
CatharinaWeb op
Facebook
» Doe je ook mee?

 

Tarot maandhoroscoop

De maandtarot
kaartenlegging is geheel
vernieuwd. De teksten,
geschreven door Willem
Kunst, zijn adviserend en
positief. Ze helpen je op een
speelse manier op jouw pad
te blijven of te komen.
» Lees meer...

 

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

Onze gratis daghoroscopen App is vanaf 23 april j.l. beschikbaar in Google
Play. In nog geen maand tijd is-ie al ruim 500 x gedownload. 
Heb jij 'm al?

 
Bodine schreef in het gastenboek "Geweldige site met een
geweldige app echt super, ik kijk er elke dag op en naar, ik
ga het zeker aan bevelen bij iedereen die ik ken of met
een probleem zit."

» Lees meer...

Alicia Hamm in Nederland

Deze zomer kun je persoonlijk kennismaken met Alicia
Hamm, een bekende Argentijnse Sjamaan. Tijdens
haar verblijf in Nederland geeft zij lezingen en seminars
en is zij beschikbaar voor persoonlijke consulten.

Haar uitgangspunt is de wijsheid en harmonie van het
Medicijnwiel. Met liefde laat ze je ervaren hoe het
sjamanisme jou kan ondersteunen in je processen en
richting geven aan je leven.

» Lees meer...

 

Binnenkort op CatharinaWeb

Er wordt gewerkt aan een nieuwe tarotlegging. Deze legging zal inzicht geven
op vragen en problemen die je echt dwarszitten, inzicht in een voortdurende
situatie of problematiek. Aan de hand van een drietal kaarten, die respectievelijk
het inzicht, het evenwicht en de harmonie vertegenwoordigen, kan de rode draad
van de situatie worden blootgelegd.
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Een e-cursus van Maddy
Kersten om je paranomale
gaven te ontwikkelen, met
niet-goed-geld-terug
garantie. Nu voor €17,-
» Lees meer...

 

We hebben diverse gratis
leggingen op
CatharinaWeb, bijvoord
deze:

Blinde vlek legging
Een korte
legging over ons
zelfbeeld en hoe
anderen ons
zien.

» Lees meer..

 

Contact overledene
In deze legging
maak je contact
met de voor ons
onzichtbare
wereld.

» Lees meer..

 

De komende week
Deze legging
geeft je een
kijkje in vandaag
en de volgende
6 dagen.

» Lees meer..

 

Stuur deze nieuwsbrief
door

naar een vriend!

 

Volg ons op twitter

Hou onze nieuwspagina in de gaten of meld je aan op Facebook voor de
laatste nieuwtjes.

 

De astrologische cirkel

Ken je deze uitgebreide gratis tarotkaartenlegging al? Wanneer de kaarten
zonder een speciale vraagstelling worden gelegd geven zij inzicht in de thema's
die op het vlak van de astrologische huizen spelen. Ook kun je deze legging
gebruiken om de trends van een bepaalde afgebakende periode te bekijken.

» Ga naar de astrologische cirkel...

 

Vautje...

Door een scriptfout van mijn kant zijn er een paar honderd likes van Facebook
helaas in een zwart gat verdwenen. Heb je ooit op de knop 'Vind ik leuk' geklikt,
maar staat CatharinaWeb niet op jouw FB-pagina vermeld, wil je dan nog een
keertje klikken?

» Vind CatharinaWeb leuk op Facebook

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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