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Actueel
Babyhoroscoop

Dag 4 van de week van

Prostitutie een normaal
beroep?

Babyhoroscoop

AMSTERDAM - Elke week kijken we mee in het leven van een
interessante bewogen vrouw die midden in het leven staat. Deze
week is dat Joke IJlst. Vanuit haar praktijk Astrowise geeft ze
Hoe leer je je kind met geld om astrologische consulten, onder andere aan vrouwen met
te gaan?
vruchtbaarheidsproblemen. Inmiddels hangt haar praktijk vol met
geboortekaartjes van vrouwen die dankzij astrologie uiteindelijk
Oproep: stel je vragen aan
toch zwanger werden.
Jeffrey
Woning lager opgeleiden
veiliger voor peuters

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

RSS

"Van pepernoten
strooien, word je
niet zwanger"
Elke week kijken we
mee in...
"Hoe ouder de
vrouw, hoe kleiner
de kans op een
zwangerschap"
Elke week kijken we
mee in...

Burgerlijke status: getrouwd
Kinderen: twee
Favoriete website:
www.astrowise.nl
Typisch vrouw : betrokkenheid
en je mannetje staan zónder je
vrouwelijkheid te verliezen

Astrotainment
Elke week kijken we
mee in...

Naar Psyche en Relatie ------------------------------------------------------------------------------------

Mode & Beauty

Gerelateerde
artikelen

Dag 4...

Ads door Google
Elk willekeurig technisch
apparaat wordt geleverd met een 7% spaarrente bij OHRA?
uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Spaargeld áltijd vrij opneembaar.
Modeprijs voor Dries van
Koop een kast bij Ikea en je krijgt Regel het direct online!
Noten en Marlies...
een handleiding waarmee je hem www.ohra.nl/maandsparen
stap voor stap in elkaar kunt
Verkoop jij ook je met moeite
Horoscoop Over Leven
zetten. Nu zijn mensen toch
bemachtigde...
Zoek hulp bij onze specialisten:
complexe wezens, maar na de
Het was graaien bij H&M
geboorte van je kind moet je een Topparagnosten & Helderzienden !
heleboel dingen zélf maar zien uit Mediums.nl/horoscoop
Kunstwerkje aan je arm
te vinden. Voordat je het weet is
Vraag 't een helderziende
Naar Mode & Beauty
alle hulp weer weg en daar sta je astroloog of kaartlegger, bel ons nu
dan. Het enige wat je kind kan
voor een paranormaal consult!
doen om aan te geven dat er iets www.astroportaal.com
niet lekker zit, is het op een
huilen zetten. En daar moet jij dan maar chocola van proberen te
maken!
Pamela Anderson het gezicht
van Westwood

Hoewel het nog wel een poosje duurt voordat ze kunnen praten, worden
baby’s gelukkig wel degelijk met een gebruiksaanwijzing geboren: de
babyhoroscoop.
Eigenlijk is een babyhoroscoop hetzelfde als een geboortehoroscoop
zoals je die voor volwassenen maakt; hij wordt berekend op basis van
geboortedag, geboortetijd en geboorteplaats. Het verschil zit hem in de
duiding!
Een horoscoop bevat alle informatie die
nodig is voor een karakteranalyse, maar
bij de duiding houdt een astroloog
natuurlijk wel rekening met de leeftijd van
de persoon. Zo heeft het bijvoorbeeld
weinig zin om aan ouders van een
pasgeboren baby te vertellen welke
beroepen bij hun kind passen. Het is voor
hen veel interessanter om te weten wat
hun kind prettig vindt en wat het nodig heeft om zich evenwichtig te
kunnen ontwikkelen.
Een babyhoroscoop geeft informatie over de verzorging waar jouw kind
zich het prettigst bij voelt. Rust, regelmaat en steeds hetzelfde gezicht
boven de wieg, of vindt je kind het juist prettig om overal mee naar toe
genomen te worden en nieuwe indrukken op te doen? Hoe zal hij (of zij)
op ontdekkingstocht gaan zodra hij kan kruipen; heel behoedzaam of
steekt hij zijn vingers in alle stopcontacten in huis? Is hij straks
gemakkelijk of kieskeurig met zijn eten?
Hoe jouw kind zal zijn...de tijd zal het leren. Maar als je nu alvast wat
meer wilt weten, kan een babyhoroscoop uitkomst bieden!
-----------------------------------------------------------------------------Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.
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