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ЩО Е БИОХОМО (БИОЧОВЕК)

Природо- и екосъобразен живот, доближаване до природата и сливане с нея

Самозадоволяване на основни потребности, отдалечаване от консуматорството:
• Отглеждане на зеленчуци, плодове и ядки в собствената градина или дори на балкона на 

апартамента
• Домашна обработка на хранителните продукти чрез набавяне на подходящи технически 

средства, ефикасни и лесни за използване
• Домашно производство на енергия от слънцето и/или други възобновяеми източници

Постигане на повече независимост и свобода от индивидите

Силни личности, които умеят да бъдат самозаети и да работят в екипи чрез:
• Умения за сътрудничество и съюзяване
• По-добри комуникативни умения
• Развитие на най-силните си страни и таланти

Духовно израстване на индивидите и общностите 

ОЦЕЛЯВАНЕ В КРИЗА
Животът в къща със зеленчукова градина с овошки или поне с балконска градинка на апартамент е 
начин да се оцелее в криза. Открай време хората са чувствали по-леко остротата на недоимък и глад, 
отглеждайки сами по-голяма част от храната си, най-често извън големия град. Далеч от града може да 
се живее по-независимо по отношение на отопление, осветление, забавления, стоки...

Днес за много хора като мен, израснали в голям град, храните се добиват от супер- и хипермаркетите, 
енергията се доставя по електроразпределителната мрежа, а начинът за прекарване сред природата е 
екскурзия през уикенда. Докато моите родители, родени на село, все още не бяха забравили старите 
практики за земеделие и градинарство, научени от техните родители. Но вече са нещо като модерни за 
определена категория съвременници биодинамичното земеделие и пермакултурата. При 
пермакултурата става дума за градина-гора и самоподдържаща се екосистема. Тук може би се влага 
повече интелект, отколкото физически труд, а природата се наранява много по-малко в сравнение с 
традиционните начини за обработка на земята и производство на храни.

Добре е всеки да познава начините за самопроизводство на храната си и за оцеляване извън "градските 
удобства". И да ги е изпробвал, за да може да прибегне до тях при нужда, дори да не възнамерява да 
превърне това в свой стил на живот. 

СТИЛ БИОХОМО
Желаете да превърнете в свой стил на живот близостта до природата, в малка общност или село, със 
значителна степен на самозадоволяване откъм храна, енергия и пр. и възможно най-екологосъобразно?

От консуматори вие се превръщате в по-независими индивиди. Допринасяте за оцеляване на нашата 
природна среда, а също и за своето личностно и духовно развитие. При това без изолиране и лишаване 
от цивилизацията, защото в днешно време технологиите и особено ИКТ позволяват дистанционно 
работа, свързване в общности по интереси, общуване, информиране и забавление. А автомобилите с 
екоалтернативи на двигателите с вътрешно горене, да се надяваме, ще стават все по-ефикасни и 
достъпни. Така че това, от което се откъсвате, са най-вече гъмжилото на човешки маси, икономическия 
кипеж и стреса на големия град.

В богатите държави животът извън градските центрове от доста време е признак на благополучие и дори 
лукс. И за много българи такъв стил вече изглежда по-удобен, мнозина се замислят за такава промяна и 
немалко са я осъществили. Някои - по-радикално, като например станалият известен чрез медиите 
Людмил Егов и семейството му. Фотоволтаиците, топлоизолираните домове, осигуряването сигурност на 
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семейството и дома ви, прекарването на повече време в дома и градината и за самоусъвършенстване 
може да изглеждат лукс в наше време, но вероятно също ще стават все по-достъпни и възможни.

Като стана дума за лукс, някои хора си поставят забогатяването като цел в живота, за да могат чрез 
много пари да станат по-независими и по-уважавани от обществото и общността, да си построят 
комфортен дом сред природата, да се хранят с най-качествени храни, да получават най-добро 
здравеопазване и образование за наследниците си, да са мобилни и пътуват удобно... А всичко това 
вероятно е постижимо и по другия, природосъобразен и по-хуманен път. Необходимо е само човек да 
осъзнае, че иска точно това и да се насочи директно към него. Без да преминава през борба и дори 
войни за овладяване на позиции, ресурси и хора в "машината за пари", без да драпа нагоре по 
социалната йерархия. Метафорично казано, не нужно да преминеш през пъклото, за да си построиш 
рай. Но разбира се, чрез природосъобразния и хуманен "био" път не може да се постигнат прекалени 
излишества (тук царува функционалността), нито власт над съдбите и труда на много хора. При 
биоиндивидуализма категорията "човешки маси" и "тълпа" са някак си не на място.

Дали може да се очаква масовизация на този алтернативен стил на живот? Колкото и парадоксално да 
звучи това в контекст на приказките за откъсване от градските маси. Дали ще остане елитарно явление, 
обхващащо предимно интелектуалци и природозащитници, но може би с потенциал да промени света? 
Тепърва ще се види. 

Сопот, април 2013
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