
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...

 

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...

 

CatharinaWeb op
Facebook
» Doe je ook mee?

 

Stuur deze nieuwsbrief
door naar een vriend !

Volg ons op twitter

Wij zijn blij dat de lente om de hoek is
komen kijken. We zijn ook blij met de
berichten in de media dat de wolf
vlak bij de grenzen van ons land is
opgedoken, nog even en we kunnen
met ze dansen!

En natuurlijk zijn we ook heel blij met
de uitgebreide vernieuwde tarot
maandhoroscopen:

Vernieuwde tarot maandhoroscoop

De uitgebreide nieuwe tarot
maandhoroscopen worden vanaf
heden geschreven door de
bekende tarotist en astroloog
Willem Kunst (zie foto). Door zijn
jarenlange ervaring weet Willem de
tarotkaarten uit te leggen op een
begrijpelijke en inspirerende
manier.

Een unieke legging
De maandtarot kaartenlegging
geeft je inzicht en biedt je begrip om je te ontwikkelen zodat je je geholpen voelt
bij de dingen die je doet. De teksten zijn adviserend en positief geschreven, ze
helpen je op een speelse manier op jouw pad te blijven of te komen.

Wil je weten hoe de komende maand er voor jou uit zal zien? Lees dan de Tarot
Maandhoroscoop voor mei.

» Lees meer...

 

Symbolon dagkaart trekken

De 78 Symbolon kaarten hebben
prachtige afbeeldingen opgebouwd
vanuit het basisidee van 12
archetypen, elk met hun eigen
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archetypen, elk met hun eigen
kenmerken. Op elke kaart vindt je ook
een aantal astrologische symbolen.

De uitleg van de door jouw getrokken
Symbolonkaart is geschreven door
astrologe Sandra Jansen van Galen,
erkend praktiserend astrologe en
energetisch therapeute, aangesloten
bij de beroepsverenigingen AVN en ASAS.

» Trek een symbolonkaart

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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