
CatharinaWeb op
Facebook
» Doe je ook mee?

 

Maancolumn

Bij elke volle maan en elke
nieuwe maan een nieuwe
column!

De nieuwste column gaat
over de periode van de
oogstmaan, de volle maan
van gisteren.

» Lees meer...

 

Afslanken met de tarot
Ken je onze nieuwe gratis
kaartlegging al? De
beschrijving bij de kaarten
is geschreven door
Nathalie Kriek.

Zij heeft een totaal nieuwe
psychologische manier van
afvallen ontwikkeld waarbij
het gaat om het in balans
brengen van je
levenswijze, zodat zonder
extra sport of speciaal
dieet een gewichtsverlies
van 2 tot 4 kilo per maand
heel goed haalbaar is.

» Lees meer...

 

Tarot verzamelpakket

Herfsthoroscoop van de liefde

De zomer is helaas alweer voorbij, we zijn inmiddels in de herfst aanbeland.
Willem Kunst, erkend astroloog AVN, heeft de nieuwe horoscopen voor dit
seizoen al geschreven. Wil je ook weten hoe het in deze najaarsmaanden met de
liefde zal gaan?

» Lees meer...

Gratis lezen?
De herfsthoroscoop van de liefde kun je ook gratis lezen wanneer je eerst een
aantal vragen van onze sponsors wilt beantwoorden.

» Gratis lezen!

 

Tarot maandhoroscopen

De opzet van de tarot maandhoroscopen is vernieuwd, je kunt nu zelf de kaarten
trekken en kiezen voor welke maand je de legging wilt zien. Hierdoor krijg je een
veel persoonlijker maandhoroscoop. Ook is het nu mogelijk de tarot
maandhoroscopen te raadplegen t/m december 2015.

» Ga naar de nieuwe tarot maandhoroscopen

 

Lenormand: perspectief kaartlegging

 

De nieuwe Lenormand perspectief-legging geeft je
inzicht in jouw situatie. 
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Tarot verzamelpakket

Een verzamelwerk om de
kaarten eenvoudig te leren
begrijpen. Het pakket
bevat aflevering 1 en 2 en
een luxe gratis
opbergmap.

De prijs is €6,83 incl
verzendkosten. Beperkte
oplage! 
» Lees meer...

 

e-Cursus Lenormand
van Maddy Kersten

Wil je de geheimen van de
kaarten van Mlle
Lenormand ontdekken?
Niet goed geld terug. Nu
voor €14,-
» Lees meer...

 

Stuur deze nieuwsbrief
door naar een vriend!

 

Volg ons op twitter

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..

 

Nieuwe huisastrologen

We wensen Alida Amelsbeek heel veel goeds bij haar nieuwe werkgever en
danken haar voor de inzet die zij had als onze huisastrologe. Door het vertrek
van Alida zaten we wel even zonder, en we zijn dan ook blij om Jopie Tillemans
en Klarissa als onze nieuwe vaste huisastrologen aan je voor te kunnen stellen.

» Maak kennis met Jopie en Klarissa

 

Facebook

Op onze facebook pagina vind je veel meer dan alleen de aankondigingen van
een nieuwe legging of horoscoop. Het is een mooie aanvulling op onze website
en het forum. Het aanbod is erg breed, van actuele zaken en spirituele wijsheid
tot astrologische stukjes en handige tips hoe je kunt consuminderen.

» Vind CatharinaWeb leuk op Facebook

 

CatharinaWeb Daghoroscopen App

Onze gratis daghoroscopen app is beschikbaar in
Google Play. Bekijk je daghoroscoop op je mobiel met
slechts 1 klik. Mogelijkheid voor direct online consult
ingebouwd en tevens jump naar CatharinaWeb Facebook
en Twitter. Heb jij 'm al?

» Lees meer...

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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