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Actueel

"We zetten ons allebei in voor
vrouwen met...
Ongelukkige mensen kijken
veel tv
Madagascar: Escape 2 Africa:
Terug naar de...
De gebruiksaanwijzing van de
man
"Twee kinderen uit één gezin
kunnen zo...
Naar Actueel

Psyche en Relatie

RSS

Dag 6 van de week van

"We zetten ons allebei in voor vrouwen met
een kinderwens"
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

"God schiep de man en zei
toen:

Burgerlijke status: getrouwd

Vrouwen gevoeliger voor
economische stress

Favoriete website:
www.astrowise.nl

Veilig vreemdgaan

Typisch vrouw : betrokkenheid
en je mannetje staan zónder je
vrouwelijkheid te verliezen

Verslaafd aan foute mannen

"Van pepernoten
strooien, word je
niet zwanger"
Elke week kijken we
mee in...
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Naar Psyche en Relatie ----------------------------------------

Mode & Beauty
Een maatje meer
Meisjesdroom
Stil & hygiënisch
Fashion phone
Sprankelende blikvangers

RSS

Dag 6...

Ads door Google

Het is hoog tijd voor een bezoek
aan de verloskundige. Nee… ik
ben niet zwanger, dit is voor mij
gewoon een werkdag! Maar wat
hebben een astrologe en een
verloskundige dan met elkaar
gemeen?
Een aantal verloskundigen

Vaginale droogheid?
Niet-hormonale behandeling voor
een langdurige vaginale
bevochtiging.
www.cicatridina.nl

Naar Mode & Beauty praktijken in Nederland heeft een

speciaal kinderwensspreekuur
voor vrouwen die zwanger willen
worden, maar dat nog niet zijn.

"Twee kinderen uit
één gezin kunnen zo
verschillend zijn"
Elke week kijken we
mee in...
Babyhoroscoop
Elke week kijken we
mee in...

Kinderen: twee

Praten met doden

Gerelateerde
artikelen

Gezond vermageren?
Pas deze 7 simpele richtlijnen toe
en zie je lichaamsvet verdwijnen
www.vermageren.com

SeniorenGeluk.nl (50+)
De grootste datingsite voor 50+
Tijdens dit spreekuur wordt
Man zoekt vrouw & vrouw zoekt
voorlichting gegeven over een
man.
gezonde leefwijze al voor je
www.seniorengeluk.nl
zwanger wordt. Je krijgt dus
individueel advies over zaken als voeding, medicijngebruik,
alcoholgebruik, mogelijke risicofactoren in de familie en het gebruik van
foliumzuur.

"Hoe ouder de
vrouw, hoe kleiner
de kans op een
zwangerschap"
Elke week kijken we
mee in...
Astrotainment
Elke week kijken we
mee in...

Twingly blog zoeken

Jouw blog hier

Eén van de pioniers (van het eerste uur) van het kinderwensspreekuur
is Cecilia Martens van Verloskundigen Praktijk Haarlemmermeer. Wat
wij met elkaar gemeen hebben is dat we ons allebei –ieder op onze
eigen manier- inzetten voor vrouwen met een kinderwens.
Ik ben vandaag bij Cecilia langs geweest
om het nieuwe pand te bekijken en ik heb
er meteen mijn folders aangevuld.
Vrouwen met een kinderwens kan je
tenslotte ook bij de verloskundige
bereiken en ik wil zo veel mogelijk
vrouwen informeren over de
mogelijkheden van de Astrologische
Vruchtbaarheids Kalenders.
Ik vond het erg leuk om over de
vruchtbare kant van astrologie te
schrijven. Bedankt voor het lezen van de
weblogs en de vele enthousiaste reacties.
Ik hoop dat ik heb kunnen laten zien dat
astrologie een waardevol hulpmiddel kan
zijn bij kinderwens en opvoeding!
-----------------------------------------------------------------------------Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.
Mail
Plaats op:

Print
eKudos

MSN

Delicious

Digg

Wat is Twingly?

