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Nina Skjemstad har drevet som profesjonell astrolog siden 1999, og driver egen praksis i Trondheim. Hun
skriver artikler og horoskoper for ulike magasiner, og holder kurs og foredrag i astrologi, meditasjon og
selvutvikling. Nina driver også med coaching både individuelt og med grupper, og har kunder både fra inn og
utland.
Både privatpersoner, firma, barn og voksne søker hennes tjenester.
FISKENE
19.02 - 20.03
Stjernetegnet Fiskene gjenkjennes via stikkord som snill, harmonisk, kunstnerisk, og idealistisk. Fiskene liker
seg i omgivelser som preges av artisteri, kunst og kjærlighet. Denne personligheten har sjelden store
ambisjoner for å oppnå status eller posisjon, men har ett sterkt behov for frihet og nestekjærlighet. Derfor kan
noen ønske å frigjøre seg fra daglige plikter. Fisken har en intuitiv viten om gårsdagen og toleranse for nuet og
øyeblikket, men nesten et likegyldig forhold til morgendagen.
Å benytte den minste motstand vei er behagelig men ikke alltid det lureste.
I denne boken finner du også tips om:
- Fiskens positive og negative egenskaper, tegnets beste egenskaper
- hvordan du kan forstå Fiskens barn
- hvilken partner Fiskene passer best sammen med,
- hvilke yrker som egner seg best for Fiskens egenskaper
- hvordan stimulere helsen og mye mer
Personlig horoskop, Framtids horoskop, Partner horoskop. Gratis Framtids, Kalender horoskop, Astrologi,
Stjernetegn, Horoskopene.no. Horoskop for Fiskene - Uke 23: Skrevet av astrolog Tore Lomsdalen Fine

dager: 5. 10 Forsiktige dager: 8. 11. Du er inne i en fin trend for å utnytte de aller fleste.
Gratis horoskop - oppdatert hver eneste dag. Tirsdag 6. juni ・ Uke 23 ・ 12:26 Med tegnet Fiskene avslutter
dyrekretsen. Da er det kanskje ikke så rart at de er opptatt av helheten i universet. Det kan gjøre noen av dem
til drømmere som vil.
Fiskene (Pisces) Fiskene (fra latin Pisces) er et stjernetegn og en stjernebilde. Mennesker født mellom 19.
februar og 20. mars er i følge astrologiske. Juni horoskop – Fiskene, 19.februar-20.mars. Om du har vært på
tur, reist verden rundt, eller kastet deg ut i et nytt og lidenskapelig forhold, hold deg godt fast. Fiskene - 19.
februar - 20. mars: Er du født i Fiskene? Da er du Virkelighetsnær, fornuftig, snill, vurderende og planmessig.
Men du har også en tendens til. Fiskene, 19. februar - 19. mars. I dag den 1. juni: 1. Du greier akkurat det du
bestemmer deg for, så bestem deg for hva du vil. Vær nøye i dine indre samtaler med. Fiskene: 20. feb - 20.
mars: Neptun: Vann Les ditt Måned Horoskop her: Gratis horoskop. Prøv et utdrag av ditt personlige
horoskop helt gratis.
Les mer her. Bestill. Fisk, kan defineres som vekselvarme virveldyr som lever i vann og puster med gjeller.
Men fiskene er svært ulike i form og utseende og det er større forskjell.

