
İyi ki geldiniz...

Çünkü İnsanız… ve �nsanoğlu tek yaratılmamıştır. B�r�m�z�n
b�r d�ğer�m�ze da�ma �ht�yacı vardır. Kuşkusuz hep�m�z
yardıma muhtaç b�r şek�lde doğar, yaşar ve ölürüz. Hayatın
kanunu budur. Ve s�z�n de Sevg�l� Z�yaretç�m; bugün burada
ve bu sayfada olmanızın b�r neden� vardır. Çünkü evrende
gerçekleşen her olayın
b�r sebepler z�nc�r� vardır.
Bu döngünün sebeb� �ster
a�len�z, �ster sevg�l�n�z,
�ster evladınız, �sterse
yaşamın ta kend�s� olsun;
burada olmanız cevapsız kalan sorularınıza ya da
çözemed�ğ�n�z sorunlarınıza b�r adım daha yaklaşmış
olduğunuzun en kesin kanıtıdır...

NEDEN
BURADASINIZ?

Hadi Başlayalım!
Şimdi sizi üzen, yaşama bakış açınızı engelleyen ve sizi yolunuzdan
alıkoyan ne varsa çözümleme zamanı…
Hadi Başlayalım ve cevapsız kalan hiçbir soru kalmasın,
yürümenizi engelleyen taşları temizleyin.

HAKKIMIZDA

Astroloji&Meta�izik Uzmanı Zeynel Eroğlu

ZEYNEL EROĞLU KİM?

Her şeyden önce yaptığı işe
yalnızca bir meslek gözüyle bakmayan,
daima öğrenmenin, bilginin,
bilinmeyeni çözmenin amacı içinde yaşayan
bir sade insandır Zeynel Eroğlu…
Babası Hüseyin Hoca’nın yanında
küçük yaşlardan beri aldığı ilim ve
bilgi ışığında çalışmalarına devam ederken,
Metafizik ve Astroloji alanlarında
yurtiçi ve yurtdışında binlerce danışanına
hizmet vermeye devam etmektedir.

Astroloji&Metafizik Uzmanı Zeynel Eroğlu
Bütün mesele neyi tercih etmeniz gerektiğidir.
Sorularınızın cevapsız kalmasına razı gelmek mi,
yoksa tüm sorunları çözümlemek için bir adım atmak mı?
Ş�md� Adım Atma Zamanı…

HİZMETLERİMİZ
Sizin İçin

ÇALIŞMALARIMIZ
ÖZELBAKIM

Tamamen kişiye özel bir bakım çalışmamızdır. Kişinin içinde
bulunduğu duruma özel olarak bakım açılır. Soru veya sorun
ile ilgili kapsamlı bir bakım türü olduğu gibi, kişilerin kararsız
kaldıkları durumların sonuçlarına da farklı bir bakış açısı sunar.

YILDIZNAME
Bu bakım size, hayatınızın gidiş yönü hakkında çok
BAKIMLARI
önemli bilgiler verdiği gibi, geçmiş ve geçmişe ait konularda
da bilmediklerinize ışık tutacak. Yıldızname Bakımı ile; aile,
sosyal hayat, özel hayat veya iş yaşamınız hakkında her türlü
sorunuza yanıt bulabilirsiniz. Sadece kendiniz için Tek Kişilik
Yıldızname Bakımı yaptırabildiğiniz gibi, uyum ve evlilik gibi
konularda da Çift Kişilik Yıldızname Bakımı seçeneğiniz de bulunuyor.
HAVAS
ÇALIŞMALARI

Havas Çalışmaları çok az uzmanın yapabileceği birtakım işlemlerdir.
Kişilerin içinde bulundukları durumun neden oluştuğuna çözüm
olduğu gibi, sonrasında atılacak adımlara da zemin hazırlar. Büyü,
Büyü Bozma, Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Geri Getirme,
Cin Musallatı, Nazar, Kısmet Bağlanması gibi aklınıza gelebilecek
tüm havas konularında size yardımcı olmak için özel olarak çalışma
yapılanbir işlemler bütünüdür.

RESİMLİ

Resimli Bakımlar da yine, Tek Kişilik Resimli Bakım
BAKIMLAR
ve Çift Kişilik Resimli Bakım olarak iki gruba ayrılıyor. Resimli Bakımda
esas olan kişilere ait fotoğraﬂarın yakın zamanda çekilmiş olması ve özel
bilgilerin eksiksiz olmasıdır. Resimli Bakımlar size; kendiniz veya
aşamınıza dahil ettiğiniz kişi hakkında tüm cevapları sunacaktır.
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ASTROLOJİK
ANALİZLER
Astrolojik Analizler ile hayatınıza ve bulunduğunuz noktaya bakış açınıza değişik noktalardan yaklaşma
şansınız artacağı gibi, neye nasıl karar verebileceğinizi bilmediğiniz, karar almakta zorlandığınız, aklınıza
gelebilecek her konuda size yardımcı olmak için yapılan çalışmalardır. Astrolojik Analizlerimizden en çok
tercih edilenler; İlişki Analizi, Evlilik Analizi, Uyum Analizi, Bebek Analizi, İsim Analizi,Doğum Haritası
Analizi, Ticari Analiz, Sağlık Analizi, Eğitim Analizi, Doğrulama Analizi, Hukuk Analizi, El Falı Analizi,
Rüya Analizi, Feng Shui Analizi olmaktadır. Hangi Analiz türünün size uygun olduğunu belirlemek konusunda
kararsız kaldığınız durumlarda, size soru veyA sorununuza uygun bakımı seçmenizde yardımcı oluyoruz.
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KİMSEYE
SORAMADIKLARINIZ
Elbette ki burada olma nedenlerinizden en önemlisi veya ilki… Aile kaynaklı sorunlar, psikolojik rahatsızlıklar,
kimseye anlatılamayan ve ifade edilemeyen durumlar, aldatılma ve hatta aldatma, düzensiz ilişkiler, anne-baba
-evlat-eş-sevgili ekseninde yaşanan ilişki çıkmazları, geceleri uyuyamama, düzenli bir uykuya geçememe,
depresif ve sinirlilik halleri, halüsinasyon görme, evlilikte beliren olumsuzluklar, sevgi ve aşk acıları, terkedilme,
bekletilme, üzülme, acı…Ve bunların her birinin getirdiği karamsarlık ve hayata bakış açısının tamamen bozulması.
Binlerce sebep ya da olay sayılabilir, burada kısaca ifade ettiklerimiz sadece belli başlı nedenlerden birkaçı. Tüm
bu yaşadıklarınıza modern tıbbın çare bulamadığı noktada, sizlerin isteği ve onaylamasıyla biz devreye giriyoruz.
Kimseye soramadıklarınızı, sosyal çevreniz ve bulunduğunuz konum açısından bazen kendinize bile itiraf
edemediğinizproblemlerinizin çözümüne bir ışık tutuyor, sizin isteğiniz doğrultusunda çalışmalarımıza başlıyoruz.

Sevgili Ziyaretçim, Bana ister Whatsapp’tan ulaşın, ister Bakım ve Analiz For�larından…
Hangisinden ulaşırsanız ulaşın, Lütfen bana açık ve net olmaya çalışın; önce kendinize gerçekleri
kabullendirin sonra ise çevrenize bunu hissettirin. Düşüncelerinize, duyg�larınıza, davranışlarınıza
eskisinden daha farklı bir gözle bakmaya çalışın. Önce siz gerçekleri gör�n; Görecekleriniz canınızı
yaksa da gözlerinizi asla kapat�ayın! En derin sevgi ve saygılarımla…
Ast�oloji&Metafizik Uzmanı
Zey�el EROĞLU

BAKIM NEDİR?
Ençok Merak Ettiğiniz Soru...
BAKIM NASILYAPILIR?

Bakım, kişinin ya da kişilerin içinde bulunduğu durumun neden
ve nasıl oluştuğunu en net ve kesin bir şekilde ortaya koyan gerçeklik bilgisidir...

İnsanların soru veya sorunlarının çözümlenmesi için, kesinlikle bir takım koşulların
sağlanması gereklidir. Bu koşulların bizim ilmimizle bağlantılı en temel koşulu,
yaşanılan sıkıntının ana kaynağının ne olduğunun ortaya çıkarılmasıdır.
Bu nedenle her bakım ve analiz için, danışanlarımızın net ve doğru ifadelerde
bulunması, verilen bilgilerin kesinliğe dayanması söz konusudur.

Bakım dediğimiz durum, tüm bu
yaşanılanların ve getirdiklerinin nasıl
ve neden oluştuğunu bulmak amacıyla
yapılan bir görü ve çözümleme sistemidir.
Her üstadın veya uzmanın kendine özel
bakım usulleri olmakla birlikte, çözüm
yolları da yine uzmanlık derecesine göre
değişiklik gösterebilir.

Bakım, sizin sor�nunuzu ifade et�enizden sonra bu sor�nun nasıl oluşt�ğ�nu gösteren
ve nasıl çözüleceğine ilişkin izlenmesi gereken yolları sunan en temel çözümleme sistemimizdir.
Dolayısıyla, bakım olmadan herhangi bir işlem ya da çözüm yoluna gidilmez…

HANGİ
BAKIM?
Pek�, S�z Hang� Bakımı Yaptırmalısınız…

SİZE
UYGUN
BAKIM

İnsanların soru veya sorunlarının çözümlenmesi
için, kesinlikle bir takım koşulların sağlanması
gereklidir. Bu koşulların bizim ilmimizle
bağlantılı en temel koşulu, yaşanılan sıkıntının
ana kaynağının ne olduğunun ortaya çıkarılmasıdır.
Bu nedenle her bakım ve analiz için,
danışanlarımızın net ve doğru ifadelerde
bulunması, verilen bilgilerin kesinliğe dayanması
söz konusudur.

S�ze, sadece sorunuz �le �lg�l� değ�l; hayatınız, kar�yer�n�z, �ş ve özel yaşamınız,
Hayatına değ�ş�k b�r yön verme �steğ�n�z, eş seç�m�n�z, meslek seç�m�n�z,
yaşayacağınız şeh�r, hatta �sm�n�z�n anlamı, �s�m anal�z�n�z, ev ve
mekan, �şyer� seç�m�n�z g�b� aklınıza geleb�lecek hemen
her konuda bakımlarımız �le destek ver�yoruz…

Ast�oloji&Metafizik Uzmanı
Zey�el EROĞLU

BAKIMDAN
SONRA...
Bakım Sonrası Ne Yapacaksınız?
BAKIM
SONRASI
İŞLEM

Bakım yapıldıktan sonra, sizin isteğiniz ve onayınız
doğrultusunda soru veya sorunun çözümlenmesine
ilişkin yapılacak olan işlemin gerçekleştirilmesi çok
önemlidir. İşlemin hangi yollar izlenerek gerçekleştirileceği,
izin probleminize veya isteğinize göre şekillenecektir.
Örneğin bazı sıkıntılar ve buna bağlı tıbbın çare bulamadığı
hastalıklar söz konusu olduğunda işlemin hemen
yapılması elzemdir. İşlem, bakım sonrası ortaya çıkan
bilgilerle yapılır. Bazı istek, amaç veya beklentiler ile
geliyorsanız, istediğiniz amaç doğrultusunda
beklentilerinize uygun işlemin yapılması, sizin bunu
istemeniz ve onaylamanız ile orantılıdır.

YAPILAN BAKIM
SONRASINDA
ORTAYA
ÇIKARILAN
BİLGİLER İLE,
SİZ NE ZAMAN
İSTERSENİZ İŞLEMİ

BAŞLATABİLİRSİNİZ...

ÖDEME
Ödemey� Nasıl Yapacaksınız...
ÖDEME YÖNTEMLERİ

Bakım sonrası, ortaya çıkan en önemli sorulardan biri de, ödemeyi nasıl
yapacağınız. Seçtiğiniz bakım ve bakım ücretini size en uygun ödeme yöntemi ile
gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada sizin için İnternet üzerinden; sokağa çıkmadan
ya da bankaya gitmeden ödeme yapabileceğiniz birçok sistemi sizin için bir araya getirdik.

YURTİÇİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Kredi Kartınız varsa, online olarak sitemiz üzerinden ödemenizi yapabilirsiniz.

BANKA – MAAŞ KARTI İLE ÖDEME

Kredi kartınız yoksa ya da Kredi Kartı kullanmıyorsanız, Banka Kartınızla
da kolaylıkla ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

EFT İLE ÖDEME

Farklı bir bankadan diğer bankaya yapılan ödeme
için EFT tercih edebilirsiniz. EFT, bankalar arası
para transferi gerçekleştirilerek güvenli bir ödeme sağlar.

HAVALE İLE ÖDEME

Havale işlemini, bir banka kartınız, kredi kartınız, banka hesabınız olmadığı
zaman rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Banka hesabımıza yada iban numaramıza
havale yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT İLE ÖDEME

Bulunduğunuz konumda banka yoksa PTT üzerinden,
bizim PTT Bank Posta Çeki hesabıma ödeme işlemini yapabilirsiniz.

KRİPTO PARA BİTCOİN İLE ÖDEME

Kripto Para dĳital, şifrelenmiş, sanal para birimidir. Kripto Paraların en bilineni olan bitcoin ilede ödeme alabiliyoruz.

PAYPAL İLE ÖDEME

Kredi kartı bilgilerinin başkalarıyla paylaşılmadan yapılabilme imkânı veren bu ödeme yöntemi kullanım kolaylığından dolayı
geniş kitleler tarafından tercih edilmektedir.

ONLİNE PARA TRANSFERİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR.

TransferWise, TransferGo, Papara, Neteller, Payoneer, Skrill, Papara, FastPay, Stripe sistemlerinide kullanıyoruz.

YURTDIŞI ÖDEME YÖNTEMLERİ

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Yurtdışında kullandığınız herhangi bir kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartınızın Mastercard
ada Visa olması yeterlidir.

BANKA KARTI İLE ÖDEME

Kredi Kartınız yoksa ve sadece Banka Hesabınıza bağlı Banka Kartına sahipseniz, bu kart ile deödeme yapabilirsiniz.
Banka kartınızın Mastercard yada Visa olması yeterlidir.

HAVALE - EFT İLE ÖDEME

Havale - EFT işlemini, Almanya’da bulunan Euro banka hesap numaramıza havale yaparak işleminizi
gerçekleştirebilirsiniz. Eğer yurtiçi Türkiye banka hesabınız varsa Türkiye banka hesap numaramızı sizinle
paylaşıyoruz.

PAYPAL İLE ÖDEME

Kredi kartı bilgilerinin başkalarıyla paylaşılmadan yapılabilme imkânı veren bu ödeme yöntemi kullanım
kolaylığından dolayı geniş kitleler tarafından tercih edilmektedir.

KRİPTO PARA BİTCOİN İLE ÖDEME

Kripto Para dĳital, şifrelenmiş, sanal para birimidir. Kripto Paraların en bilineni olan
bitcoin ile de ödeme alabiliyoruz.

ONLINE PARA TRANSFERİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR.

TransferWise, TransferGo, Papara, Neteller, Payoneer, Skrill, Papara, FastPay, Stripe sistemlerini de kullanıyoruz.

ULUSLAR ARASI PARA TRANSFERİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR.
Money Gram, Ria ve UPT ile ödeme yapabilirsiniz.

BİZE
ULAŞIN

Bize Nasıl Ulaşacaksınız...
İLETİŞİM KANALLARIMIZ

Her türlü sorun ya da görüşlerinizi çekinmeden Whatsapp üzerinden 7/24
yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Her birinizin sorunu ile tek tek ve
ince ayrıntısına kadar inceleyeceğimizden emin olabilirsiniz...

Ayrıca bize;
www.medyumca.com
www.zeyneleroglu.com.tr
0533 594 25 77
0212 594 25 77
zeyneleroglu@gmail.com

CEVAPSIZ SORU YOKTUR!
B�z�mle İlet�ş�me Geç�n…

MUTLU
DANIŞANLAR

Ve İşte Onların Değerlend�rmeler�...
M.Akalı
M.Akalı

SAMSUN
SAMSUN

Allah
AllahZeynel
Zeynelhocamdan
hocamdanrazı
razıolsun.
olsun.Özü
Özüsözü
sözüb�r,
b�r,güven�lecek
güven�lecektek
tek�nsan
�nsankend�s�.
kend�s�.
Allah
Allahne
nesıkıntısı
sıkıntısıvarsa
varsag�ders�n.
g�ders�n.Annem
Annemgece
gecegündüz
gündüzdua
duaed�yor.
ed�yor. Allah
Allahrazı
razıolsun
olsunhocamdan.
hocamdan.

N�şanlım nedens�z sebeps�z ben� bırakıp n�şanı attığında Zeynel hocama
can s�m�d� g�b� sarıldım. Şu an k� huzurumu ve mutluluğumu
Zeynel hocama borçluyum. O ne ded�yse aynen gerçekleşt�.

D.Bayat
M.Akalı

ORDU
SAMSUN

ALMANYA
SAMSUN

HOLLANDA
SAMSUN

A.Hat�poğlu

ANKARA

Allah
ZeynelAllah
hocamdan
razı olsun.
sözü b�r,
tek �nsan
kend�s�.
Hocamdan
razı olsun.
İlm� veÖzü
tecrübes�
�legüven�lecek
her sıkıntımda
g�deceğ�m
tek �nsandır
Allah ne sıkıntısı varsa g�ders�n. Annem gece gündüz dua ed�yor. Allah razı olsun hocamdan.

Allah b�n kere razı olsun hocam senden. B�r değ�l b�n kere dua etsem az.
Olmayan hastalığın derd�nden kurtardı ben�. N�celer�ne nas�p olsun �nşallah.

A.Yalçın
M.Akalı

TUNCELİ

Zeynel
bey�n
hazırladığı
gönderd�ğ�
h�çb�r
�şlem d�ne aykırı
değ�l.
Allah
Zeynel
hocamdan
razıve
olsun.
Özü sözü
b�r, güven�lecek
tek �nsan
kend�s�.
B�lhassa
allahavarsa
şükred�yorum
böyle b�r
�nsanı
karşıma
çıkardığı
�ç�nrazı olsun hocamdan.
Allah
ne sıkıntısı
g�ders�n. Annem
gece
gündüz
dua ed�yor.
Allah

S�zde ne varsa onu söyleyecek, eğr�s� ve doğrusu �le ortaya koyacak tek adamdır
Zeynel hocam

E.Ş�şman
M.Akalı

Seher

Ş.Kahraman

İSTANBUL

Allah
Zeynelmedyum
hocamdan
razı olsun.
Özü
sözü b�r,
tek �nsan
kend�s�.
Güven�l�r
dey�nce
Zeynel
hocamı
tekgüven�lecek
geçer�m. �nanç
ve �t�kat
�le hocamın
Allah
ne
sıkıntısı
varsa
g�ders�n.
Annem
gece
gündüz
dua
ed�yor.
Allah
razı
ded�kler�n� yaptım. Bugün sağlığım ve huzurum varsa, hocam sayes�ndeolsun hocamdan.

İ.Çomak
M.Akalı

HOLLANDA
SAMSUN

Ayrıldığım
kavuşmam
beyb�r,
sayes�nde
oldu. tek �nsan kend�s�.
Allah
Zeynelsevg�l�ne
hocamdan
razı olsun.Zeynel
Özü sözü
güven�lecek
Zeynel
bey�n
ded�kler�n�
harf�yen
yer�ne
get�rd�m.
Ne
d�yey�m
Allah ne sıkıntısı varsa g�ders�n. Annem gece gündüz dua ed�yor.Allah
Allahrazı
razıolsun.
olsun hocamdan.

Ded�kler� b�r b�r gerçek oldu. Hala �nanamıyorum bazen yaşadıklarıma.
Zeynel hocamın �lm� ve sabrı sayes�nde tekrar hayatıma devam edeb�ld�m.
Her zaman sağlığına duacıyım.

S.Durna
M.Akalı

İNGİLTERE
SAMSUN

Kend�s�ne
nokta
atışı yorumlar
görmed�m.
Allah
Zeynelyıldızname
hocamdanbaktırdım.
razı olsun. Ben
Özü böyle
sözü b�r,
güven�lecek
tek �nsan
kend�s�.
H�ç k�msen�n
haber�
konuyu
b�r şek�lde
ortaya Allah
koydu.
Allah
ne sıkıntısı
varsaolmayan
g�ders�n. b�r
Annem
gecenet
gündüz
dua ed�yor.
razı olsun hocamdan.
Pes ded�m yan�. Zeynel bey b�r numara gerçekten

Bakım konusunda uzman b�r �s�m varsa oda hocamdır. Güven�l�r ve �ş�n�n ehl� b�r �nsan.
Allah yolunu açık ets�n.

L.Tapaz
M.Akalı

ALMANYA
SAMSUN

M.Darendel�
ALMANYA

Müf�t

BELÇİKA

Allah
Zeynel
razı olsun.
Özü sözü b�r, g�deceğ�n�z
güven�lecektek
tek adres
�nsan Zeynel
kend�s�.hocamdır.
Ney� nasıl
vehocamdan
neden yaşadığını
anlamıyorsanız,
Allah ne sıkıntısı varsa g�ders�n. Annem gece gündüz dua ed�yor. Allah razı olsun hocamdan.

Zeynel hocam sayes�nde sevd�ğ�me kavuştum.
Darısı tüm ayrılık acısı çekenler�n başına.

M.Şah�n

ALMANYA

