
Permakultur Krameterhof
Sepp Holzer

5591 Ramingstein 13 /Sbg.
Tel. 06475/239

Internetadr. www.krameterhof.at
Email: office@krameterhof.at

Отворено писмо към носещите отговорност в политиката, 
икономиката и науката

В това писмо споделям представата си за отговорен и природосъобразен начин на живот.

Съвременните проблеми и моите решения за тях

Хората в повечето случаи се раждат в стерилни клиники и още там на място им биват отрязани 
естествените корени. Те биват ваксинирани и подхранвани с неестествени химически вещества. 
Естественото раждане в семейна среда и природосъобразното израстване са един добър старт за 
бъдещия живот на всеки един млад човек. Всеки земен жител по рождение има правото на парче 
земя. Една реформа за земята, която се съобразява с това отдавна вече е необходима.

Заради едно израстване отдалечени от природата и нейните обитатели, ние загубваме всякаква 
връзка с околния свят. Когато израстваме в една симбиоза между растения, животни и хора, това 
ни дава  възможност да  усетим единството на  всичко и  че  ние принадлежим към него;  това 
изостря способността  ни да действаме като интелигентно мисещи същества,   а също така и 
способността ни да контролираме предизвикателствата, да ги управляваме, а не да се борим с 
тях. Когато наблюдавате живите същества около вас ще забележете, че природата е перфектна и 
че при нейното Сътворяване е било помислено за всички; ще осъзнаете, че в природата няма 
нищо за подобряване. Ваша задача е да я запазите!

Няма „глупави” и  „умни” – всеки се справя някак си с живота, ако няма попечител. „Глупавите”  
и „умните” са творение на хората, за да може по-слабите да биват използвани. В рамките на 
моите проекти из целия свят съм работил с всякакви хора (възрастни, деца, сираци, бездомни, 
боклучари) и съм останал с най-добри впечатления от всеки един от тях. Без попечителство, а 
по-скоро давайки им възможност да използват собствените си умения. Най-голямата награда, 
най-добрата терапия за е дин човек са успехът, радостта и признанието, които също така имат и 
едно  много  дълбоко  икономическио  значение.  Добър  пример  за  това  е  проектът  ми  за 
подпомагане  на  живота  „БЕРТА”  (http://www.krameterhof.at/berta.htm).  Това  е  първото 
пермакултурно съоражение за хора с телесни увреждания в Европа.

http://www.krameterhof.at/berta.htm


Проблемът с генерацийте – една огромна дупка в обществото

Родители,  баби  и  дядовци  скучаят  до  умиране  в  старческите  домове,  докато  децата  и  внуците 
оглупяват пред телевизорите и пред видео-игрите. Смисълът на Сътворението е възрастните хора да 
предават знанието си на своите деца и внуци. Децата имат право на това – така те могат по-добре да 
се подготвят за живота. Ние трябва да осъзнаем, че тук правим една огромна грешка! Съжителството 
на различни генераций под един покрив и съвместните им проекти биха помогнали за затварянето на 
дупката в обществото. Всеки урок трябва да се състои от 50% теория и 50% практика. Към всяка 
детска градина принадлежи една градина, към всяко училище – селскостопанско съоражение, а към 
всеки  университет  –  функционираща  ферма.  Това  би  дало  практически  възможности  за 
експериментиране и образование, което е основа за бъдещето на нашите деца, а с това и на цялото 
общество.

Образование – Специализация – Напредък – Оглупяване

Чрез съвременната, тъй наречена „напреднала” образователна система младите хора биват откъснати 
от  природата,  тяхните  корени  биват  унищожени.  Когато  не  сме  наблюдавали  зависимостите, 
взаимодействията и симбиозите в природата, никога не бихме били в състояние да ги разпознаем и 
опознаем – не бихме могли да се индентифицираме в перфектния кръговрат на Сътворението.

Какви са последствията? Вместо да проумеем кръговратите в природата, ние си мислим, че бихме 
могли да ги подобрим. Така започваме да се опитваме да се преборим с тях, вместо да ги осъзнаем. 
Нашата задача всъщност е да подпомагаме опазването и развитието на природата. За целта трябва да 
се подпомагат разума и креативното мислене.

Нашие деца и внуци оглупяват в училищата и университетите, отчасти дори изгниват! И не защото 
доцентите и професорите за прекалено „глупави”, а защото те трябва да обучават съобразно учебен 
план, който самите те не удобряват. Те се оставят да бъдат инструмент на политици и магнати! И така 
господа професори, има ли желание за нещо, значи има и начин то да се постигне. Ако професорите 
от тяхна страна са зависими от политици и биват повлияни от магнати, това не може да бъде основа 
за промяна. Висшата наука толкова се отдалечила от практиката, че нейните теории не могат да бъдат 
разбрани и възприети от широката маса.  По този начин във веригата се отварят дупки – липсват 
важни елементи от целия кръговрат.

До ден днешен политиката и науката не са доказали, че адекватно могат да реагират на чудовищното 
разрушаване на околната среда. Влиянието на парите и корупцията очевидно са пречка за вземането 
на необходимите мерки.  Катастрофите ще достигнат рзмери,  които ще доведат до колапс на тази 
болна система.

Замърсяването на въздуха и отравянето на водата и почвата, в следствие употребата на химикали и 
изкуствени  торове  в  монокултурното  селско  стопанство,  ни  отнемат  условияата  за  здравословен 
начин на живот.

Храната – това е вашето лекарство, вашата медицина. Земеделецът трябва да произвежда продукти, 
които  не  са  просто  пълнещи  стомаха,  отровени  от  химикали  и  натоварващи  организма  храни. 
Земеделецът трябва да е като учител,  да бъде жив пример за това как да се отнасяме с уважение към 
растенията, животните и майката Земя.

Реалността за съжаление изглежда по съвсем друг начин. Заради европейските наредби и програми 
земеделецът е станал зависим, деградирал е до нивото на човек, който взима социални помощи. А 
различни премии трябва да компенсират всички ограничения и недостатъци. Но тези помощи или по-
точно  компенсации  не  могат  дори  и  отчасти  да  компенсират  щетите  нанесени  от  една  грешна 
политика, облягаща се на националните закони и европейските наредби. Растеж или Потъпкване! – 
това е девизът на европейския съюз.



Специализиране, модернизиране, масово животновъдство ... Животните просто биват третирани като 
стока. Така връзката ни с околния свят и неговите обитатели бива прекъсната. Резултатът е масовото 
малтретиране на животните - рязане на рога, човки, крила, опашки; използване на електрошок и т.н. 
Едно  създание  третирано  по  такъв  начин  никога  не  би  било  в  състояние  да  ни  снабди  със 
здравословни хранителни продукти. Ако животното не се чувства добре, и продуктът не е добър.

Земеделецът е душата на народа! Умре ли земеделецът, умира и държавата!

Последствие от земеделието, контролирано от определени норми е безвъзвратното унищожаване на 
едно богато културно наследство. Древни методи за облагородяване на семенните култури дори биват 
забранявани посредством европейски наредби! Преработването на продукцията се дава в ръцете на 
огромни  централизирани  съоражения  за  масово  произдовство  като  кланници,  хлебозаводи, 
млекозавди мандри и т.н.  Те  дори биват щедро  подпомагани за  това.  По този  начин на  дребния 
земеделец му се отнема възможността сам  да обагородява собствените си култури.
Що се отнася до малко останалите био-земеделци – техните помощи (компенсации) непркъснато 
биват съкратени, а нормите и наредбите се увеличават. И както се сещате, всичко друго се нарежда от 
само себе си: Земеделецът е роб в собствената си ферма, в повечето случаи с огромни заеми заради 
прекаленото механизиране и специализиране на земеделския процес. Прекомерните изисквания на 
изкуствено надутия административен апарат потъпкват земеделеца и  превръщат живота му в една 
тотална зависимост. Не е очудващо, че децата не желаят да тръгнат по трудния път на родителите си!

Решението на всички проблеми:

Необходим е граждански кураж за да се предпазите и противопоставите на този чужд на практиката и 
изкуствено надут административен апарат!

Поставете се на мястото на околните – на растенията, на животните, на хората и се запитайте дали 
вие  бихте  се  чувствали  добре  на  тяхно  място?  Ако  дъждовният  червей  се  чувства  добре,  това 
означава че почвата също е добра. По същия начин растенията и животните се чувстват добре, когато 
растат на воля и се намират в правилния за тях биотоп. Най-големия успех и преимущество ще имаш, 
ако  вземеш  съдбата  в  собствени  ръце  правилно  я  насочиш.  Ползвай  Земята,  не  я  ИЗползвай. 
Многообразието поддържа системата, а не еднообразието. Природата е перфектна. Там няма нищо за 
подобряване, а опитваш ли се да го правиш, това е самозалъгване. В природата няма грешки.  Грешки 
правим само ние – хората. Страхът ти бива втълпяван – освободи се от него, тъй като той е най-
лошият спътник в  живота.  От уважителното ти отношение към Сътворението ще спечелиш най-
много ти самия, а да си земеделец ще бъде най-прекрасната професия на света!


