Horoscopen
Beschikbaar voor/Available for:

Horoscopen zijn er in alle soorten en maten. Dag-, week- of maandhoroscoop, alleen
maar trefwoorden of heel uitgebreid. Westerse horoscopen, Chinese, Azteekse, Tibetaanse of Afrikaanse astrologie, het is allemaal beschikbaar. Voor publicatie op het
eind van het jaar is er natuurlijk ook een complete jaarhoroscoop.

Ram 21-3 t/m 20-4
Probeer vandaag nog tot
de kern van een bepaalde
kwestie door te dringen.
De mededelingen die u
eerder hebt gekregen, zijn
misschien niet betrouwbaar. Op het
werk zijn nieuwe ideeën hun gewicht in
goud waard. Aarzel niet om er met een
belangrijke persoon over te praten. In financieel opzicht zult u zich moeten
leren beheersen.

Kreeft 22-6 t/m 22-7
Uw partner is misschien
een beetje dwingend,
maar wellicht is het inderdaad goed om zijn of haar
suggesties op te volgen.
Op het werk dient u zich te richten op
samenwerking. Een collega heeft goede
ideeën, en waarschijnlijk is het verstandig om die over te nemen. U voelt zich
vandaag een beetje uitgeblust; concentreer u op financiële details.

Weegschaal 24-9 t/m 23-10
U trekt vandaag op een
bijzondere manier de aandacht. Dat kan leiden tot
jaloerse reacties, maar
daar moet u zich niet door
van de wijs laten brengen. Op het werk
of op school komt het er vandaag vooral
op aan dat u zeker bent van uw zaak.
Hoe beter u uw zaakjes hebt voorbereid, hoe groter de kans op succes.

Steenbok 22-12 t/m 20-1
Iemand in uw vriendenkring is verliefd op u. Word
eens wakker, want deze
persoon verdient uw aandacht. Op het werk is het
belangrijk dat iemand het initiatief
neemt. Neem dus het heft in handen.
Financieel gaat het u voor de wind,
maar dat is geen reden om op te scheppen.

Stier 21-4 t/m 20-5
Allerlei verplichtingen ten
opzichte van uw gezin
kosten u vandaag enorm
veel tijd. Om de vrede te
bewaren, dient u dit echter met een glimlach over u heen te
laten komen. De huidige maanfase
duidt erop dat op het werk kansen ontstaan om nieuwe plannen door te voeren. Uw beoordelingsvermogen is nu
groot, dus maak daar gebruik van.

Leeuw 23-7 t/m 23-8
De Maan kan een probleem in uw relatie aan
het licht brengen. Uw
vrienden zijn straks in de
stemming om te feesten,
maar u brengt de avond
misschien liever alleen door. Voordat u
op het werk een bepaald doel kunt bereiken, heeft u nog een lange weg af te
leggen. U bent in uw nopjes met het financiële bericht dat u vanavond krijgt.

Schorpioen 24-10 t/m 22-11
Op het gebied van de
liefde kan een probleempje ontstaan, maar u handelt dat heel gemakkelijk
af. Daarna verbetert de
stemming op alle fronten. Door de mededeling die u vandaag ontvangt, ontstaan allerlei leuke ideeën. Misschien
besluit u plotsklaps een geheel nieuwe
richting in te slaan. Uitgaven die te
maken hebben met uw werk of huis vormen een aanslag op uw spaargeld.

Waterman 21-1 t/m 19-2
U bent de laatste weken
veel met uw aandacht bij
het werk of bij een privéproject geweest, en dat
wordt niet door het hele
gezin op prijs gesteld. Op het werk hebt
u een goed gevoel bij de manier
waarop u een bepaalde kwestie hebt
opgelost, ook al zijn collega's er heel
wat minder over te spreken.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6
Op het gebied van de
liefde bent u de afgelopen
dagen op uw hoede geweest, en vandaag blijkt
dat u daar verstandig aan
hebt gedaan. Carrière-zaken kunnen
vandaag een prominente rol spelen.
Geldzaken, en de discussies daarover,
vergen veel van uw geduld en concentratievermogen.

Maagd 24-8 t/m 23-9
U doet alle moeite om de
aandacht op u te vestigen. Daar zult u ongetwijfeld in slagen, maar
waarschijnlijk krijgt u niet
de aandacht waarop u hoopte. Om de
sfeer thuis een beetje prettig te houden,
zult u zich diplomatiek en tactvol moeten opstellen. Luister naar de adviezen
van
een
invloedrijke
persoon,
u kunt er nog veel van opsteken.

Boogschutter 23-11 t/m 21-12
Misschien maakt u iemand
het hof. Probeer daarbij
van uw fouten uit het verleden te leren. U hebt zich
de afgelopen tijd een
drukker sociaal leven gewenst, maar nu
wordt het toch allemaal een beetje teveel van het goede. Door uw positieve
houding en optimistische instelling
scoort u op het werk waardevolle punten.

Vissen 20-2 t/m 20-3
U voelt zich misschien serieus aangetrokken tot een
bepaalde persoon. Is een
affaire echter wel waar u
naar op zoek bent? De
beste investering die u nu kunt doen, is
er een in tijd: maak een realistisch plan
voor de lange termijn. Als u op een verstandige manier omgaat met geld, zult
u zien dat u er in financieel opzicht helemaal niet zo slecht voorstaat.
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Tests
Beschikbaar voor/Available for:

Tests zijn van alle tijden. Mensen willen nu eenmaal graag een meetlat leggen langs hun basiscapaciteiten of hun vorderingen op een bepaald vlak. Psychologen over de hele wereld houden zich bezig met het samenstellen van tests over
alle mogelijke onderwerpen. En wij hebben ze! Althans we zorgen voor een gemeleerd aanbod, waarmee u uw lezers
vast en zeker een groot plezier zult doen. Doe zelf maar eens deze ondernemerstest:

Bent u een geboren ondernemer?
Je eigen baas zijn, wie droomt er niet van? Een eigen bedrijf, niemand die je commandeert, geen gekanker van ontevreden
collega's, maar gewoon je eigen zaak runnen, zoals het jezelf goed dunkt. Het lijkt allemaal zo mooi, en er zijn gelukkig heel
wat moedige mensen die de grote stap aandurven. Maar er zijn er ook heel wat die van een koude kermis thuiskomen. De
een neemt meteen veel te grote risico's, de ander heeft gewoon domme pech en zo kunnen er duizend redenen zijn waar
om een pas gestarte ondernemer onderuit gaat. Je eigen bedrijf runnen betekent trouwens niet alleen extra plezier in je
werk, maar het betekent ook dat je niet om vijf uur het loket kunt sluiten, zoals je dat als werknemer zou doen.Voor
ondernemers zijn er geen CAO's. Ondernemen gaat ook gepaard met overwerk, extra spanningen en slapeloze nachten.
Als u wil weten of u over de noodzakelijke talenten beschikt, geef dan eerlijk antwoord op de vragen in deze
(Amerikaanse) test. Geef uzelf 10 punten voor elk goed antwoord- Bij sommige vragen is meer dan een antwoord juist, en
zijn er dus meer dan 10 punten te scoren.

VRAAG 1
U neemt uw beste vriendin als chef in dienst. Ze bakt er helemaal niks van en u denkt dat
het nooit wat kan worden. U:
A - laat haar begaan. Ze is tenslotte uw beste vriendin.
B - laat haar een cursus volgen.
C - Geeft haar een laatste kans, dan nog een laatste kans, dan nog een...
D - ontslaat haar.
VRAAG 2
De meeste succesvolle Amerikaanse ondernemers hebben:
A - een biljart
B - een jacht
C - originele schilderijen
D - een renpaard
E - een rozentuin
VRAAG 3
De belangrijkste filosofie achter een succesvolle carriere als ondernemer is:

A - Het is belangrijk veel ervaring te hebben in de branche waarin u begint.
B - Een doorzetter kan in elke branche slagen.
C - De beste ondernemers leren hun vak al doende.
VRAAG 4
Succesvolle ondernemers zijn vaak bezig met:

ABCD-

video's bekijken.
het volgen van een cursus.
geld tellen.
lesgeven.

VRAAG 5
Amerikaanse vrouwelijke ondernemers vinden zichzelf nogal slecht in:

ABCD-

financiële aangelegenheden.
het nemen van risico's.
creativiteit.
het onderhouden van een uitgebreide zakelijke kennissenkring.

Ga naar vraag 6 (volgende pagina)
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VRAAG 6
Mijn belangrijkste eigenschappen zijn:

ABCDEFGHIJ-

begrip en tolerantie.
de behoefte om snel ergens voordeel uit te halen.
onafhankelijkheid.
een eerder bedachtzame benadering van het leven dan recht op een doel af te stevenen.
de behoefte om hardnekkige problemen op te lossen.
een voorkeur voor korte projecten boven langetermijn aangelegenheden.
een onstuitbare dadendrang.
een onwankelbaar zelfvertrouwen.
als ik ergens aan begin dan is dat eerder na druk van buitenaf dan eigener beweging.
verleidingskunst.

VRAAG 7
Een vrouwelijke ondernemer moet nooit het zakenleven instappen zonder:

ABCD-

echtgenoot of een bezorgd ander iemand op de achtergrond.
een plan.
een garderobe van het type "succes verzekerd".
een academische opleiding.

VRAAG 8
Een succesvolle ondernemer moet beschikken over:

ABCD-

een management team (advocaat, bankier, accountant enz.)
een netwerk van contacten.
het lidmaatschap van een professionele vakorganisatie.
lef.

VRAAG 9
Op mijn werk:

A - maak ik graag eerst een karwei helemaal af, voordat ik ergens anders aan begin.
B - werk ik graag aan verschillende projecten tegelijk.
C - schuif ik wel eens een probleem voor me uit, met de verrassende uitkomst dat het zich van
zelf oplost.
D - doe ik wel eens een tukje.
VRAAG 10
Succes in zaken hangt vaak af van:

ABCD-

erotische uitstraling.
goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheiCpsychologische druk.
intellectueel overwicht.

VRAAG 11
De tijd dat ik "bezig ben" met mijn werk is:

A - van maandag tot en met zondag 14 tot 16 uur per dag.
B - acht uur per dag, en daarmee basta! Slimme ondernemers zijn geen workaholics.
C - zo lang of zo kort als ik zelf wil. Geld verdienen is leuk, maar ervan leven is net zo
belangrijk.

Ga naar analyse (volgende pagina)
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ANALYSE:
1. C
Binnen een onderneming mogen emotionele overwegingen niet de boventoon voeren.
2. C
Twee op de drie succesvolle Amerikanen bezitten originele schilderijen.
3. A
Er gaat niets boven bekendheid met de materie.
4. B
De beste ondernemers willen echt bijblijven. Zaken doen is steeds weer opnieuw
bijleren. Succesvolle ondernemers plannen en leren. Ze nemen wel risico's, maar dan
gebaseerd op kennis. Gokken doen ze niet.
5. A
of C.Op de een of andere manier zit het er daar nog ingebakken dat vrouwen denken
dat ze niet zo goed met cijfers overweg kunnen.Voor het opbouwen van een netwerk
van zakelijke contacten hebben ze vaak niet de tijd gehad.
6. C
G en H. Ondernemers zijn mensen van de lange termijn die een probleem pas
loslaten als het is opgelost.
7. B
Serieuze ondernemers (man of vrouw) hebben een ondernemingsplan waarin precies uit
de doeken wordt gedaan hoe het bedrijf is opgebouwd en hoe het moet gaan werken.
8. A
B en C en nog eens 5 punten extra als u ook D hebt aangekruist.
9. B
En hebt u ook D aangekruist, dan is dat goed voor nog eens 5 punten, want veel
succesvolle ondernemers die zich geen volledige nachtrust kunnen gunnen, vinden baat
bij een dutje overdag.
10. C De beste ondernemers brengen hun boodschap helder onder woorden. De manier van
spreken heeft de grootste invloed op klanten en zakenrelaties.
11. A Ondernemers hebben geen job van 9 tot 5. Hard werken en geld verdienen loopt als
een rode draad door hun bestaan, zonder begin en zonder eind, behalve in dromenland
(misschien).
SCORE:
135-170 punten:

Volle kracht vooruit! Misschien hebt u nooit een leidinggevende functie gehad, maar u bezit een
voortreffelijk instinct en bent goed uitgerust voor het ondernemerschap.
100-125 punten:

U bent weliswaar uit het juiste hout gesneden, maar wees toch maar voorzichtig met het beginnen van een eigen bedrijf. Ga niet over een nacht ijs.Volg bijvoorbeeld eerst een goede cursus,
maar ga vooral eerst na of u wel opgewassen bent tegen de zorgen en verantwoordelijkheden die
onvermijdelijk horen bij succes.
70 tot 95 punten:

U ligt nog niet uit de race, maar misschien is het toch maar beter om een fijne baan te nemen
waarbij u geen risico hoeft te lopen. En laat het vooral uit uw hoofd wanneer u er eigenlijk niet
genoeg tijd voor hebt.
Minder dan 70 punten:

U bent geen financieel genie en al helemaal geen ondernemer door dik en dun. Plannen voor een
eigen bedrijf? Ga maar eens lekker op vakantie en denk er aan de rand van het zwembad nog
eens heel goed over na.

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
No use or reproduction without express written consent.

www.jfs.nl

Joker Feature Service b.v. | Postbus 253 | 6040 AG | Roermond, The Netherlands | tel. + 31 (0) 475 337 338 | info@jfs.nl

Moppen
Beschikbaar voor/Available for:

JFS beschikt over diverse moppen, hieronder enkele voorbeelden:

Bill Gates klopt aan bij de hemelpoort. Petrus doet open en vraagt
´hemel of hel?´ Bill wil eerst wel eens even kijken wat hem te wachten
staat. Dus Petrus laat hem eerst de hemel zien: iedereen loopt er in witte
nachthemden rond, speelt op zijn harpje en zingt ´Halleluja´. In de hel is
het hele andere koek. Daar wordt flink gefuifd: barbecue, drank in overvloed, gewillige partners. Op de grill liggen vette steaks en Duitse worsten.
Dat is voor Bill snel geregeld: ´doe mij maar de hel´. Een paar maanden
later komt Petrus op dienstreis door de hel. Bill Gates is aan een rotswand
geketend, een stapel hout brandt onder zijn voeten, gloeiende kolen op
zijn hoofd en hij jammert verschrikkelijk. Als hij Petrus ziet roept hij: ´je
hebt me bedrogen - waar is dat feest van de rondleiding gebleven? ´Och´, zegt Petrus, ´dat was alleen maar de demo-versie!

Olaf wacht met smart op het geld dat hij terug moet krijgen van de belasting. Als het hem te gek wordt, schrijft hij een brief: ´ik ben verbaasd,
dat het geld nog steeds niet op mijn rekening staat!´ Komt een week later
het antwoord van de belastinginspecteur: ´U hoeft u niet te verbazen. We
hebben het geld nog helemaal niet overgemaakt.´

´En jij hebt die waarzegster 1.000 Euro betaald?´ schreeuwt de boze echtgenoot. ´Ben je nou helemaal gek geworden?´ - ´Ik moest wel´, verdedigt ze zich, ´ze heeft me zelf voorspeld dat ik het zou doen!´

Lijsttrekkersdebat met SP en VVD. Zegt de SP-leider ´er zijn veel manieren om geld te verdienen, maar er is maar
een eerlijke!´ - ´en welke mag dat dan zijn?´, valt de VVD-er in de rede - ´Zie je wel, ik wist dat u die nog niet kende!´

´Mamma, ik heb pappa in de stad gezien. Hij liep te wandelen met twee politiemannen!´ - ´Echt waar?´ - ´Ja, hij had
er een aan iedere hand!´

Staat een man naast een vrouw in de supermarkt. ´Waar ken ik u toch van´, zegt hij. ´Kan het zijn dat uw roze gordijnen net naar de stomerij zijn gebracht?´ - ´Ja´, antwoordt ze verbaasd. - Bent u een tijdje geleden met uw man in Amsterdam naar de Griek geweest?´ - ´Ja, maar´ - ´Hebt u een gruwelijke hekel aan allebei uw buren en heet uw hond
Floris?´ - ´Ja, maar waar weet u dat allemaal van?´ - ´O, heel gewoon. Ik zat gisteravond achter u in de bioscoop!´
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