
Nieuwe APP

De nieuwe
daghoroscopen app
heeft geen advertenties,
je kunt 'm downloaden
in Google Play

 

Lenormand
relatielegging

In deze exclusieve
Lenormand
relatielegging,
geschreven door Renée
Merkestijn, lees je hoe
jij en je partner de
komende 1 tot 2
maanden in het leven
staan.
» Lees meer...

 

Paranormaal
ontwaken

Een e-cursus van
Maddy Kersten om je
paranomale gaven te
ontwikkelen, met niet-
goed-geld-terug
garantie. Nu voor €17,-

» Lees meer...

 

Stuur deze
nieuwsbrief door
naar een vriend

 

Hallo bezoeker,

We hebben helaas de laatste maanden veel problemen ondervonden met
de beschikbaarheid van onze lijn. Daardoor hebben we uiteindelijk
besloten over te stappen naar een andere Telecom provider, gevolg is
wel dat onze telefoonnummers nu gewijzigd zijn. Als je ons nummer
op hebt geslagen bij je contacten, pas dit dan zsm aan. Onze excuses
voor de overlast!

 

Zigeuner Shuvanilegging
Er is een nieuwe zigeunerlegging van de hand van Nathalie Kriek. Nathalie
is tarotiste, alternatief therapeute en schrijfster. Ze is auteur van diverse
boeken, uitgegeven door uitgeverij Schors.

Gypsy waarzegsters worden Shuvani's genoemd. Zij zijn meesteressen
in het voorspellen, juist doordat zij geleerd hebben goed naar hun
intuïtie te luisteren. Ook jij kunt dat leren. Want deze reading gaat over
jouw eigen spirituele ontwikkeling en is een leidraad voor persoonlijke
groei.

» Lees meer...

 

Maandhoroscoop juni
De nieuwe maandhoroscopen voor juni staan alweer een paar dagen
online. Voor mij belooft het een fijne romantische maand te worden
waarin ik me ook weer wat energieker ga voelen. Daar ben ik blij mee!
Heb jij al gekeken wat juni jou te bieden heeft?

» Lees meer...
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