İnanılmaz bir zamandan geçiyor olduğumuzu hissediyor musunuz? Bütün
gezegen, bütün insanlığın üzerinde esen değişim rüzgarını hissediyor
musunuz?
Tüm evrene yayılan Bilincin varlığını ve yaradılışın her bir parçasını bulgular
doğrulamaktadır ve Kuantum fiziği sayesinde, bilim bunu henüz keşfetti. Büyük
ihtimalle bilim admaları, binlerce yıldır, doğu ya da antik uygarlıkların
bilgelerinin... Yogi, şaman, sufi veya başkası olsun, bildiği herşeyi keşfetmeye
veya bilimsel olarak kabul etmek üzereler.
Tüm değişimler gibi, bu dönüşümler, her gün şahit olduğumuz, korkunç şiddet
acılar getiriyor olsa da, içinde bulunduğumuz dönüşümün bizi Işığa
götürdüğüne derinden inanıyorum: Tüm bilgeler hemfikir ,gezegenler ve tüm
kainat onaylıyor: İnsanoğlu gerçek doğasına uyanıyor.… İnsanoğlu farkında
oluyor, farkında olduğunun farkına varıyor... İnsanoğlu Sevgiye, saygıya
merhamete uyanıyor…
Bu biraz zaman alabilir ancak çok hızlıda olabilir…
Kim bunu görebilecek? Kim bunu deneyimliyebilecek? Bizler, basitçe, kalbimizi,
gözlerimizi, duyularımızı açarak, dünyaya saygı duyarak, hayvanları severek (ve
belki onları yemeyi bırakarak ), bitkilerle konuşarak, yıldızları dinleyerek,
farkındalık uygulayarak, yüreğimizi dinleyerek ve Kalp Ekoloji, bilinçli Yaşam,bir
olmayı uygulayarak, bu deneyimi yaşamaya başlayailiriz.
« Burada yaptığım, düşündüğüm, hissettiğim,
Seni ve orada yaptığını, düşündüğünü, hissettiğini etkiliyor »
Çünkü hepimiz bağlıyız, hepimiz biriz.

Bu değişimi sizde bir şekilde deneyimliyorsunuz, internete, ister ekoloji,
yaratıcı bankacılık, permakültür, tohum koruma, suyun hafızası, arıların
korunması isterse daha fazlası olsun, herşey hakkında bilgi almamızı
sağladığı için teşekkürler.
Herkes için daha doğru, saygılı bir dünya yaratımı stillerinden « Kültürel
Yaratımı » duydunuz mu?
Yunus Emre Çiftliği bunun bir parçası… gezegenimizde daha iyi
olabilmek için kendiliğinden yaratıcı hareketin bir parçası…
Yunus Emre Çiftliği, bilmeyenler için, 2008 yılında, kişisel ve kolektif
gelişim için, yoga, permakültür, ekoloji, el sanatları vb. araçlarla bilgi ve
tecrübe paylaşmak için doğmuştur. Birçok gönüllü, arkadaş, komşunun
katkıları sayesinde büyümüş, yoga ve permakültür seminerleri
düzenlemiş ve 2012 yılında yanmıştır…

Bunu evsiz, parasız, çalışma yerinin olmadığı çok zor bir zamantakip etti… ANCAK SİZ
arkadaşlar, akrabalar, çiftliğin destekliyicileri her zaman buradaydınız SİZLERE
teşekkürler... Şimdi
YENİDEN İNŞAA AŞAMASI’na
ulaştık

Kısaca:
 2015: TKDK tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu , çifliğin
yeniden inşasının %65 ini finanse edebilecek ... Eğer, başvurumuz kabul
edilirse ... Haydi!
 Fransız mimar ve ekoinşaat KYK takımı ile dizayn ve planların
hazırlanması (2015 sonbahar)
 Bu uzun ve karımaşık süreçde bana rehberlik eden Selcan ile
başvurumuzun hazırlıkları … halen sürüyor
 2016: Ayse, Ahmed ve onların mimarlık büroları planları alıp Türkçe
dökumanlar haline getirecekler
 Serkan ve ustalar inşaatımızın teknik yönlerini çalışacaklar
 Ayşe’nin eşi , çiftliğin muhasebecisi Akif, muhasebe tarafı ile
ilgilenecek
 Selcanın babası demirbaş sayımı ve listelenmesinden sorumlu olacak
 Ziraat Bankası Şube müdürü Abdullahraman bey, kredi için
başvurumuzu inceliyor….

Kredi? Neden ?
Çünkü…
Eğer TDK çiftliğin yeniden inşasını finanse etmeyi kabul ederse, tüm
miktarın %65’i karşılanabilecek...(toplam miktarın 80.000€ / 250.000 TL
olduğunu tahmin ediyoruz, önümüzdeki haftalarda rakam belirlenecek)
Bundan dolayı hala miktarın %35’ini bulmamız gerekiyor. Ziraat
Bankasının bize KREDİ verebileceğine inanıyorum
Ve sonra …. Eğer ZIRAAT bankası kabul ederse………………

Çiftlik yeniden inşa
edilecek  ve yakında
sizleri yeni programlarla
ağırlamaya başlayacak!

Yani, « Evet »e dönüşmesi gereken biraz « eğer» ler var!
Böylece…..
Evet ! TKDK finansman sağlayacaktır!
Evet ! Ziraat bankası bize kredi vermeyi kabul edecek!!

Bunun için SİZLER bize YARDIM edebilirsiniz !!
Nasıl ?
Çok basit!
Bankayı ve TKDK’yı , Yunus Emre Çiftliğinin
yararlılığı ve sürdürülebilirliği hakkında İKNA
edebilmek için, çiftlik, çiftliğin yeniden inşasının
gerekliliği , çiftlikte yaşadığınız deneyimler ,
çiftlikte organize etmeyi planladığınız seminerler
hakkında, bir mesaj yazarak, …. Bunu
gerçekleştirebilirsiniz
gibi bir şey………………………….

Yunus Emre Çiftlik projesinin
birçoklarına yarar sağlıyacağına
gönülden inanıyorum!

 Çiftlikte kaldım ve çok hoş bir
deneyim yaşadım!
 Yunus Emre çiftliğini başından
beri takip ediyorum ve yeniden inşa
edilmesini istiyorum !

……………….. Hayal gücünüz konuşsun! Yüreğiniz konuşsun !………………

Eğer, Yunus Emre Çiftliğinde kendi seminerinizi ORGANİZE etmek isterseniz, ve/veya
öğrencilerinizin Yunus Emre Çiftliğinde bir deneyim yaşamasını isterseniz, ve /veya Yunus Emre
Çiftliğinin huzurlu atmosferinde rahat vakit geçirmek isterseniz, ve/veya Yunus Emre Çiftliğinde
bir atölye çalışması organize etmek isterseniz…
Bizi bilgilendirin ve bir Mesaj yazın 

Öğrencilerimle çiftliğin yeniden inşasını
görmek ve inziva, seminer, programlar için gelmek
için sabırsızlanıyoruz

Ailem /İş arkadaşlarım/ arkadaşlarım la beraber
çiftlikte kalarak, ekoloji, permakültür sürdürülebilir yaşamı
ögrenmek istiyoruz

Çiftlik yeniden inşa edilir edilmez Sanat /Müzik atölye çalışması
yapmak için gelmek istiyoruz
…
Evet! Evet! Yunus Emre Çiftliğinin yeniden inşa edilmesini istiyoruz !

Kalem ve kağıtlarınızı alın ! Tüm mesajları Türkçeye çevirip her iki başvurumuza ekliyeceğiz
Bu işe yarayacak
Ancak bu ŞİMDİ olmalı çünkü ÇOK AZ zamanımız kaldı !

Son olarak başka bir kampanya başlatmak üzereyim

 Kitlesel Finansman Kampanyası
Amaç, inşaadan programların yeniden gelir getireceği açılışa kadar geçen sürede
dayanabilmemiz için bana ve çiftliğe yardım …
Şimdiye kadar çok az kişi çok az ile yaşadığımı biliyor. Sadece Antalyada ki yoga sınıflarından
gelen az bir para ve bağışlar … masrafları karşılamaya yeterli değiller…

Bu Kitle Finansman Kampanyası çeşitli seviyelerde katılım sunmaktadır:
Kisskissbankbank kitlesel finansmanı:
Para veriyorsunuz ve çiftlik ürünü, yoga programı, çiftlikte kalma, seminere katılma vs gibi bir
karşılık alıyorsunuz – Belki Türkler için başka bir yöntem de olacak
(Kisskissbankbank ‘ın daha Avrupa ile ilgilendiği için..) Size haberdar edeceğiz…
Çiftlikte kalmak için önceden ödeme yaparak yatırımda
bulunmak
Seminer ve Eko turizm için bireysel veya toplu olarak çiftlikte kalma…

Şuandan itibaren çiftliğin web sitesinde finans
planlarını ve bütün Yunus Emre Çiftlik projesini
bulabilirsiniz

BURASI ingilzce -- ORASI fransızca
Türkçe henüz yok maalesef

Herşey gelişmelere göre güncellenecektir


Tüm kalbimle, bu önemli evrede destek olmak
istediğinizi umuyorum …
Ve çok yakında, bir kaç ay içinde, çiftlik yeniden
SİZLERİ ağırlamaya başlayacak !
Ancak, eğer kitle finans kampanyası hakkında bilgilendirilmek istemiyorsanız beni ŞİMDİ bilgilendirin !

Çiftlik için yardım ve destekde bulunan
herbirinize kocaman teşekkürler 
Yunus Emre Çiftliği bir teşekkür olan ortak bir
girişimdir.

Not : Eğer mesaj yazmak istiyorsanız, lütfen hızlı olun, şimdi
yazın ! Sadece 2 1/2 haftamız kaldı ve Türkçeye çevrilecek 
 Herşey için şimdiden çok teşekkürler 

Om şanti
Isabelle
Yunus Emre çiftlik kurucusu

