
I Ching raadplegen

Bij de divinatiemethodes op
de Wicca afdeling kun je ook
het I Ching orakel raadplegen
» Lees meer...

 

Pendelen

Pendelen wordt gebruikt om
antwoorden op bepaalde
vragen te krijgen. Soms
wordt er ook een pendel
kaart gebruikt.
» Lees meer...

 

Schouwen

Schouwen is het kijken in een
spiegelend opppervlak, bijv
een kristallen bol of een
magische spiegel.
» Lees meer...

 

Edelstenen

CatharinaWeb Wicca

Een nieuwe afdeling op CatharinaWeb !

Wat is Wicca?

Wicca is in de eerste plaats een religie die de natuur
aanbidt. Wicca ziet de hele schepping als heilig. In deze
religie wordt niet alleen de God erkend maar ook de
Godin, Moeder Aarde.

Wicca maakt geen onderscheid en wordt zowel door
vrouwen als mannen beoefend. Tegenwoordig wordt
Wicca ook wel Moderne Hekserij genoemd.

Op de Wicca afdeling kunnen (beginnende) wicca's
natuurlijk allerlei interessante en praktische informatie
vinden, maar ook voor niet wicca's is er van alles te doen.
Je hoeft geen heks te zijn om kruidenzalf te maken.

 

Hoe werkt magie?

Het is (nog) niet uit te leggen hoe magie werkt, alleen dàt
het werkt. We kunnen de stekker in een stopcontact
steken om onze tv aan te zetten, maar daarmee weten
we nog niet precies hoe die handeling de energie kan
leveren om een tv in werking te zetten. Bij magie steken
we als het ware onze spirituele stekker in energieën die
in en om ons aanwezig zijn.

 

Basisvaardigheden magie

Kaarsenmagie

Kaarsenmagie kan
worden gebruikt voor
elk magisch doel. 
» Lees meer...

 

Spirit Orakel

Raadpleeg het Spirit
Orakel bij vragen over
liefde, bezit of een
moeilijke beslissing. 
» Lees meer...

 

Pentagram

Het pentagram is een
symbool voor kracht
en bescherming dat al
duizenden jaren
wordt gebruikt.
» Lees meer...

 

Paranormaal
ontwaken

Een e-cursus van
Maddy Kersten om je
paranomale gaven te
ontwikkelen, met niet-
goed-geld-terug
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Hoe reinig je edelstenen en
hoe laadt je ze weer op?
Welke werking hebben de
stenen?
» Lees meer...

 

Blauwe maan

Omdat de tijd tussen 2 volle
manen 29,5 dagen beslaat is
het mogelijk dat er in een
kalendermaand 2 x een volle
maan voorkomt. Deze maan
wordt de Blauwe maan (Blue
Moon) genoemd.
» Lees meer...

 

Volg ons ook op twitter.

Weet jij welke
basisvaardigheden
noodzakelijk zijn voordat
je magie kunt
beoefenen?

» Lees meer...

Wicca of heksennaam

Het is natuurlijk niet verplicht, maar veel wicca's
gebruiken een speciale wicca of heksennaam. Het
gebruik van een speciale naam stamt uit de tijd dat
hekserij verboden was en om verraad onder heksen te
voorkomen, kenden heksen elkaar alleen onder hun
heksennamen.

Hoe kies je je wicca naam?
Eén van de traditionele manieren is gebruik te maken van
numerologie. Je rekent dan je geboortegetal uit en kiest
vervolgens een naam die bij dat geboortegetal past.

» Lees meer over wicca namen...

 

We kunnen in deze nieuwsbrief natuurlijk niet alles
noemen wat er nieuw bij is gekomen, we nodigen je dan
ook uit om zelf eens te komen kijken op onze Wicca
afdeling.

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla

goed-geld-terug
garantie. Slechts
€17,- 
» Lees meer...

 

Wicca fonts

Gratis wicca
lettertypes en wicca
symbols downloaden.
» 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...
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