Olgu Ilgın, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölü
mü’nden mezun oldu. Yaklaşık 13 yıl büyük kurumsal firma
ların (Demirören, Teknosa gibi) satış, pazarlama, eğitim, or
ganizasyon departmanlarında yöneticilik yaptı. Çocuk yaş
lardan itibaren ilgilendiği ve takip ettiği gökyüzü, profesyo
nel eğitimlerini tamamladıktan sonra onu, bugün geldiği ko
numa taşıdı. Sekiz yıldır profesyonel olarak, bireysel ve ku
rumsal astroloji danışmanlığı yapıyor, eğitim ve seminer
ler veriyor. Birçok TV ve radyo programına katıldı; dergi ve
gazetelerde röportaj ve yazıları yayımlandı. 2015-2019 yıl
ları arasında Akşam gazetesinin astroloji köşesinde yazdı.
Ekim 2019’da Doğan Novus’tan Küs müyüz Tanrım? kita
bı çıktı. 2019-2021 yılları arasında çıkan Astroloji dergi
sinde Türkiye’deki 10 astrologla birlikte yazıları çıktı. Pozitif ve Sade dergilerinde yazıları yer aldı. Halen Mümkün Dergi’de astroloji üzerine yazan Ilgın, aynı zamanda
Thetahealer, Access MTVSS ve facelift uygulayıcılığına de
vam ediyor.

Teşekkür Ederim Tanrım

TEŞEKKÜR EDERIM TANRIM

Yazan: Olgu Ilgın
Editör: Kevser Aycan Aşkım Saroğlu, Necla Feroğlu
Yayın hakları: © Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş
1. baskı / Ekim 2021 / ISBN 978-625-8004-09-0
Sertifika no: 44919
Kapak tasarımı: Feyza Filiz
Baskı: Yıkılmazlar Basın Yayın Prom. ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B Güneşli - Bağcılar - İSTANBUL
Tel: (212) 515 49 47
Sertifika no: 45464

Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.
19 Mayıs Cad. Golden Plaza No. 3 Kat 10, 34360 Şişli - İSTANBUL
Tel. (212) 373 77 00 / Faks (212) 355 83 16
www.dogankitap.com.tr / editor@dogankitap.com.tr / satis@dogankitap.com.tr

Teşekkür Ederim Tanrım
Olgu Ilgın

İçindekiler

Teşekkür...................................................................................... 11
Önsöz............................................................................................ 17
Teşekkür Ne Demektir?.............................................................. 20
Teşekkürün Frekansı.................................................................. 24
Tanışalım, Ben Jüpiter............................................................... 28
Jüpiter’in Mitolojik Hikâyesi...................................................... 32
Astrolojide Jüpiter....................................................................... 36
Ben Bir Büyütecim...................................................................... 40
Büyüteci Nereye Tutuyorsun?.................................................... 44
Jüpiter Burçlarda........................................................................ 48
Başlıyorum, O Halde Varım!...................................................... 49
Parayı Seviyorum, O da Beni Seviyor!....................................... 51
Konuşurken Yaratırım!............................................................... 53
Canım Ailem, Canım Yuvam...................................................... 55
Yaşasın Hayat, Aşk ve Her Şey!................................................. 57
Sağlığım En Değerli Hazinemdir................................................ 59
Güzel Olan Her Şeye Âşığım...................................................... 61
Kendi Gücüme İnanıyorum!........................................................ 63
Hayat Çok Güzel!......................................................................... 65
Şansımı Kendim Yaratırım!........................................................ 67
Beklenmeyeni Bekliyorum!......................................................... 69
Herkes Hesap Yapar, Allah’ın Hesabı Tutar............................. 71
Jüpiter Evlerde............................................................................ 74
Jüpiter Transitleri....................................................................... 82
Transit Jüpiter Evlerden Geçerken............................................ 88
Şimdi Ben Zamanı!...................................................................... 90
Gelsin Paralar, Bozulmasın Aralar!........................................... 92
Bir Konuşuyorum, Herkeste Güller Açıyor!............................... 94
Yuvamı Çiçekledim!.................................................................... 96
Hayat Bana Güzel!...................................................................... 98

Kendimi Çok İyi Hissediyorum!............................................... 101
Şimdi Aşk Zamanıdır!............................................................... 104
Nihayet Tünelin Ucunda Işık Göründü!.................................. 106
Gelsin Yeni Ufuklar!................................................................. 108
Zirvenin Keyfindeyim!............................................................... 111
Hayat Bayram mı Oluyor Ne!................................................... 113
İnsan Hayal Ettiği Müddetçe Yaşar!........................................ 115
Doğum Haritamızda Jüpiter Retro ise..................................... 120
Bay Büyüteç İlişkilerde............................................................. 124
Jüpiter Ritüelleri....................................................................... 132
Jüpiter’in Taşları....................................................................... 136
Jüpiter’in Renkleri.................................................................... 140
Jüpiter Çiçekleri........................................................................ 142
Jüpiter Kokuları........................................................................ 146
Jüpiter’in Etkilerini Artırmak İçin........................................... 148
Jüpiter Esmaları........................................................................ 152
Ülkemizin Şans Faktörü........................................................... 158
Jüpiter’imizi Nasıl Çalıştırıyoruz?........................................... 160
Jüpiter Hangi Yıl Hangi Burçta?.............................................. 168

Teşekkür

Hayat bazen bizi dengede tutmak için, dengesizlikler yaşa
tır. Yaşatır ki, olman gereken ve ait olduğun yeri bul... Ve Al
lah alır dener, verir dener... Alırken daraltır, verirken büyütür!
Benim yaşamımdaki en değerli büyütecim, Jüpiter’im, kı
zım... Öncelikle varlığıyla beni onurlandırdığı, gururlandırdığı
ve daima şükür sebebim olduğu için bu kitabı ona ithaf ediyo
rum. İyi ki benim kızımsın, iyi ki biziz, teşekkür ederim.
Canım ailem, o kadar çekirdek kaldık ki... İlk kitabımda
babam aramızda olmadığı için ona teşekkür etmiştim önce
likle. Hayat işte, bu kitapta da canım annem aramızdan ay
rıldı. Her ikisinin de ruhu şad olsun... Şimdi oralarda benim
le birlikte gurur duyun isterim. Kalbimdesiniz... Bana kar
deşten çok ablalık yapan ciğerparem kardeşim Duygu’ya, di
ğer canlarım yeğenlerim Aslı ve Batuhan’a teşekkür ederim.
İyi ki biziz...
Yol arkadaşım, dostum, editörüm, her daim fikirleriyle
destekleyen can insan Kevser Aycan Aşkım Saroğlu’na, di
ğer editörüm yaratıcı fikirleriyle, tecrübesiyle beni zenginleş
tiren Handan Akdemir’e, tüm Doğan Novus ailesine teşekkür
ederim.
Bu kitap, pandemi koşullarında, yaşam hepimizi daha çok
daraltıp bunalttığında yazıldı. Anladım ki darlıklar varlığa
dönüşürmüş. Anladım ki, şükretmek, teşekkür etmek, daha
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çok şükredecek neden yaratıyormuş. Yaşamımızı zenginleşti
riyor ve bereket enerjisini çoğaltıyormuş.
O zaman son satırlarımı kendime teşekkür ederek bitire
yim. Tüm yanlışlarıma, düşüp düşüp ayağa yeniden kalkış
larıma, bilgime, kalem tutan elime, kelimelere ışık tutan ak
lıma, eksikliklerime, fazlalıklarıma, beni ben yapan her bir
zerreye teşekkür ediyorum.

Şükür, nimetin canıdır!
Mesnevi’den Her Güne Bir Hikmet1

1. Alıntılar, Doğan Novus’tan çıkan Mesnevi’den Her Güne Bir Hikmet kitabından alınmıştır.

Bu kitap bizi güldüren, olgunlaşmamızı sağlayan, geliş
tiren, neşe veren, pozitif ve daha iyicil bakış açısıyla yaşama
bakmamızı kolaylaştıran, inançlarımızı güçlendiren, büyüten,
genişleten, şans ve fırsatlar getiren bir JÜPİTER kitabıdır.

Önsöz

Bir önceki kitabımda astrolojinin ne olduğuna ve ne olma
dığına dair geniş açıklamalar yaptığımdan bu kitapta tekrar
bunlardan bahsetmeyeceğim. Ancak şunun tekrar ve önemle
altını çizmek isterim:
“Astroloji olası etkileri anlatır, bu etkilere nasıl tepkiler
vereceğimiz bizim irademizdedir ve bu da kadersel sürecimi
zi oluşturur.”
Başka bir deyişle, seçimlerimizi gezegenler değil biz belir
leriz. Gezegenler, yaşam alanımızın bir yerine sadece etkiyi
bırakır. Gelip bizim yerimize hiçbir şey yapmazlar. O yüzden
gezegenleri tanımak, onların bizden istediklerini iyi anlamak
yaşam yolculuğumuzun daha rahat ve konforlu geçmesi açı
sından önemlidir.
Gezegenler de tıpkı biz insanlar gibi, değişik karakterlere
sahiptir. Onların da bizim gibi farklı enerjileri vardır.
İlk kitabımda Zamanın Efendisi ve Karmanın Lordu
Satürn’ü tüm detaylarıyla anlattım. Bu kitabımda da, Oly
mpos Dağı’nın Tanrılar Tanrısı Zeus’u, namı diğer Jüpiter’i
sizlerle tanıştırmak istiyorum.
Ama önce şu satırları okuduğunuza, var olduğunuza, ne
fes aldığınıza, gözünüzün gördüğüne, kulağınızın duyduğu
na, nefes sesinize, konuşma yetinize, tat alma duyunuza, vü
cudunuzdaki organların çalışmasına, sahip olduğunuz her

şeye, kendinize, yaptığınız tüm hatalara, yediğinize, içtiğini
ze, kısaca yaşadığınıza ve yaşamınıza şöyle kocaman bir teşekkür
edin benimle birlikte. Acele etmeyin ve yapın bunu. Yüksek
sesle, “Teşekkür ediyorum” deyin. Neden mi? Çünkü teşek
kür ettiğimiz her an iyiyi, pozitifi, neşeyi, yaşamı, bizi yara
tanı ve kısaca varoluşu onurlandırıyoruz. Bunların hepsi ise,
bizi Jüpiter’e götürüyor.
Jüpiter’i anlamak için, şu “teşekkür ve şükür” kelimesini bi
raz daha açmak istiyorum.

Şükür rızkı artırır.
Mesnevi’den Her Güne Bir Hikmet

Teşekkür Ne Demektir?

Teşekkür, Arapça bir kelimedir. Şükür kökünden gelir. Bir
çok dilde, teşekkürün söylenişi farklı olsa da anlamı aynıdır.
Bütün dillerde ve dinlerde aynı noktaya çıkar. Yapılan bir iş,
gösterilen bir çaba, bir iyilik, bir güzellik, bir hoşluk, gönül
alma veya nezaketten ötürü duyulan minnetin, memnuniye
tin, mutluluğun dile gelmesi, getirilmesidir. Bir tür, yapıla
na iadedir. “Sen bana bunu yaptın, ben de bundan çok mut
lu oldum”u ifade etmektir. Yapılan bir iyiliğe, jeste karşı du
yulan kıvanç ve gönül borcudur. Hatta konuşulamayan za
manlarda, mesela ağzımız doluyken, elimizi kalbimize götü
rüp bazen başı hafifçe aşağı eğerek de bunu ifade ederiz. Vü
cut dili olarak da teşekkür ve şükrü kullanırız.
Teşekkür onurlandırmaktır, taçlandırmaktır, yüceltmek
tir, büyütmektir. Yani şükretmektir, hamdetmektir. Aslın
da dipte, büyük bir şükran ve minnet duygusu vardır. Şük
rediyorum demeyi unuttuğumuzda bazen yalnız kalıp Yara
dana, “Teşekkür ederim Allah’ım” demez miyiz? Deriz elbet.
Hep demişizdir. Hangi dilde söylendiğinin ne önemi var? Ke
limenin nasıl söylendiği değil önemli olan, ne sıklıkta söylen
diği ve kalpten gelen minneti yansıtması aslında.
Şükür ya da teşekkür... Anlamı ve enerjisi aynı. Tıpkı
farklı dillerde, “Seni seviyorum” demek gibi. Almanca söy
lenince sevgi azalıyor mu? Veya İngilizce söylenince anlamı
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büyüyor mu? Hayır tabii. İster şükredin, ister hamdedin, is
ter teşekkür edin. Hepsi, siz onları ne kadar çok kullanırsa
nız o kadar etkisini büyütecek ve yaşamınızda daha çok şük
redecek şeylere sahip olmanızı sağlayacaktır.
Teşekkür ve şükür, ilahi olanla daima temas halinde ol
maktır. “Ne yaşıyorsam kabul ediyorum ve onaylıyorum” de
mektir. Teşekkür ve şükür kelimelerinin frekansı yüksek
tir. Arka arkaya şükür egzersizi yaptığınızda enerji seviyeniz
yüzde 100’e yükselir. Ve iyi şeyler daima yüksek frekanstay
ken olur. Haritamızdaki en büyük iyicil olan Jüpiter’in de ve
rimli çalışması için teşekkür ve şükür çok önemlidir.

