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SON ETKİNLİĞİMİZ : MAYIS 2012
 

7 GÜNLÜK YOGA YAŞAM KAMPI

*******************************************************************************************************************
YAKINDAKİ ETKİNLİKLERİMİZ

 EYLÜL'den itibaren ANTALYA'da : HATHA YOGA dersleri başlayacak

EYLÜL- EKİM 2012    SERTİFİKALI PERMAKÜLTÜR   DİZAYN KURSU  
Yer ayırma şimdiden- 5 eylül'e kadar İNDİRİMLİ mümkündür

*****************************************************************************************************

 PROJELER

 ECOYAPI KAMPI’nın  gelecek sene olması umudundayız

SEMA DANS ATÖLYESİ nin – 2013'te de yapılmasını umuyoruz

Diğer  SATYANANDA YOGA  SEMINERLERİNİN ve

Diğer PERMAKÜLTÜR DİZAYN kurslarının
2013 yılında da düzenlenmesini umuyoruz

**************************************************************************** 
ŞİMDİ

DOĞAL BİTKİLER- İNCİR- ZEYTİN toplanması zamanı geldi
« Yunus Emre çiftliği Vejetaryan tarifleri kısa kitabı » ve

2013 yılı için « İLHAM » TAKVİMİ  hazırlanıyor

Om shanti

http://fermeyunusemre.eklablog.com/cours-permaculture-octobre-2012-saviana-parodi-a40548033


SON ETKİNLİĞİMİZ 

 MAYIS 2012
Sannyasis Atmatattwa ve Brahmananda' ile

7 GÜNLÜK YOGA YAŞAM KAMPI
   BURADA fotolar bulunur

 

***************************************************

yakında : 5 EYLÜL'den itibaren

ANTALYA'da      HATHA YOGA   dersleri başlayacak

Swami SATYANANDA ve BİHAR SCHOOL of YOGA'nın eğitimlerine göre

HER ÇARŞAMBA günleri 5 Eylül'den itibaren
3yada4 ders verilecek.

YER :
ANTALYA YOGA Stüdyo

(Burhanettin onat cad. Komaş'a yakın)

Şehir merkezinde ki sakin ve barış dolu bu stüdyoyu
Nurgül'ün sayesinde kullanabileceğiz.

Sağol Nurgül !

B  İ  LGİLER BURADA  

********************************************************

28 Eylül- 10 EKİM 2012

   SERTİFİKALI     PERMAKÜLTÜR DİZAYN   kursu  

Tarih
28 eylül- 10 ekim 2012

 Saviana Parodi Delfino ve Adrien Legris ile Permakültür'ün etik, prensip ve tekniklerini
hem öğreneceğiz hem de pratik olarak uygulayacağız

BURADA HER   TÜRLÜ   BİLGİ BULUNUR  
Tükçe + İngilizce diller kullanılacaktır.

Yer AYIRMA..  AÇIKTIR –
5 Eylül 'den önceki yapılan yer ayırmalar indirimlidir:o)

*************************************************************************

http://yunusemreciftligi.eklablog.com/01-antalya-da-satyananda-yoga-kurslari-a47893112
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/permakultur-kurslari-c17894463
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http://yunusemreciftligi.eklablog.com/01-antalya-da-satyananda-yoga-kurslari-a47893112
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/01-antalya-da-satyananda-yoga-kurslari-a47893112
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/hatha-yoga-kurslari-c17220713
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/hatha-yoga-kurslari-c17220713
http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/images-seminaires-c320758


SEMA DANS ATÖLYE PROJESİ

Bu « SEMA DANS ATÖLYE » projesi güzel bir projedir
Olağanüstü ruhsal dansci ve dans hocası, iranlı ve New York ta yaşayan Banafsheh  Ağustos'ta 

Türkiye’ye gelecek ve bu muhteşem dans seminerini verecek :
DANCE OF ONENESS – BODY OF LIGHT

bilgi burada bulunur
Türkçe : www.tumata.com   Banafsheh'in sitesinde BURADA ingilizce bir açıklama vardır.

Banafsheh'le görüştükten sonra, Yunus Emre çiftliğinde bir seminerin düzenlenmesinin mümkün olup 
olmayacağı  belli olacak...demek ki daha sonra bu proje hakkında bilgi verilecek

ECOYAPI KAMPI

Hava nasıl  olursa olsun, yağmurlu, buz gibi soğuk, ateş gibi sıcak olsa 
da, sizi  ağırlamak için daha konforlu bir ev yapmayı düşünüyoruz.

Tamamen doğal malzemelerden,  saman veya topraktan yada karışık 
malzemelerden yapılmasını düşünüyoruz ve  Karin  Yannik’le  bunu 
hazırlıyoruz.

Bu ev « ANAHAT » olarak adlandırıldı. ANAHAT şakrası Kalp şakrasıdır.
2013'te ekoyapı kampının olması umudundayız.
Bu konu da daha sonra bilgi verilecektir.

SATYANANDA YOGA SEMİNERLERİ

Tabi ki gelecek sene de  SATYANANDA YOGA seminerleri düzenlenmeyi planlıyoruz.
Programımıza bakın......

http://www.namah.net/workshop/dance-oneness-body-light-dance-pilgrimage-turkey
http://www.tumata.com/
http://www.namah.net/workshop/dance-oneness-body-light-dance-pilgrimage-turkey


PERMAKÜLTÜR kursları

Çiftliğin projesinde senede bir / iki kere   PERMAKÜLTÜR kursu düzenlenmesi vardır.
Biri Sertifikalı DİZAYN kursu olabilir, öteki ise yakın bir konu hakkında bir kurs olabilir, ekoyapı 
gibi...
Bu konuda yakında programımızda daha fazla bilgi bulunacaktır.

ŞİMDİ

–LAVANTA- SANTOLİNA – KEKİK  gibi doğal bitkiler toplamaktayız ve kurutularak saklanacaktır.
–İNCİR toplanmasına  az kaldı, Hatice ile (komşumuz) incirleri kurutup hazırlayacağız.
–2013 yılı için « İLHAM» takvimi hazırlanmaktadır
–«  YUNUS EMRE ÇİFTLİĞİ  vejetaryan tarifleri kısa kitabı »da hazırlanmaktadır.

Burada, bir yemek tarifi  mevcuttur ... tadına bakın bakalım ! Tarifimiz bir tatlı tarifi:o))

Bütün ürünlerimiz yakında ya internet sitemizden ya da çiftlikten satın alınabilecektir, çiftliği 
desteklemek için.

BİLGİ ve SİPARİŞ İÇİN BURADA TİKLAYIN

Ayrıca bu yaz GÜNEŞ ile çalışan bir FIRIN  ve belki bir kümes yapmak dileğindeyiz.
: o)

Şimdilik bu kadar … güzel yazlar dilerim
Yakında görüşmek dileğiyle

:o)

 

Om shanti
Sannyasi Yogapushpa

http://yunusemreciftligi.eklablog.com/ciftligin-urunleri-c18408490
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/portakal-ve-pirincli-tatli-a48371948

