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DUYURULAR

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Geçtiğimiz hafta 17.02.2012 günü kulüp toplantımızı 13. grup kulüpleri ile birlikte (Silivri Rotary
Kulübü katılamadı) Lalezar restoranda gerçekleştirdik. Yüksek katılımla gerçekleşen toplantımıza
Lüleburgaz Rotary Kulübü de katıldı. Guv Yard. Erdal ATAÖZDENin açılışı ile başladığımız toplantıda
tüm kulüp başkanları açılışlarını yaparak sunumlarını gerçekleştirdiler. Toplantı konuk konuşmacı
Karaköy Rotary Kulüp üyesi Rotaryen Saffet ÇİÇEKDAĞ’ın gerçekleştirdiği sunum ile devam etti. Sn
ÇİÇEKDAĞ bizlere önce teorik kısmını anlattığı meditasyon tekniğine yönelik ayrıca başarılı bir
pratik uygulamada gerçekleştirerek başarılı bir sunum yaptı. Bu sunum için kendisine teşekkürlerimi
sunuyorum.
Dostlarım 3 Mart 2012 günü Başkanlar eğitim semineri İstanbul Hilton Convention Center de
yapılacak . Gelecek dönem başkanı ve Önümüzdeki dönem Guv.Yard. Akın TİRYAKİOĞLU bu
toplantıya iştirak edecekler.
Ayrıca 10-11.03.2012 tarihinde Bölge Asamblesi yapılacak olup bu toplantıya yüksek katılım
gerçekleştireceğimizi umuyorum Bu toplantıda önümüzdeki dönem başkanımızın yanında olup
döneminde onu destekleyeceğimizi göstereceğimiz bu toplantıya tüm dostlarımın katılımını
bekliyorum. Toplantı İstanbul Hilton Convention Center de yapılacaktır.
SAĞLIK MUTLULUK DİLEKLERİMLE,

Muzaffer MEMİŞ
KONUŞMACIMIZ

:

Saffet ÇİÇEKDAĞ

Konu: BEYİNDEKİ ENERJİ DAĞILIMI

MİSAFİRİMİZ

:

Aşina Türkay DUMAN

Muzaffer MEMİŞ Misafiri

Zafer DERELİ

Kulüp Misafiri

TOPLANTIYA KATILANLAR

:

Cengiz TUĞLU – Emre ALP – Halil ALTUĞ – İsmet AÇIKGÖZ – Muzaffer MEMİŞ
Şükrü CİRAVOĞLU – Tamer BORAL – Ümit MIHLAYANLAR

DEVAM DURUMU

:

31.00

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

20 ŞUBAT Neşve YAYALAR

Doğum Günü

21 ŞUBAT Tevfik Batuhan ÇAĞLAYAN

Doğum Günü

KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 21.Şubat.2011 Cuma Saat 19.30 ROTARY EVİNDE
Başkan : Muzaffer MEMİŞ
Üye
: Cengiz TUĞLU
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Halil ALTUĞ
Sayman : Reşat AYAN
Geç.D.B. : Serhad CEYLAN
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri ?Yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri ?
Özdemir Asaf
Yaşamak direnmektir. Sevmek güvenmektir.Şunu unutma, insan çoğu zaman dünyanın hakimi, bazen de küçük
bir kalbin esiridir.
Mevlana
Bir sürü dostunun içinde elbet düşmanların olacak ama unutma ki,onca düşmanın içinde belki seni dostun
vuracak.
Maksim Gorki
Unutma, bir kalbi kırdıktan sonra özür dilemek fayda sağlamaz.Bil ki, telafisi olmayan şeylerin izahı gereksizdir.
Victor Hugo
Giden dönmeyecekse; kalanların değerini bileceksin. Ölenle ölünmüyorsa eğer; kalanlarla yaşamaya devam
edecesin.
Dostoyevski
Sevmek; güzel birinde aşkı aramak değil, bir başkasında kendini bulmaktır…
Dostoyevski
Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır.Zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
Peyami Safa
Uzaklık deyip de dert ettiğin nedir ki sevgili,biz Yaradan’ı görmeden sevmedik mi ?
Mevlana
Eden kendisine eder,yapan bulur ve çeker.Unutma kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet
yeter.
Mevlana
Bir kalbin içinde ne taşındığını asla bilemezsin.Kırmadan önce iyi düşün.Belki de içindeki sensin.
William Butler
İnsanlar çok değişti; dikkat etmek lazım. Biriyle el sıkıştıktan sonra, beşi de yerinde mi diye parmaklarını
saymak zorundasın.
Tolstoy
İnsanlar, dünyada çabuk yükselen şeylere değer verirler ama hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez.
Horace Mann
Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır. Ancak biz kapanan kapıya o kadar uzun bakarız ki, bizim için
açılmış bulunan yeni kapıyı görmeyiz.
Helen Keller
İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı ? Bu, insana bağlı.
Özdemir Asaf
Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün.
Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır…
Mevlana
Kapına geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen ‘kim o’ de yeter ki: Çünkü, kim olmamı istiyorsan o olmaya
geldim…
Victor Hugo
Yalan zekâ işidir. Dürüstlük ise cesaret. Eğer zekân yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst
olmayı dene.
Victor Hugo
Kendini boşuna harcamış olur insan, dilediğine ulaşıp da sevinç duymazsa.
Yıktığın hayat kendininki olsun daha iyi, yıkmakla kazandığın yapmacık bir mutluluksa.
William Shakespeare
Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın.
Benjamin Franklin
Sadece aptalların ciddiye alındığı bir dünyada yaşıyoruz. O halde beni anlamıyorlar diye üzülmek niye ?
Oscar Wilde
Haluk DURDU’nun katkısı ile

7 sayısının gizemi, yıldız tapımından kaynaklanır !

İlk insanlar gökyüzüne baktıklarında 7 hareketli cisim gördüler:
Güneş, ay ve gözle görülebilen 5 gezegen.
Bunlara kutsallık atfedildi. Her birine bir gün ayrıldı. O gün o gök cismine tapıldı.. (Sabiilik, yıldız tapımı dini)
Pazar günü güneş günüdür. İlk gün en büyük hareketli gök cismine aittir : sunday . Bu gün güneşe tapılır.
Pazartesi, ikinci büyük olana ait. Yani ay günü: monday. Bu gün aya tapılır.Çok eskilerden her gün, her lisanda,
o gün tapınılan yıldızın adı ile anılırdı.Bilhassa batı dillerinde, gün isimleri ile gezegen isimleri arasındaki bağıntı
hala görülebilir.
Yedinci gök cismine tapma gününden sonra tekrar güneşe tapma günü geliyor doğal olarak.
Yani yedili bir devir.
Böylece 7 günlük bir döngü ortaya çıkıyor ve bu bir "zaman ölçme birimi"ne dönüşüyor.
Buna HAFTA deniyor.
Dünyanın her yerinde, her millette hafta 7 gündür.
Çünkü her etnik gurubun geçmişinde yıldız tapımı vardır.
Bunun için yedi günlü zaman ölçüsü her millette ortaktır.
Sonradan gelen Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet de kendilerinden önce oluşmuş olan bu zaman ölçüsünü
benimsediler.
Bu yüzden bu dinlerde Allah'ın evreni 7 günde yarattığına inanılır.
Yani bu dinler evrenin 7 günde yaratıldığını öne sürerken, eski yıldız tapımı inancının bir ögesini yeni dinin içine
taşımış olmaktadırlar.
Şimdi, haftanın 7 gününü tek tek inceleyelim, hangi, gün hangi gök cismine tapılıyor bakalım:
PAZAR : Güneş Günü
İngilizce: Sunday sun:güneş ,day:gün > güneş günü
Almanca: Sonntag sonne:güneş tag:gün
PAZARTESİ: Ay Günü
İngilizce: Monday moon:ay day:gün > ay günü
Almanca: Montag mond:ay
SALI: Mars Günü
İtalyanca: Martedi marte:mars gezegeni
Fransızca: Mardi
ÇARŞAMBA: Merkür Günü
İtalyanca: Mercoledi mercurio:merkür gezegeni
Fransızca: Mercredi
PERŞEMBE: Jüpiter Günü
İtalyanca: Giovedi giove:jüpiter gezegeni
Fransızca: Jeudi
CUMA: Venüs Günü
İtalyanca: Venerdi venere:venüs gezegeni
Fransızca: Vendredi
CUMARTESİ: Satürn Günü
İngilizce: saturday > satürn günü

Aşırı sinirli biri, havalimanında check-in bankosu'ndaki ilgili memura hak etmediği halde, etmediği hakareti
bırakmamış..
Müşterinin abartılı kabalığı karşısında, banko memuru sakin ve güleryüzlü bir şekilde davranıyor, hiç cevap
vermeden işine devam ediyormuş..
Adam işi bitip gidince, bir arka sıradaki müşteri
-"Sizi tebrik ederim..!" demiş memura, "Hiç tahrike kapılmayıp nezaketinizi sürdürdünüz.. Ama bu kadarı da yanlış.. Yapabileceğiniz bir şeyler olmalı.."
- "Olmaz olur mu, var efendim.." demiş, memur gülümseyerek,
- "Şerefsiz New York'a gidiyor, bavulları Berlin'e..

Alkol Alımına Bağlı Bozukluklar ve Tedavi Yöntemleri
Belirti: Ayağınız ıslak ve soğuk.
Sebep: Bardak yanlış açıyla tutuluyor.
Çözüm: Bardağın ağzı yukarıya gelinceye kadar çevirin.
Belirti: Önünüzdeki duvarda lambalar var.
Sebep: Zeminde yatıyorsunuz.
Çözüm: Vücudunuzu zemine 90 derece açı yapacak sekilde konumlandırın.
Belirti: Zemin bulanık görünüyor.
Sebep: Boş bir bardağa bakıyorsunuz.
Çözüm: Hemen bardağı rakı ile doldurun.
Belirti: Zemin hareket ediyor.
Sebep: Sürükleniyorsunuz.
Çözüm: En azından sizi nereye götürdüklerini sorun.
Belirti: Ne zaman birisi konuşsa kulağınız yankı yapıyor.
Sebep: Kulağınızı bardağa sokmuşsunuz.
Çözüm: Kendinizi maskara yapmayı bırakın!
Belirti: Oda sallanıyor, herkes beyaz giyinmis ve müzik tekrar edip duruyor.
Sebep: Ambulanstasınız.
Çözüm: Hareket etmeyin. Uzmanlar gereğini yapar.
Belirti: Babanız veya eşiniz yabanci gibi bakıyor.
Sebep: Yanlış evdesiniz.
Çözüm: Evinizin yolunu sorun.
__._,_.___

Tanrı,
iradesini hâkim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır;
yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hâkim kılmak için Allah'ı kullanırlar Giordano
BRUNO ( 1548 - 1600 )

EDİRNE

Ömer KURAN’ın katkısı ile

