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9-12 Aðustos 2018Yýllardýr uyguladýðýmýz, geçimimizi saðladýðýmý
zamanlý yaþadýðýmýz,yaþamýmýzýn doðal olarak parçasý olan Doðal Yaþam Yollarý olarak bilinen Pe
Fukuoka,Biodinamik,Ekolojik ve Geleneksel tarým ve yaþam tekniklerini,sorunlara bakýþ açýlarýný
deðerlendirip uygulayacaz bu kampta.Yaþ sýnýrlamasýnýn olmadýðý bu kamp ile katýlýmcýlarýn "Eko
farkýndalýk, doða bilinci, uyumu ve diðer insanlarla barýþ içerisinde yaþama" deneyimlerini de
yaþamalarýný umuyoruz. Bir nevi ekoller karþýlaþtýrýlmasý gibide görülen bu 3 günlük kamp esnas
yaptýðýmýz,göz önündeki çalýþmalar ile deneyimlerimizi,ekollerin bize göre güçlü yönlerini payl
Gün Yerleþme ve Tanýþma (9 Aðustos-Perþembe)Tüm katýlýmcýlara öncelikle 12 yýllýk doðal yaþam
deneyimine sahip Ýmece Evi'ni gezdiriyor, tanýtýyoruz. Yemek, çay ikramýndan sonra herkes
kendi çadýrýný açýyor. Sabah kalkýnca ilk olarak meyvelerle sindirim sistemimizi uyandýrýyoruz
Beraberce hazýrladýðýmýz görev listesine göre 2-3 kiþi ekmek yapmaya mutfaða; diðerleride tüp,
doðalgaz olmayan Yazlýk Kuzineli Mutfaðýmýza odun, kozalak toplamaya ormana gidiyor. Orman
hemen bitiþiðimizde. Uzaklaþma filan yok. Hazýr olan açýk büfe kahvaltýmýzý acele etmeden yapý
çay keyfimizi yapýyoruz. Biz çay keyfi yaparken ekmek yapan görevliler kül ile bulaþýklarý yýk
sýralarýný savmýþ oluyorlar.2. Gün Permakültür ve Fukuoka Öðleden önce Permakültürü,çýkýþýný,en
olan tasarým ve suyu saklama yöntemlerini konuþup uygulayacazÖðleden sonra ise Fukuokanýn "Bir
þey yapma,müdahale etme" dediði doðal yaþam yolunu konuþup hepbirlikte tohum topu yapacaz.3.Gün
Biodinamik,Ekolojik ve Geleneksel TarýmSabah oturumunda Ay takvimini yaþamýn her alanýnda
uygulayan Biodinamik-Doðal Yaþam Yolu nu ve bize en ilginç gelen "göze göz,diþe diþ" metodunu
da uygulayacaz. Sabah oturumunda son olarak Ekolojik Tarým metodlarýna,sertifika, Organik
Tarým Yasasýna deðinip diðer ekollerin hangi çözümlerini kullandýðýna bakacaz.Öðle yemeði ve
dinlenmesi için Þelaleye gidecez. 2 km. ormanda yürüyüþ yaparak Ege Bölgesinin en büyük (42m.d
dökülen) ve halen yaban kalmýþ Ýbrim Þelalesine (tesis yok) yürürken orman aðaçlarýný, otlarýný
tanýyoruz. Dinlenme sonrasý on oturumuda burada yapalým dedik; Geleneksel,Kadim yöntemleri,
karþýlaþtýrmalar.Kampa gelirken getirmeniz gerekenler; Çadýr, uyku tulumu veya battaniye, mat
(veya þiþme yatak), fener, mayo, þort, havlu, rahat yürüyüþ ayakkabýsý, müzik aletiniz, evde
atmaya kýyamadýðýnýz boþ kavanoz ile kumaþlar, heyecanýnýz ve dayanýþma istekliliðiniz :)Kamp Ý
Evi Yerleþkesi'nde yapýlýp Derneðimize gelir getirmek için düzenleniyor. Harcamalarýn karþýlanm
için tüm kamp için bir kiþinin maliyetini 300 TL olarak öneriyoruz. Derneðin banka hesabýna
havaleyi yaparken "Ekoller kampý baðýþý" demeniz yeterli olacaktýr.Kampa katýlmayý düþünenlerd
ricamýz Ýmece Evi'nin yaban alanda olduðunu bilerek gelmeleri için www.imeceevi.org
sitesinin "Ziyaret" sayfasýný okuyarak karar vermesi konforunuz için önemli
:)http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=30
Doldurmanýzý istediðimiz formda aþaðýdaki
baðlantýda;http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=35
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