкажат много интересни спомени и опит,
свързани с древното знание за ритъма, традициите и практиките за грижа за земята и отглеждането на
храната.
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СВЪРЗВАМ И ОБЕДИНЯВАМ
ВМЕСТО ДА РАЗДЕЛЯМ
Integrate rather than segregate
Сътрудничеството, а не конкуренцията, е самата основа на
бъдещото оцеляване на съществуващите форми на живот.
Бил Молисън
Този принцип се ражда вследствие на наблюдението колко
разпокъсано съществува всичко в съвремието и как фокусирани
върху идеята за “криза” и дефицит, ние забравяме да видим
цялостната картина на живота, да оценим нещата, които имаме,
и да съсредоточим силите си. Този принцип има за цел да ни
напомня, че е жизнено важно ДА СЕ НАУЧИМ ДА СЪЗДАВАМЕ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ, ВМЕСТО ДА ГИ РУШИМ. Това се отнася
както до човешките взаимоотношения, така и до интегрирането
на всички елементи от заобикалящата среда в едно цяло
– растения, птици, животни, електричество, постройки, водни
площи, хора, гори, финанси, познания, полезни вещи, техника,
превозни средства и т.н.
Пермакултурният дизайн отдава голямо значение на опознаването и създаването на ползотворни
връзки между отделните елементи на дадена жизнена, социална или личностна система, според
функциите, които те изпълняват. Колкото повече са връзките, толкова по-стабилна е една система и дори
даден елемент да излезе от изправност за известно време, системата продължава да съществува.

За децата животът се състои в свързване на точките, категоризиране, разбиране
на взаимоотношенията.

В Природата всичко градинарства – червейчета, пчелички, птички,
буболечки, хора – наблюдавайки връзките в природата, изучавайки
ги, можем да намерим начини как да ги използваме във всяко
взаимодействие с градината и средата,в която живеем.
Михаела Царчинска
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Растения-партньори (companion plants)
Във вкусната био-градинка всяко растение има своя принос за постигане на реколтата – някои растения
си помагат едно на друго, като се подкрепят механично, чрез стъблата и листата си пазят сянка, дружно
си запазват влагата, а други, като взаимно си отдават полезните вещества, които са им необходими за
растежа.

Растения “пазители” на градинката са здравецът, босилекът, розмаринът,
лупината, поречът, латинката и невенът. Има растения, които засадени в
близост или последователност, възстановяват почвеното плодородие след
богатата реколта, която сме получили от земята.

Растителни ГИЛДИИ
семействата на растенията
Ако центърът на градината е овощно дърво, може в близост до него да
се посадят билки (латинка, невен) и други полезни растения (лупина),
които ще предпазват дървото от вредители; може да се поставят азотни
фиксатори на почвата (черен оман) или растения с дълбоки корени,
които да извличат влага от по-дълбоките земни пластове (детелина).
Комбинирането на различни ядивни растения, билки и цветя в лехите
на градинката също представлява форма на перматултурни растителни
гилдии.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Четвъртата ключова интелигентност е способността ни да мислим
и действаме системно, да откриваме взаимовръзките да виждаме
това, което досега е оставало скрито. А петата интелигентност
– това е способността да караме нещата да се случват.
Проф. Гюнтер Паули
Всеки е ценен, всеки има място – помагайки на децата да открият и да се свържат със своите
силни страни и интереси, ние им подаряваме усещането за приемане и оценяване на приноса им
и ги подкрепяме в една от най-важните задачи на човешкия живот – формирането на чувство за
себеуважение и формиране на цялостната автентична човешка личност в един по-късен етап.

Градинка за всички
Истински успех е, ако съумеем да работим пълноценно с всяко едно дете, независимо от неговите
специфични потребности и нужди, и да бъдем готови децата да ни изненадат с неочаквани и
прекрасни моменти, в които ще открием и създадем нови, пълноценни взаимовръзки в групата.
Уроци от Природата по всичко – вкусната градинка ни дава уникален шанс, по един забавен и естествен
начин да обединим различните теми и предмети, които изучаваме, и да помогнем на децата да
преоткрият целостта и взаимозависимостта на процесите и явленията, които довеждат до красотата и
съвършенството на природните системи.

Доброта и Приятелство във вкусните лехички
Заедно с децата можем да наречем с различни имена лехите в градинката – Трите сестри, Дъхавата
спирала, лехата на Приятелството, Любовта, Търпението, Уважението, Изобретателността ... Така винаги
имаме повод да дискутираме дадено позитивно качество, докато работим в съответната леха. Когато
сме отворени да откриваме Уроци от Природата за всички и всичко, тогава всяко явление, процес,
форма, полъх на вятъра, започват да ни носят уникални и вдъхновяващи уроци, докосващи целия ни
необятен човешки живот.

Това, което радва и мотивира децата от детската градина до гимназията,
са дейности, които ги вдъхновяват и им помагат да разберат как работи
светът и как отделният индивид е свързан с него.
Проф. Гюнтер Паули
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Сговорна дружина, планина повдига
ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТРИ В ЕДНО“ ОТ ГРАД ЗЛАТАРИЦА е уникален с това, че във вкусната градинка се
събират и работят деца от няколко различни етноса – от ранна пролет до късна есен те заедно работят
в своята вкусна градинка – засаждат растения, грижат се за тях и накрая, събирайки вкусна реколта,
канят родителите си и хората от местната общност на чудни празници на народите, в които месят
хляб, според традицията на различните етноси, готвят дъхави гозби с помощта на бабите, танцуват със
шарените носии на своите етноси. Няма по-силна, щастлива и усмихната общност от тази, в която хора
от различни културни традиции се събират заедно и обединяват най-ценното, което носят.
Един антрополог предложил следната
игра на децата в едно африканско племе:
поставил кошница плодове под едно
отдалечено дърво и рекъл на децата,
че който стигне пръв дотам, ще спечели
сладките плодове.
Когато им казал да тичат, децата се хванали
за ръце и побягнали всички заедно, след
това седнали под дървото и изяли вкусната
си награда.
Когато антропологът ги попитал защо са
направили това, след като един можел
да получи всички плодове за себе си, те
отговорили:

Убунту! Как може един от нас да е щастлив,
ако всички останали са тъжни?
Убунту на местния език означава „Аз съм, защото ние сме.“
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ИЗПОЛЗВАМ ЛЕСНИ И
ТРАЙНИ РЕШЕНИЯ
Use small and slow solutions
Няма по-красиво занимание от това, да изобретяваш малки,
но гениално прости решения, които бавно, но завинаги ще
променят към по-добро живота на хората, които обичаш.
Този принцип поощрява находчивостта в човека, винаги да намира начин. Например, дори и да
разполагаме с малко пространство за производство на собствена храна, да речем в града, лесно може
да осъществим модела на т.нар. три сестри.
Подобно на Природата, важно е, всяка една промяна, да започваме с малки стъпки и в малък мащаб,
и постепенно да прилагаме добрите практики и опит на повече места. Малките, лесни, достъпни, но
дълготрайни решения, са най-ценната инвестиция за устойчив начин на живот.
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ТРИТЕ СЕСТРИ - ИНТЕНЗИВНА ЕКО-СИСТЕМА НА МАЛКА ПЛОЩ
Позната на много градинари по целия свят, включително в България е триадата - царевица, боб и тиква.
Триото се дефинира като гилдия, защото всяко едно от тези растения подкрепя другите две. Стеблата
на царевицата служат за опора на боба, който се увива около тях. Бобът, от друга страна, извлича азот
от въздуха и една симбиотична бактерия, която вирее в корените на боба, го трансформира във форми,
която растенията могат да ползват. Тази азотфиксираща бактерия се храни със специални захари, които
пък се изпускат от корените на царевицата. Тиквата със своите широки листа формира жив мулч, с
който покрива плътно земята и по този начин предотвратява растежа на бурени, едновременно с което
държи почвата влажна и хладна. Заедно “трите сестри” произвеждат повече храна и се нуждаят от помалко вода и наторяване, отколкото засети по отделно.

Интересно е да изброим колко взаимовръзки се формират в тази гилдия. Бобът захранва
с азотно плодородие себе си, царевицата и тиквата. Тиквата създава сянка и за трите
растения. Царевицата храни бактерията и дава опора на боба. Три растения, които
заплитат поне 8 взаимовръзки, а ако добавим и дъхави билки, невен или латинки, тази
гилдия ще включва участници от три различни царства.
Източник: www.permaship.org

Интересно: В България откриваме схемата на Трите сестри
с едно допълнение в западно-родопския край – картофите,
които се посаждат в основата на боба и царевицата заедно с
тиквата, тоест сестрите стават четири.
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В природата няма стандартни решения.
Всичко е местно или адаптирано към местните условия,
особено към наличните ресурси и изградените взаимовръзки.
Проф. Гюнтер Паули
Вкусната гора
засаждането на овощни или ядкови дървета и дългогодишни растения ни осигурява реколта
за много по-дълъг период от време. Засаждането на “хранителна гора“ – градина с колекция от
различни растителни видове с множество дървета в нея, които по естествен начин ще се погрижат за
здравето на почвата, задържането на влагата, и без нашата намеса ще вкарва в обръщение различни
хранителни елементи в системата.
Природата е главен Градинар
хубаво е да планираме градинката така, че Природата да върши голяма част от работата, без ние да
се намесваме много-много – мулчирането на почвата с дебел слой слама ни спестява много работа
по плевене, поливане и защита на растенията и същевременно дава пространство на много живи
същества (червейчета, мравки, полезни насекоми) също да се включат и помагат в градината.

Местни и налични ресурси
навикът винаги да се оглеждаме и да използваме налични местни ресурси е прекрасно нещо и ни
се отблагодарява богато с автентичност и чар на градинката.

Повдигнати лехи - и лесно, и удобно
създаването на повдигнати пермакултурни лехи е лесно и дълготрайно решение, защото в тях хем
имаме плодородна почва, хем добавяме все нови и нови обогатяващи елементи,с които иначе бихме
се чудили какво да правим. Хълмистите лехи също могат да бъдат изградени от множество природни
материали, които са в излишък наоколо и може би загрозяват различни части от двора, а издържат
в последстие много по-дълго време, като отдават хранителни вещества за ядливата растителност
и оттам, за нас самите или за животните, които отглеждаме или сами са се заселили, в помощ на
другите участници в този жизнен процес.
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Решения, които идват от децата
нека децата да участват винаги, когато трябва да вземем решение, свързано с градинката – от първите
моменти на нейното планиране, до ежедневните решения за графика или най-малки детайли, свързани
с работата в градинката. Понякога решенията, които идват от децата, са наистина гениално прости и
ефективни. И също така – това е великолепно обучение в стратегическо планиране и управление на
промяната за тези малки деца, които обаче са утрешните мениджъри, инженери или инвеститори.

Вдъхновяваща Роля и отговорности
нека всяко дете да има своя отговорна роля в градинката, която да изпълнява известен период от
време. Ще бъдете изненадани как децата със заразителен ентусиазъм ще изпълняват невероятен
набор от действия, които ще обогатят и култивират градинката, и в същото време ще облекчат нашата
работа като възрастни.

Ефективна работа в малки групи
когато имаме време и възможност да работим в по-малка група с деца, имаме възможност да
обърнем внимание на нуждите и интереса на всяко дете, а също да формираме много по-пълноценно
груповата динамика – това прави децата по-отворени и толерантни и в по-дълготраен план развива
добри социални способности в тях. Дори когато носим отговорност за голяма група деца, можем да
използваме различни методики, с които поне за малко децата имат възможност да се усамотяват в помалък кръг. Например, възлагаме на част от децата ролята на „растения“, които имат задачата само да
стоят и наблюдават, а останалите се грижат за тях – после ролите се сменят.

Петте езика на любовта
тяхното умело владеене и прилагане при работа с децата ни дава
възможност да постигнем атмосфера на спокойно доверие и
креативност, дори в голяма група. Прилагането на този подход на
осъзнаване, зачитане и подходящо изразяване на емоциите, помага
на децата да развият своята лична емоционална интелигентност,
включително способността да се свързват и изразяват своите чуства и
емоции и да уважават и разбират чувствата на околните.
Линк към Петте езика на Любовта
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Солидарно земеделие - хем лесно, хем вкусно
Солидарното земеделие, или както го наричат по света, Community Supported Agriculture (Земеделие,
подкрепено от общността), е реализираната СРЕЩА, която възстановява връзката на хората от
големия град с храната и със земята, където тя е родена, и също така с онези, които по един осъзнат и
биологично чист начин обработват земята и отглеждат храната – фермерите. Идеята за Солидарното
земеделие е УНИКАЛНО проста... и гениална. Наблюдавайки опита по света, виждаме хиляди различни
форми, през които “Солидарнота земеделие” (CSA) може да бъде реализирано. В много страни по
света хиляди домакинства са абонати на различни местни CSA общности - те са с различна структура
и начини на работа, но всички имат един общ признак - живата връзка между потребителите и онези,
които обработват земята и отглеждат храната с любов и разбиране.... и най-важното - ДОВЕРИЕТО и
коректното отношение между хората в една такава група.

ШУКАР БУТИК или потоци на полезните неща
Все по-популярна по света и у нас става инициативата, при която се организират срещи за споделяне
на вещи, които сменят своя собственик – например книги, дрехи, покъщина, уреди и др. На тези срещи
хората разменят, подаряват или продават за символична сума вещи, които могат да бъдат използвани, но
просто вече не им трябват. Създава се поток от полезни вещи, които могат да се използват многократно.
В случай, че даден предмет се задържи дълго време на едно
място, то може да се обърне посоката, тоест да се върне обратно
по същия път и стигне до първоизточника или си смени курса по
пътя. Крайната цел е всеки да се запознае с дадения предмет и
когато всички се съберат заедно да споделят как са го използвали
в ежедневието си.
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УВАЖАВАМ РАЗЛИЧИЯТА И
ПРИЛАГАМ РАЗНООБРАЗИЕТО
Use and value diversity
В наличието на милиарди различни видове, функции,
елементи, идеи и възможности, се крие истинското
богатство на живота, което гарантира устойчивост и
стабилност на жизнените системи.
Проф Гюнтер Паули
Тайната на живота се крие в неговото безкрайно разнообразие, а нашата най-важна задача
е да откриваме скрития потенциал и ресурси на всеки и всичко и да създаваме благоприятни
условия, в които те да се проявят и взаимодействат по възможно най-добрия начин.

С този принцип си припомняме, че КОМБИНИРАНЕТО
на различията е любимият инструмент на Природата,
за да постигне Еволюция на системите.
В природата се наблюдава така нареченото кръстосано
опрашване, при което генетичния материал от
даден вид растение се смесва с растение от по-нов
произход - по този начин се обогатява генетичната
композиция и се увеличава
броя на хетерозиготните
(смесените)
индивиди,
които в една нова,
много по-съвършенна
комбинация,
носят
качествата и на двата
първоизточника.
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Силата на живота се крие в способността на живите организми да
живеят заедно, да си съдействат взаимно и да общуват на много нива,
като обменят вещества, енергия, информация, емоции, опит и знание.
Цялата планета функционира като една цялостна жизнена система.
Проф. Гюнтер Паули

Биоразнообразието е живата
съкровищница на Природата
именно богатата колекция от разнообразни растения, насекоми,
животинки и микроорганизми, които заедно работят в еко-системата,
е гаранция за устойчивостта и плодородието, както на вкусната
градинка, така и на вековната гора, а и на цялата ни планета.
Изучаването на растенията, които израстват като “бурени”, е свързано
с откриване на тяхната функция в помощ на градинката. Нищо в
природата не става случайно, всяко едно естествено поникнало
растение има своя роля и принос и може да се използва
по определен начин.

Прозорец към природата
монтирането на прозрачна стена в част от лехите,
в къщичката за птички или фермата за червейчета,
осигурява много интересен начин за директно
наблюдение на процесите, които протичат вътре.

ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙН
ЗА ДЕТСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
При планиране на градинката ние се стремим да създадем плодородна среда за отглеждане на вкусна
реколта, а при работата с децата - проектираме елементи за създаване на ефективна и пълноценна
среда за откривателско учене, която предлага различни стимули за развитие на всички сетива, създава
траен интерес към научния подход и подпомага развитието на емоционалната интелигентност. Това
може да включва различни допълнителни сензитивни стимули – табелки, вятърни мелници, звънчета,
перки, скачени съдове и преливници, цветови композиции, пънчета и препятствия от естествени
материали и др.
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Предложението ми е да отделим малко повече време, за да
обвържем науката с изкуството и емоциите, така че да използваме
всичките си способности да надграждаме това, което имаме, и да
открием пълния си потенциал.
Проф. Гюнтер Паули

Приказка, в която всеки е ценен и помага
много полезно е създаването на колаж или макет, с който визуализираме различните начини, по които
и хората и различните растения и обитатели на градинката допринасят за нейния живот и плодородие –
например, изследваме как слънчогледът хвърля сянка над по-ниските растения и ги пази от изгарящото
слънце и ги закриля при силен дъжд или дори градушка. Дъхавите цветя и билки дават нектар на
пчелите, а пък те в замяна опрашват цветовете на ядивните растения. Човекът се грижи за растенията
и насекомите, а те от своя страна му дават вкусна реколта, пълна с витамини.

Децата са цветята на земята
Създаването на макет на приноса и взаимодействието в групата,
е магически момент, в който всяко едно дете изобретява свои
герои, които имат своя уникална, важна, отговорна и специфична
функция и принос към групата. С това упражнение помагаме на
децата да идентифицират своите качества, да формират усещане
за стабилност и автентичност и също така – да приемат и уважават
различията с другите деца, като фокусират своето внимание и
усилия върху намиране на скрития потенциал на всеки участник и
създаване на условия за неговото развитие.
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Трябва да развием естествен стремеж да “свързваме точките”.
Представете си, че отговаряме на въпросите със собствени
въпроси, които пораждат нови въпроси. Диалогът, който се
развива, когато отговаряме на въпросите с въпроси,
води към още по-дълбоки нива на разбиране, които никога не
бихме могли да постигнем, ако незабавно получавахме отговор на
питането си чрез Интернет.
Проф. Гюнтер Паули

Култура на толерантност и уважение
Вкусната био-градинка е идеалното място, където можем да си отгледаме основите на култура на
уважение и толерантност между поколенията, защото в нея имаме една много добра основа за среща на
позитивните страни - тя е любимо място за среща и сърдечно общуване, където можем да преоткрием
скритото богатство (умения, характери, знания, подходи) на хора от най-различни поколения, етноси,
култури и професии.
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ИЗПОЛЗВАМ ПОТЕНЦИАЛА НА ГЪНКИТЕ
И ПЕРИФЕРИЯТА
Use edges and value the marginal
Само когато стигнеш до периферията,
можеш да надникнеш към обширния хоризонт отвъд.
Алиса
Мястото, където се срещат две различни повърхности, идеи, култури или характери - там се получава
“ефекта на ъгъла”. Ефектът на ъгъла е самия рог на изобилието. Това е пространството, където една
зона преминава в друга и именно зоната на среща съдържа в себе си много повече елементи, ресурси
и потенциал, от простия сбор на всяка една от пресечните зони.

Екотоновете са най-разнообразната и плородната зона в една
система. Две системи се обединяват в трета в граничната зона
помежду тях, като тази трета система е по-разнообразна от
първите две, например покрайнините на езеро, гора, ливади
Пермашип
Всеки от нас поне веднъж в живота си е затаявал
дъх, за да се зарадва на красиво цвете, неочаквано
поникнало в чупката на уличния бордюр – там, точно
на ъгъла, където се срещат асфалта и бетонния
бордюр. Там вятъра и дъжда са нанесли миниатюрни
минерални частици, листа и семена пътували дълго
с дъждовната вода. Заслонът, който те са намерили
в гънката на срещата между асфалта и бюрдюра, е
създал условия по естествен начин да се породи
една нова жива система, която се самоподдържа.
Този принципип се прилага най-вече при създаването на нови
структури (лехи) и места (езера), които искаме да приемат и
отдават енергия за по-дълго време, а също така и когато искаме
за развием нови възможности за групата и общността, които
подкрепяме.
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В Пермакултурния дизайн винаги се стремим да увеличим
пространството на граничната зона – например разместваме
редовете на плодните дръвчета, нагъваме контурите на лехите,
и правим повече извивки при бреговете на езерото - по този
начин подпомагаме задържането на вода и хранителни вещества
многократно.

Експедиция до периферията и обратно
Истинско приключение е откривателската експедиция до периферията
на терена (двора), в която любопитно изследваме какво расте и живее
там, и също в пукнатините (ъглите и гънките) на асфалта, между
плочките, между настилката и сградите... и разбира се – задаването на
въпроса - защо се е получило така?

Езерце във формата
на морска звезда
Ако планираме да направим езерце в градинката, то нека контурите му
да бъдат със силно нагъната форма по краищата, подобно на морската
звезда – ако го измерим, ще открием, че то има много по-голяма
обиколка, отколкото езеро на същата площ, което има изцяло кръгли
контури. Така увеличаваме дължината на граничната ивица и създаваме
в по-голямо количество и мащаб благопроятните условия на граничната
зона.

Експериментална зона за дивия
живот
В периферията на двора оставяме една част от терена, в която ще
живее естествената, заварена флора и фауна. Тя някой ден може да
се окаже безценна с биоразнообразието си и да даде живот на много
други видове с огромна стойност за опазването на живота на земята.
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Градините ни стават все по-подредени и с все повече цветя. Много
често забравяме онези малки пълзящи и бръмчащи приятелчета,
които са толкова полезни за растенията. Пчели, пеперуди,
калинки и други намират нов дом в хотелът за насекоми.
Полезните насекоми обичат да живеят и да отглеждат
потомство на места, които са неподдържани и грозни за нас,
но са прекрасен дом за тях. Така например една купчина стари
загнили листа може да приюти много полезни насекоми, но
сериозно ще развали вида на нашия двор. Хитро решение е да
настаним всички полезни многокрачковци под един покрив,
като им дадем възможност да се погрижат за цветята, тревата
и дърветата в двора ни. Малката къщичка, от своя страна може
да е допълнение в декорацията на двора, а и със сигурност ще
е добър повод за разговор. “Добрите” насекоми не се нуждаят
от много, за да помагат в поддържането на двора. Ако отделим
малко място, много слънце и сушинка, калинките и много други
ще се отблагодарят многократно. А ние с децата ще имаме шанс да опознаем част от тези създания, да
видим чудото на техния тих и незабележим труд, да се научим да ги разпознаваме и пазим.

Ето и малко информация за насекомите,
които може да приютим във вкусната градика:
*Калинките са едни от най-обичаните. Те се хранят с листни въшки. Големи лакомници
са, една калинка може да изяде до 8 пъти повече листни въшки от теглото си (край на
пръскането срещу листни въшки). Добре защитени са, защото са токсични за другите
насекоми, но не и за човека. Даже напротив, алкалоидите, които пазят калинката от
изяждане, биха могли да лекуват силни инфекции, малария и туберкулоза.
*Пчелите опрашват цветята (бръмбарите също, но доста по-непрофесионално). Хранят
се с нектар и полен от цветовете на различни растения. В световен мащаб изчезват заради
пестицидите, заради замърсяването ... не е ясно точно защо, ясно е, че изчезват. Вярно е,
че пчелите може да са опасни, но след като са ужилили, те умират. Това ги кара сериозно
да се замислят, преди да използват жилата си.

Насекомите може да са вредители, но много често забравяме, че може да са
полезни за нас и за природата. Ако се научим да ги познаваме и пазим, може
някой ден да ни бъдат от полза и да ни станат симпатични.
Източник: itabg’s blog
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Трябва да окуражаваме всеки да следва пътя си в живота.
Понякога е по-добре просто да се отдръпнем и да му позволим да
опита, вместо да налагаме своето мнение и “мъдрост”.
Проф. Гюнтер Паули

Ъгълът и периферията - магическата зона на СРЕЩАТА
Незабравими са моментите, когато изберем да представим на децата идеята за СРЕЩАТА на различните
неща. И заедно с тях дискутираме факта, че най-интересни неща се случват там, където се срещат
различните повърхности, температури или дори хора. Там, на мястото на тази среща, винаги се случва
нещо много специално, истински магическо, защото то създава ново измерение, което е много побогато и интерсено от отделните две неща. Тогава ние насочваме вниманието на децата към самия
процес на среща, към комуникация, като към нещо изключително ценно, което осигурява среда за
създаване на нови възможности, изобилие и животообогатяващо преживяване.
Уменията за позитивна, ненасилствена комуникация с емпатия, са изключително важен инструмент, за
да може срещата с “другите” да се осъществи по един красив и животообогатяващ начин.
Изкуството, музиката, игрите, песните и танците на народите, солидарната трапеза, съвместната работа
над обща любима кауза, са универсалния език, с който можем да преодолеем и най-високите бариери,
които ни пречат да видим и почерпим от богатството на СРЕЩАТА между различните личности, култури,
раси, етноси или общности.
Сугата Митра и неговия проект за интерактивно обучение
на най-бедните децата в Индия
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Експедиция за автентични семена и мъдрост
Това е приключение, в което заедно с децата, учителите и семействата посещаваме някое красиво
отдалечено село или махала, за да се запознаем с местните хора, да разгледаме как отглеждат градините
си, как живеят, с какво се хранят, как се справят с предизвикателствата на живота, да научим от тях
ценни забравени знания за градинарството и живота в хармония със себе си и с природата. Истинско
СЪКРОВИЩЕ е, ако на прощаване, наред с благословията на местните хора, получим шепа семенца или
коренчета от местни, автентични растения. За да бъде срещата обогатяваща за всички, хубаво е, ние
също да донесем ценен дар на местните хора – това може да бъде както нещо полезно и практично,
красив предмет направен с много любов, но също така и песен, танц, усмивка, благодарност, споделен
личен опит.
Когато децата и възрастните започнат да гледат на процеса на среща с “различните” от нас хора и
ситуации като на обогатяващ процес, това е началото на една култура, в която няма да има място
за страх, омраза, расизъм и ксенофобия, защото всеки един ще вижда уникална възможност за
развитие винаги, когато има възможнст да стигне до своята “периферия” и да бъде обогатен от
света, който среща там.
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ПОСРЕЩАМ ТВОРЧЕСКИ И ПОЗИТИВНО
ВСЯКА ПРОМЯНА
Creatively use and respond to change

В самия проблем се крие решението и единствената разлика
в изхода от дадена ситуация, е отношението и подходът,
които човек ще избере да приложи.
Този принцип е свързан с нашата вътрешна нагласа. Позитивният подход е ключов за Пермакултурата
– до този извод са стигнали създателите й Дейвид Холмгрен и Бил Молисън във времето на найактивните дискусии в края на 70-те години. Тогава се заражда така наречената „опозиционна екология“
на движения, които влагат огромна енергия в борбата против разрушаващите екологичното равновесие
дейности. Според Пермакултурния подход, много по-ценно е да влагаме нашата жизнена енергия и
потенциал в това да опознаваме Природните закони и да се учим от тях как да действаме творчески
и креативно, за да възстановим изгубеното равновесие и да създадем условия за живот, изобилие и
пълноценно развитие на всички живи същества на планетата.
Интересно е да знаем, че в японския език, йероглифът за „криза“ и за „ВЪЗМОЖНОСТ“ е един и същ. И
само от нашето съзнателно решение, вътрешна нагласа и подготовка, зависи кой от двата аспекта ще
изберем да развием.
Прекрасен пример за този подход, е инициативата на Зеления отбор на България, група млади хора,
които преди няколко години обявиха, че няма да си губят времето да се борят против компаниите,
които секат горите и увреждат природната ни среда, а вместо това, ще засадят един милион дървета
в България и по този начин ще анулират деструктивния ефект от работата на корпорациите. Днес,
доброволците на Зеленият отбор вече са посадили стотици хиляди дръвчета на различни места из
България… и продължават да работят с много сърце и вдъхновение.

Създадтелите на Пермакултурния дизайн ни уверяват,
че РЕШЕНИЕТО ВИНАГИ СЕ КРИЕ В САМИЯ ПРОБЛЕМ и най-големите
предизвикателства ни носят най-големите уроци и възможности
за прогресивно развитие. Днес ежедневието ни дава множество
възможности да реализираме именно този подход.
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Ако още от малки децата научат, че ПРОМЯНАТА е естествен процес в човешкия живот, те ще
свикнат да я приемат като дар и източник на нови възможности и никога няма да изпадат в
стрес при среща с нея във всеки един аспект на жизнения им път.

Усмивка в дъждовния ден
за да си подсигурим жизнерадостно настроение, дори в сивите есенни дни, можем да изрисуваме
в свежи цветове бидоните за вода и табелките, да си направим вдъхновяващи табелки и надписи
сред лехите, да си изработим декоративни елементи в градинката, създавайки си поводи за радост в
градинката, независимо от сезона и климатичните условия.

Промените в градината
понякога може да ни озадачат или натъжат
има изсъхнали цветя, охлювите са изяли марулите, доматите
жълтеят, градушка е ударила растенията - няма смисъл да тъгуваме
дълго, всъщност това е чудесна възможност за разкриване на ново
знание и ние използваме тези безценни момента, за да научим ценен
урок с децата, като дискутираме нашия принос към ограничаване
на промените в климата, иновативни архитектурни и инженерни
решения за намаляване на ефектите при бедствия и др.

Градинката е система,
която непрекъснато се развива
вкусната градинка е място, което непрекъснато търпи промяна.
Ако силния вятър е повалил конструкцията на пълзящите растения
– това е знак, че следващия път трябва да ги закрепим по-стабилно;
ако съседите се сърдят, заради миризмата от компоста, това е
напомняме, че трябва да добавим повече кафява маса, за да
възстановим правилното протичане на процеса на компостиране
и т.н.
История: Как превърнах проблема в решение
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Системното мислене се стреми да навърже решенията на
отделните проблеми, като позволи на всички заинтересовани
страни да постигнат целите си. Ако съществува даден проблем,
целта не е да решим само него, а да намерим поне още два
проблема и да ги реишим всички заедно.
Проф. Гюнтер Паули

Време, пространство и усещане за промяна
Уменията за възприемане, отчитане, разбиране,
приемане и адекватна реакция спрямо промяната
във всички нейни проявления, е важно да бъдат
формирани още в ранна детска възраст. Тези
скъпоценни житейски уроци започват с найобикновени дейности, като наблюдение и дискусия
на промените, които настъпват в градинката
само за 1 час, 1 ден, 1 седмица. Малко по-късно
можем да обърнем внимание и към промените,
които ние хората внасяме в градинката, климата
и сезоните.
Радостта, вдъхновението и откривателския дух на приключението да отглеждаме собствена вкусна
био-градинка са най-важния елемент на растящата класна стая.

Освен твoрческото и системно мислене, академичната и
емоционална интелигентност и способността ни да караме
нещата да се случват, има и още една ключова интелигентност
– способността да изразяваме на широкодостъпен език нови и
творчески идеи, готови за изпълнение.
Гюнтер Паули
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Животът не е нито добър, нито лош,
само нашата мисъл за него го прави такъв.
Шекспир

Радост от Природата за всички
Появата на дългоочакваната реколта е прекрасен повод да организираме ПРАЗНИК НА РЕКОЛТАТА,
на който да поканим всички хора от общността, за да споделим радостта от постигнатите успехи, да
благодарим от сърце на всички, които са помогнали и да си създадем атмосфера на радост, приятелство
и изобилие за всички, която ще ни подкрепят и вдъхновяват и занапред.
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За създаването на вкусните образователни био-градинки помогнаха хиляди деца, родители и
учители. Заедно подготвихме почватва, лехите и пътечките, нарисувахме табелки, сглобихме
компостери.
Всяка солидарна акция за създаване на градинка се превърна в усмихнат и незабравим
празник за цялата общност. Всеки от нас научи много - за градинката, за пътя на храната, за
био-земеделието и за начинът, по който растенията взаимно си помагат, и НАИСТИНА - не е
необходимо да използваме отровни химикали. Научихме как да се погрижим за почвата
и нейното плодородие, как да ценим и уважаваме природните ресурси. Научихме много за
скритите таланти и позитивни качества, които всяко дете и възрастен носи в себе си. Заедно се
насладихме на красивите мигове на игра, съвместна работа и позитивно общуване.
Всяко дете взе участие в грижите за градинката - посаждането на семенцата вкъщи с мама
и татко, очакването да види как растението покълва и укрепва, посаждането в лехите на
градинката, грижите по неговото развитие - поливане, мулчиране и наблюдение - с толкова
много любов, в очакване на реколтата. Израстването на всяко ново листо, всеки нов цвят, и
всяко ново зелено доматче бяха общ успех и празник за децата. Научените уроци са отвъд
обикновеното градинарство. Осъзнатата грижа, научният подход, постоянството, търпението и
удовлетворението от постигнатите резултати са безценни умения, които остават за цял живот.
А най-големият успех е, че градинките успяха да доведат природата в големия град.
Вкусните градинки са добро упражнение в био-градинарство, но ако погледнете в дълбочина, ще
откриете, че те са и нещо много повече – те са стъпка към позитивна промяна на остарялата ни
образователна система, те са прекрасен инструмент за интегрално образование, който отваря
нов хоризонт за хармонично развитие, те са доказателство, че истинската позитивна промяна
в живота ни, може да дойде единствено от нас самите – група най-обикновени хора, които се
научиха как да обединяват мечтите си и да правят малки неща, но с много любов и фантазия, за
да дадат на децата си по-добри шансове за развитие в едно зелено настояще – тук и сега.

“Създавайки вкусните градинки, ние
подарихме на децата си незабравими
уроци по градинарство и креативен
подход към живота, но също така им
дадохме възможност да развиват
пълноценно сетивата и интелекта
си, чрез богатството на личното
преживяване сред Природата.”
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ОДЗ 2 “Знаме на мира”, гр. Балчик

ОДЗ 2 “Звездица-Зорница”, гр. Бургас

ЦДГ “Таня Савичева”, гр. Пловдив

ОДЗ “Елица”, гр. Сливен

ОДЗ 10 “Приказка”, гр. Варна

ОДЗ 13 “Детска радост”, гр. Варна

ЦДГ 15 “Незабравка”, гр. Видин

РЕСУРСИ
Научете повече за ПЕРМАКУЛТУРАТА
МАТЕРИАЛИ на български език:
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

• Пермакултура >>>
• Пермакултура - етики за дизайн >>>

“Хиляди свещи могат да бъдат
запалени от една свещ и това
няма да съкрати нейния живот.
Щастието никога не намалява,
когато го споделяме.”
Буда

• Концепции за Пермакултурата >>>
• Преходът към устойчив живот >>>
• Интервю с Дейвид Холмгрен >>>
• Зеп Холцер: да се живее в хармония с Природата >>>
• Пермакултура в Австрийските планини >>>
• Проект "Синята икономика" >>>
• Книга "Дзен и изкуството на синьото" >>>
• Книга: Без Земя >>>
• Книга: Пермакултурната домашна градина - >>>
МАТЕРИАЛИ на английски език:
• Пермакултурното цвете - етики и принципи >>>
ИНТЕРНЕТ сайтове на организации и кампании на български език
• Пермашип - демонстрационен център >>>
ИНТЕРНЕТ сайтове на организации и институти по Пермакултура по света
• Permaculture Institute (Институт за пермакултура) в Тасмания >>>
ВИДЕО на български език:
• Зеп Холцер - Аграрният революционер >>>
• На гости на Народният лечител, билкар и мъдрец Веселин Орешков >>>
ВИДЕО на английски език:
• Permaculture: Geoff Lawton at TEDxAjman >>>
• Permaculture TV >>>
• Story fo staff >>>
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Източници
Сърдечно БЛАГОДАРИМ на всички приятели на Пермакултурата в България, които са посветили
ценни мигове от своето време и сили, за да превеждат посланията на Пермакултурната на
български език, да създават видео и фото материали и да бъдат наше вдъхновение и позитивен
пример, за това как можем да живеем устойчиво, в хармония с Природата, със себе си и с околните.
• Пермашип - www.permaship.org
• Горичка - www.gorichka.bg
• Здрав Живот - www.zdravjivot.org
• ОМ медия - www.openom.eu
• ДивРожков - www.divroshkov.wordpress.com
Сертифицирани Пермакултурни дизайнери в България, които много ни помогнаха за
създаването на този сайт:
• Михаела Царчинска >>>
• Михаил Косев >>>
• Татяна Косекова >>>
Източници на английски език:
• http://permacultureprinciples.com

ПРЕЗЕНТАЦИИ от тренинг семинарите в цяла
България - сезон 2013-2014
•

Всичко за вкусната образователна био-градинка - в .PDF формат

•

12-те основни стъпки за създаване на вкусна био-градинка - в .PDF формат

•

Пермакултурен дизайн - въведение, етики и принципи - в .PDF формат

•

Етики и принципи на Пермакултурата - в .PDF формат
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