
Astrologische cirkel:
gratis tarot legging

Wanneer de
kaarten zonder
een speciale
vraagstelling
worden gelegd

geven zij inzicht in ...

» Lees meer

 

Gratis numerologische
analyse

Numerologie kan je iets
zeggen over wie je bent,
hoe je bij anderen overkomt,
wat je moet leren, wat je
valkuilen zijn enzovoort.

» Doe de analyse

 

Spirit Orakel

Raadpleeg gratis het Spirit
Orakel bij vragen over liefde,
bezit of bij een moeilijke
beslissing.

» Lees meer...

 

Volg ons op twitter

 

Gratis op CatharinaWeb

December is een van de duurste maanden in het jaar, Sinterklaas, Kerstmis,
Oud en Nieuw, cadeautjes, lekker eten, iets nieuws voor de feestdagen.. Niet
alleen duur, maar voor veel mensen ook een drukke stressvolle maand om het
allemaal te regelen.

Neem zo nu en dan de tijd voor jezelf en kijk eens rond op onze website, maak
even een pas op de plaats en gun jezelf tijd voor bezinning. En het is helemaal
niet nodig om daarbij gelijk je portemonnee te trekken!

Wanneer je eerst een aantal vragen van onze sponsors wilt beantwoorden kun
je gratis verschillende horoscopen bekijken.

 

Gratis liefdes jaarhoroscoop 2013

Wil je meer weten over jouw relaties,
vriendschappen en kansen in de
liefde? Lees dan de jaarhoroscopen
2013 voor de liefde, met duidingen
van Anneke Guis, praktijkvoerend
astrologe AVN.

» Lees meer..

 

Gratis jaarhoroscoop 2013

In deze jaarhoroscoop lees je alle
ontwikkelingen op het gebied van
liefde, gezondheid en carrière voor
2013. De jaarhoroscopen voor 2013
zijn geschreven door Anneke Guis,
praktijkvoerend astrologe AVN.

» Lees meer..

 

Gratis liefdes winterhoroscoop 2012-2013

Een gure kwakkelwinter met regen,
mist en harde wind. Dat zijn de
voorspellingen voor de winter van
2012-2013 volgens de Enkhuizer en
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Stuur de nieuwsbrief door
naar een vriend!

 

2012-2013 volgens de Enkhuizer en
Deventer Almanak. Maar hoe staat
het dit seizoen met de liefde?

» Lees meer..

 

Gratis maandhoroscoop december 2012

Lees de actuele astrologische
maandprognoses op CatharinaWeb
en bekijk nu je maandhoroscoop,
geschreven door Willem Kunst,
erkend astroloog AVN.

» Lees meer..

Fijne feestdagen en tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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