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Het jaar van de Draak

Een jaar van geluk en beweging 
Het jaar van de Draak loopt van 23 januari 2012 t/m 9
februari 2013. De Chinezen bezien een Drakenjaar
als een jaar van geluk, een jaar dat zich leent om
nieuwe zaken op te starten. Het jaar van de Draak
biedt mogelijkheden voor ons allemaal.

Wil je weten wat het jaar van de Draak voor jou in
petto heeft, dan vind je hieronder vast een
voorproefje.

RAT:
Het jaar van de Draak biedt ondanks, of juist dankzij, zijn grilligheid veel kansen aan
de Rat. Ratten zijn door hun...
OS:
Ossen zijn erg gesteld op harmonie en ze zouden dan ook behoorlijk wat moeite
kunnen hebben met de bruisende en wisselvallige...
TIJGER:
Het jaar van de Draak, gekenmerkt door actie en initiatieven, sluit goed aan bij de
beweeglijke en zelfs rusteloze aard van de Tijger...
KONIJN:
Het jaar van de Draak kan voor de Konijnen, gesteld als ze zijn op rust en harmonie,
het leven behoorlijk op de kop zetten. De aard van dit...
DRAAK:
De dynamische aard van het jaar van de Draak correspondeert perfect met de
levendigheid van de Draak. Draken kunnen zich verheugen in...
SLANG:
Slangen zijn gesteld op rust en kunnen zich in het turbulente Draakjaar dan ook
behoorlijk opgejaagd voelen. Ze worden herhaaldelijk uit het...
PAARD:
De dynamische en flexibele Paarden zullen zich in hun element voelen in het
Draakjaar. De snelle afwisselingen die kenmerkend zijn voor dit...
GEIT:
Het jaar van de Draak kan voor Geiten tamelijk overrompelend zijn. Dit jaar staat
namelijk in het teken van activiteit en brengt een bepaalde...
AAP:
Apen zullen zich met hun grilligheid thuis voelen in het beweeglijke jaar van de
Draak. Ze zullen echter hun best moeten doen om hun fantasie in...
HAAN:
Op het eerste gezicht past het wisselvallige karakter van het jaar van de Draak
uitstekend bij de wispelturigheid van de Hanen. Ze zullen zich in...
HOND:
Honden kunnen moeite hebben met het jaar van de Draak. Ze zijn namelijk zeer
normvast en dat strookt niet bepaald met de wisselvallige aard van...
VARKEN:
Het jaar van de Draak wordt gekenmerkt door snelle afwisselingen en dit kan voor
het Varken behoorlijk moeilijk zijn. Varkens zijn immers...

 

Volg ons ook op
twitter.

 

Chinese en
westerse
astrologie
combineren

De Chinese
astrologie is een
belangrijke
aanvulling op onze
westerse astrologie.

Het combineren van
je Chinese jaarteken
met je Westerse
teken levert een beter
beeld.

Een Ram-Rat
bijvoorbeeld, zal zich
anders gedragen dan
een Vissen-Rat.
» Lees meer...

 

Innerlijk dier of
ascendant
Het innerlijk dier
wordt voor het gemak
ook wel de Chin.
ascendant genoemd,
al is dat dat niet
helemaal hetzelfde.

Het innerlijk dier
heeft in ieder geval
een grote invloed op
je persoonlijkheid, en
samen met de
informatie die je al
over het teken van je
jaar- en maandier
hebt, helpt het je aan
meer inzicht over je
karakter.
» Lees meer...

 

Stuur deze
nieuwsbrief door
aan vrienden en

http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/jaarhor.htm
http://twitter.com/#!/catharinaweb
http://twitter.com/#!/catharinaweb
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/combi.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/combi.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/chinese-asc.htm


 
Meer weten? 
» Lees je persoonlijke Chinese jaarhoroscoop op CatharinaWeb.

 
Gratis lezen?
Gratis de Chinese jaarhoroscoop kan ook als je het geen probleem vindt om een aantal
vragen van onze sponsors te beantwoorden.
» Lees je persoonlijke Chinese jaarhoroscoop gratis op CatharinaWeb.

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla

aan vrienden en
bekenden!

Nieuwsbrief #8    10 januari 2012 © CatharinaWeb, 01091066 KvK Groningen.

[ vorige pagina | aanmelden nieuwsbrief | hoofdmenu ]

http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/chinjaarhoroscoop2012.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/gratis-horoscopen/horoscoop-5.php
javascript:history.go(-1);
../index.htm
../../index.htm

	Chinese jaarhoroscoop 2012 Het jaar van de Draak

