
Algemene
voorspellingen voor het
jaar van De Aap

Van 8 februari 2016 t/m 27
januari 2017 zitten we in
het jaar van de Aap. Dit
jaar wordt een jaar van
verrassende wendingen.

» Lees meer...

 

Maandhoroscoop januari
'16

Ben je nieuwsgierig wat de
maand januari jou zal
brengen? Bekijk nu je
maandhoroscoop,
geschreven door Willem
Kunst, erkend astroloog
AVN.

» Lees meer...

 

Tarot maandhoroscoop
De positieve en
adviserende teksten van
de maandtarot

Hallo bezoeker,

Ik hoop dat de zon
je elke dag nieuwe energie zal geven.

Ik hoop dat de maan
je zachtjes op zal laden in de nacht.

Ik hoop dat de regen
de zorgen van je af zal spoelen.

Ik hoop dat de wind
je nieuwe krachten in zal blazen.

Ik wens je een heel mooi nieuw jaar!

-- Carla

 

Liefdes winterhoroscoop

Volgens de Enkhuizer Almanak krijgen we geen erg strenge winter, maar
belangrijker is misschien: hoe staat het dit seizoen met de liefde? Wil je ook
weten wat er voor jou op liefdesgebied speelt in deze wintermaanden?

Lees het in je liefdes winterhoroscoop 2015-2016 die geschreven is door
Willem Kunst, erkend astroloog AVN.

» Lees meer...

 

Liefdesjaarhoroscoop voor 2016

De vanzelfsprekendheid waarmee we relaties aangaan wordt bepaald door onze
vroege kindertijd, de eerste liefdesband is immers die met onze ouders. Liefde is
geven en nemen, een balans vinden tussen autonomie en verbondenheid. Er valt
altijd wat te wensen in de liefde, maar hopeloos is het zelden.

http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/jaarhor.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/jaarhor.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/maandhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/maandhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/maandhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/liefdes-winterhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/liefdes-winterhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/liefdes-winterhoroscoop.htm


de maandtarot
kaartenlegging helpen je
op een speelse manier op
jouw pad te blijven of te
komen.
» 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
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.
» Doe je ook mee?

 

Stuur deze nieuwsbrief
door naar een vriend

 

Volg ons op twitter

 

Wil je meer weten over jouw relaties, vriendschappen en kansen in de liefde?
Lees dan de liefdesjaarhoroscopen 2016. Ze zijn geschreven door Willem
Kunst, praktijkvoerend astroloog AVN.

» Lees meer...

 

Tarot jaarhoroscoop 2016

De Tarot Jaarhoroscoop 2016 is geschreven door Willem Kunst (zie foto).
Willem is al ruim 20 jaar praktijkvoerend astroloog en tarotist. Hij is bekend
vanwege zijn vele uitgewerkte horoscopen en online tarot duidingen, maar ook
binnen het bedrijfsleven en de entertainmentwereld, waar hij aan bekende
Nederlanders en zakenmensen consulten geeft, is Willem Kunst een goede
bekende.

In een uitgebreid overzicht wordt 'het grote thema' van het jaar 2016 voor jou
opengelegd zodat je kunt zien wat dit jaar je te bieden heeft.

» Lees meer...

 

Jaarhoroscoop voor 2016

De algemene jaarhoroscoop laat de tendensen van een specifiek jaar zien. In
deze horoscoop lees je alle ontwikkelingen op het gebied van liefde, gezondheid
en carrière voor 2016.
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Wil je meer weten over gezondheid, liefde en vriendschap, carrière en financiën?
Lees dan de jaarhoroscopen 2016. Ze zijn geschreven door Willem Kunst,
praktijkvoerend astroloog AVN.

» Lees meer...

 

We wensen je een gelukkig, gezond en magisch 2016!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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