
Jaarhoroscoop 2013

In de jaarhoroscoop,
geschreven door Anneke
Guis, praktijkvoerend
astrologe AVN, lees je alle
ontwikkelingen op het
gebied van liefde,
gezondheid en carrière voor
2013.

» Lees meer...

 

Liefdes 2013
jaarhoroscoop

De jaarhoroscopen 2013
voor de liefde, met
duidingen van Anneke Guis,
kun je lezen op
CatharinaWeb.

» Lees meer...

 

Tarot 2013
jaarhoroscoop

De tarot jaarhoroscopen
voor 2013, geschreven door

Petra langen, staan online.

» Lees meer...

Nieuw op CatharinaWeb

Lenormand relatielegging

In deze exclusieve Lenormand relatielegging lees
je hoe jij en je partner de komende 1 tot 2
maanden in het leven staan. Je ziet hoe jullie
momenteel de relatie ervaren en wat jullie los van
elkaar bijdragen aan deze relatie. Je leest hoe dit
allemaal weer doorwerkt in jullie samenzijn. Ook
krijg je adviezen hoe je persoonlijk kunt groeien en
de gezamenlijke band kunt versterken.

De kaarten zijn beschreven door Renée
Merkestijn, energetisch therapeute en coach,

schrijfster, paragnoste en kaartlezeres. Reneé is tevens auteur van het
handboek Lenormandkaarten, uitgegeven via Gigaboek.

» Lees meer..

 

 

De onzichtbare wereld

Gratis tarotkaartenlegging met duidingen van Nathalie Kriek

Veel mensen hebben verdriet als een dierbare overleden is, er zijn vaak nog
zoveel dingen die we hadden willen vragen. Een dierbare overledene kan je
verder helpen met je leven, zeker als jullie band op aarde ook een hechte is
geweest. Een relatie houdt niet op bij het sterven van het lichaam. Veel mensen
vragen zich af hoe het met hun dierbare in de voor ons onzichtbare wereld
gaat. Deze legging geeft je de mogelijkheid op sommige vragen een antwoord
te krijgen.

De duiding van de door jouw getrokken kaarten is van Nathalie Kriek, auteur
en alternatief therapeute die spiritualiteit combineert met psychologie. Van haar
hand is het boek "Tarot en gene zijde" wat in 2008 is uitgebracht door uitgeverij
Schors.
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Volg ons op twitter

 

Stuur door naar een
vriend!

Schors.

» Lees meer...

 

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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