
Nieuwe huisastrologe
Mary van Belzen
helpt je graag als je
meer wilt weten over
een bepaalde
horoscoop! 

» Lees meer...

Persoonlijk Gelukspunt
Iedereen wil in
principe graag
gelukkig zijn en we
vragen ons allemaal
weleens af wat we
zouden moeten doen

om gelukkig te worden. Het
gelukspunt, ook wel Pars
Fortuna genoemd, laat dat zien
in onze horoscoop.

 

Jaar van de Draak 
Van 23 januari 2012
tot 9 februari 2013
zitten we in het jaar
van de Draak. Dit jaar

wordt een jaar van geluk en
nieuwe initiatieven. De
algemene voorspellingen
staan online.

 

Lenormand dagkaarten
Nieuw op
CatharinaWeb: 
gratis Lenormand
dagkaart trekken. Er
zijn ook mensen die
elke dag 3

Lenormand kaarten trekken. De
1e kaart is de dagkaart en kaart
2 en 3 geven daar meer
informatie over.
» Lees meer...

 

Aanbiedingen webshop
Regelmatig zijn er artikelen in de
aanbieding, we hebben ze
allemaal voor je bij elkaar gezet

Liefdeshoroscopen 2012

Liefdeswensen
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.

Vooruitzichten in de liefde
Wil je weten wat er op liefdesgebied voor 2012 voor
jou in de sterren staat? Wil je meer weten over jouw
relaties, vriendschappen en kansen in de liefde? Lees
dan de liefdesjaarhoroscopen 2012. Ze zijn
geschreven door Anneke Guis, praktijkvoerend
astrologe AVN.

 

Astrologie afdeling

Op zondagavond 30 oktober werd de laatste
vernieuwde afdeling van CatharinaWeb, de afdeling
astrologie, online gezet. Als je denkt dat het er niet
beter op is geworden, kijk dan even op onze wat is
nieuw pagina.

Herfst liefdes
horoscoop 
Heb je de nieuwe
liefdes
horoscoop voor
de herfst al
gezien?

 

2012 jaar
horoscopen 
De nieuwe 2012
jaarhoroscoop
staat ook online!

 

Paranormaal
ontwaken

Een e-cursus van
Maddy Kersten om
je paranomale
gaven te
ontwikkelen, met
niet-goed-geld-
terug garantie. Nu
van €27,- voor
€17,-
» Lees meer...

 

e-Cursus
Lenormand
van Maddy
Kersten
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allemaal voor je bij elkaar gezet
op onze aanbiedingenpagina.

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en
Carla

 

Heb je een eigen homepage?
Voeg dan gratis een CatharinaWeb gadget toe, ook
voor Hyves en iGoogle:

Tarot dagkaart
Bereken totemdier
Trek engelenkaartje

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