Етики и принципи на

пермакултурния дизайн
във вкусната био-градинка
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УВАЖАВАМ РАЗЛИЧИЯТА
И ПРИЛАГАМ
РАЗНООБРАЗИЕТО
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ПРИНЦИП

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

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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Идеи как да прилагаме този принцип в...

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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