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„Човешкото тяло - модел на бъдещите еко сгради“ 
 

    Планетата ни се нуждае от много повече иновативни постройки, които да помагат 

за функционирането й, а не да пречат. Тук идват еко сградите. Изградени са след събарянето 

на стари сгради. Изготвени са по модел на перфектно създаденото от природата човешко 

тяло, органите са представени като различни части от сградата. Те са създадени с  естествени 

материали, които не съдържат в себе си токсините, които синтетичните материали изпускат, 

освен това те позволяват на сградата да бъде отоплена и звукоизолирана. Те ще бъдат 

проектирани, така че да влиза максимално много слънчева светлина, за да няма нужда от 

допълнителни отоплители през деня. Мозъкът на човека ще бъде представен като слънчеви 

панели, които чрез слънчевите лъчи, дадени ни от природата, да управляват дейността на 

технологиите ни, както мозъкът управлява всички наши жизнени функции, поведения и 

мисли. Нервните импулси са под формата на електричеството идващо от слънчевите панели, 

което се използва за технологиите в сградата. Заради дизайна си, който пропуска голямо 

количество слънчева енергия, сградата има много добро влияние върху нас. Дробовете са 

представени, като стаи в тези сгради, които са с множество растителност, която е полезна за 

нас и планетата ни. По стените на сградите ще има максимално много флора.  

     Въздухът в сградата се пречиства чрез специални вентилационни системи, а за да 

не излиза топлината, се използват естествени изолационни материали като лен, коноп, 

дървесни влака и други. Стомахът и червата са  представени като тръби, които да отвеждат 

отпадъците на жителите от сградата в различни сектори в подземието за стъкло, хартия и 

пластмаса, които да бъдат събирани и рециклирани от работници. Сърцето е представено 

като водата, изчистена от самата сграда от вградени пречистватели, които държат хората и 

растенията живи. Тези пречистватели автоматично изпомпват вода към растенията в 

сградата. Ръцете ни в тази сграда са представени като криле, които се показват когато вали за 

да събират дъждовната вода, която ще отива към пречиствателите и ще бъде използвана от 

жителите на сградата.  Еволюцията на хората ни е показала, че е много по-удобно, хората да 

стоим на два крака, за това тези сгради трябва да бъдат високи като изправен човек, за да се 

запазва площта, която споделяме с животните и растенията, която за тях е дом. Колкото 

повече населението се увеличава толкова повече убиваме природата.  

    Сградите ще бъдат изградени във формата на кръг, за още повече запазване на 

място. Много е важно да променим начинът си на живот, за да спасим природата си. Нужно е 

да има повече инвестиции в изграждането на екологични продукти. Необходимо е, да се 

обърне голямо внимание на всички екологични проблеми и тези сгради ще помогнат да 

променят мисленето на хората с удобството, красотата и зеленината си. 
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