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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 
astrologische consulten, onder andere aan vrouwen met 
vruchtbaarheidsproblemen. Inmiddels hangt haar praktijk vol met 
geboortekaartjes van vrouwen die dankzij astrologie uiteindelijk 
toch zwanger werden.  

Naam: Joke IJlst (42)  
Beroep: psychologisch astrologe  

Burgerlijke status: getrouwd  
Kinderen: twee  

Favoriete website:
www.astrowise.nl  
Typisch vrouw : betrokkenheid 
en je mannetje staan zónder je 
vrouwelijkheid te verliezen  

---------------------------------------------
----------------------------------------  

Dag 5... 
Hoe komt het dat twee kinderen 
uit één gezin toch zo verschillend 
kunnen zijn? Ze hebben dezelfde 
ouders en krijgen dezelfde 
opvoeding. Toch kunnen ze 
verschillen als dag en nacht; zo 
kan de één bijvoorbeeld heel 
gevoeglijk, en de ander juist 
opstandig zijn.  

Ieder kind heeft al vanaf zijn 
geboorte zijn eigen voorkeuren. 
Zo houden sommige baby’s van 
rust en regelmaat, terwijl andere 
kinderen het prima vinden om 
overal mee naar toe genomen te 
worden. Maar er zijn nog veel 
meer verschillen. Lekker knuffelen of liever stoeien? Beschermd achter 
moeders rokken of juist een beetje vrijheid? 

Doordat ze elk met een eigen karakter, eigen gevoeligheden en een 
eigen filter naar de wereld kijken, zullen deze kinderen ook verschillend 
op hun ouders reageren. Je hebt vast wel gemerkt dat je als ouder je 
ene kind veel gemakkelijker kunt bereiken dan het andere.  
Zo kwam de moeder van Sven (5 jaar) op consult met de vraag waarom 
hij nu altijd dwars ging liggen als ze hem opdroeg iets te doen. 
Bijvoorbeeld tafel dekken of zijn kamer opruimen. 

Uit zijn horoscoop bleek dat hij 
heel gevoelig is voor macht en 
iets “moeten”. In zijn oren klinkt 
een eenvoudige vraag of 
opdracht al snel als een bevel, 
waartegen hij vervolgens acuut 
in opstand komt. 
Sindsdien probeert de moeder 
van Sven haar opdrachten iets 
meer “in te kleden” en Sven 
reageert daar goed op. Hij werkt 

nu beter mee, wat de sfeer thuis ten goede komt. 

Door te begrijpen hoe je kind in elkaar zit en waar het gevoelig voor is, 
kan je alles veel soepeler laten verlopen!  

------------------------------------------------------------------------------  
Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De 
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.  
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