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Actueel

Dag 3 van de week van

Woning lager opgeleiden
veiliger voor peuters

Astrotainment

Hoe leer je je kind met geld om
te gaan?
AMSTERDAM - Elke week kijken we mee in het leven van een
Oproep: stel je vragen aan
Jeffrey
Vrouwen minder bereid stap
terug te doen als...
Astrotainment

interessante bewogen vrouw die midden in het leven staat. Deze
week is dat Joke IJlst. Vanuit haar praktijk Astrowise geeft ze
astrologische consulten, onder andere aan vrouwen met
vruchtbaarheidsproblemen. Inmiddels hangt haar praktijk vol met
geboortekaartjes van vrouwen die dankzij astrologie uiteindelijk
toch zwanger werden.

Naar Actueel Naam: Joke IJlst (42)

Psyche en Relatie

RSS

Veilig vreemdgaan
"Mannen zijn er goed in hun
vrouw...
Praten met doden
Verslaafd aan foute mannen
Gered door...mijn intuïtie

Beroep: psychologisch astrologe
Burgerlijke status: getrouwd
Favoriete website:
www.astrowise.nl
Typisch vrouw : betrokkenheid
en je mannetje staan zónder je
vrouwelijkheid te verliezen
----------------------------------------

RSS

Modeprijs voor Dries van
Noten en Marlies...
Verkoop jij ook je met moeite
bemachtigde...
Het was graaien bij H&M
Kunstwerkje aan je arm
Paisley is terug!

Dag 3...
Als astrologe kom je op feestjes
en partijen niet onder de
gebruikelijke vragen uit. “Ik lees
de astrologierubrieken in de
tijdschriften wel eens, maar het
slaat meestal nergens op! Wat
moet ik daar nu mee?” Pas
geleden werd mij die vraag weer
gesteld. En ik legde weer uit…

Naar Mode & Beauty Wat je in kranten en tijdschriften

Twingly blog zoeken

Blog over dit artikel

Ads door Google
Paragnosten Live
Direct Antwoord op uw Vragen. Live
Contact met Bekwame Consulten.
www.mediums.nl

Als je een opmerking en
een link naar dit artikel
plaatst in jouw blog, zal
jouw blogpost vanuit
hier worden gelinkt.

Paralijn weet uw toekomst
Liefde relatie geld werk echte hulp
Ook SMS bekend van TV !
www.paralijn.nl

Ping je blog bij Twingly,
zodat wij hem kunnen
vinden.

5 Kg in 1 Week Afvallen?
ziet aan horoscooprubrieken
moet je niet al te serieus nemen. Ja, dat kan! Verlies 5 kg of meer in
Twaalf voorspellingen voor twaalf de eerste week.
typen mensen … zo eenvoudig is www.Trimgel.be
het natuurlijk niet! Er bestaat niet
zoiets als “de” Leeuw of “de” Tweelingen, laat staan dat een
voorspelling voor zo’n hele groep op kan gaan.
Laten we eens kijken hoe dat zit aan de hand van de horoscoop van
iemand die vandaag jarig is. Je “sterrenbeeld” (zonneteken) wordt
bepaald door het teken waarin de Zon stond toen je geboren werd.
Zoals de Zon het centrum van ons zonnestelsel is, stelt hij symbolisch
jouw kern voor. De Zon staat nu in het teken Schorpioen, daarom
zeggen we dat je een Schorpioen bent.
Maar daarmee zijn we er nog niet! Hoewel de Zon een belangrijk
onderdeel van de horoscoop is, kijkt een astroloog naar meer zaken om
een volledig beeld van iemand te kunnen krijgen: bijvoorbeeld naar de
Ascendant en de plaats van Maan en planeten in de horoscoop.
Hierdoor ontstaan grote verschillen in
karakter en aanleg tussen mensen met
hetzelfde sterrenbeeld, zelfs al zijn ze op
dezelfde dag geboren. Elke Schorpioen
is dus weer anders!
Ga zelf maar eens na; je kent vast wel
een paar mensen die óp of rond dezelfde
datum jarig zijn en dus hetzelfde
“sterrenbeeld” hebben. Tien tegen één
dat die mensen allemaal heel
verschillend zijn. Laat staan dat ze
precies dezelfde dingen gaan
meemaken!
Horoscooprubrieken beschouw ik
eigenlijk meer als astrotainment;
entertainment in een astrologisch jasje. Gewoon voor de lol lezen dus,
maar hecht er niet te veel waarde aan!
-----------------------------------------------------------------------------Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.
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"Hoe ouder de
vrouw, hoe kleiner
de kans op een
zwangerschap"
Elke week kijken we
mee in...
"Van pepernoten
strooien, word je
niet zwanger"
Elke week kijken we
mee in...
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