Permakultúra Virág
A permakultúra egy életre szóló utazás, mely etikai és tervezési alapelvekkel
kezdődik, majd számos olyan kulcs-területen halad keresztül, amelyek egy
fenntartható kultúra létrehozásához szükségesek.
E kulcs-területeket egy spirál formájú evolúciós ösvény kapcsolja össze, mely
az egyén szintjén és helyi szinten indul el, majd halad tovább a közösségi és
globális szintekre.
Az alábbiakban néhány jellemző terület, design rendszer és megoldás került
felsorolásra, melyek a permakultúra szélesebben vett területével hozhatók
összefüggésbe.

A TERMÉSZET
ÉS TÁJ
GONDOZÁSA,
ÁPOLÁSA

A természet és táj gondozása, ápolása
Természetszerű gazdálkodás
Biointenzív kertészet
Erdőkertészet
Agro-erdészet
Gyümölcsészet
Tájfajták fenntartása
Organikus mezőgazdaság

Építkezés

Passzív szolár design
Természetes építőanyagok
Föld- és dombház
Vályog építészet
Vízgyűjtés és -újrahasznosítás

Eszközök és technológia
Újrahasználat és kreatív
újrahasznosítás
Kéziszerszámok
Biciklik és elektromos kerékpárok
Hatékony és alacsony kibocsátású
fatüzelésű kályhák
Üzemanyag szerves hulladékból
Fa elgázosítás

Oktatás és kultúra

Magántanulás
Waldorf oktatás
Részvételi művészet és zene

Egészség és lelki harmónia
Otthonszülés és anyatejes táplálás
Kiegészítő és holisztikus orvoslás
Yoga, Tai Chi és egyéb testi/szellemi/
lelki gyakorlatok

Biodinamika
Vízmegtartás a talajban
Holisztikus legelőgazdálkodás
Ártéri gazdálkodás
Természetszerű erdőgazdálodás
Integrált vizikultúra
Gyűjtögetés és vadászat

Természeti katasztrófáknak ellenálló
építkezés
Tulajdonos általi építkezés
Minta nyelv

FÖLDBIRTOKLÁS
ÉS KÖZÖSSÉGI
IRÁNYÍTÁS

Bio-faszén erdei hulladékból
Kapcsolt energiatermelés
Kis méretű víz- és szélerőművek
Hálózatra kötött, megújuló
energiatermelés
Energia tárolás
Átalakulási-mérnökség

Etikai és
Tervezési
Alapelvek

ÉPÍTKEZÉS

ESZKÖZÖK ÉS
TECHNOLÓGIA

Szociális ökológia
Akció kutatás
Átalakulási kultúra

A hely szelleme, ősi kultúrák
újjászületése
Méltóságteljes halál

PÉNZÜGY ÉS
GAZDASÁG

OKTATÁS ÉS
KULTÚRA

Pénzügy és Gazdaság
Helyi és regionális pénzek
Telekocsi, jármű- és fuvar megosztás
Etikus befektetés és Fair Trade
Piacok és közösség által fenntartott
mezőgazdaság (dobozos rendszer)

WWOOF és hasonló hálózatok
Energia kvóta kereskedelem
Életciklus-elemzések és emergia
elszámolás

Szövetkezetek
Kollektív lakóegyüttesek és ökofalvak
Nyitott Tér Technológia

Ősi tulajdonjog és hagyományos
használati jogok
Konszenzusos döntéshozatal

Földbirtoklás és közösségi irányítás
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EGÉSZSÉG
ÉS LELKI
HARMÓNIA

