
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
onzichtbare
wereld.
» Lees meer..

 

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

» Lees meer..

 

Maandvoorspellingen

» Maandhoroscoop
» Lenormand-maand
» Tarot maand
» Chin. liefdesmaand

 

e-Cursus Lenormand
van Maddy Kersten

Hallo bezoeker,

We sturen je deze nieuwsbrief om te vertellen dat CatharinaWeb.nl er een
nieuwe afdeling bij heeft gekregen, een afdeling over engelen.

Je kunt hier gratis een engelenkaartje trekken, of een unieke Engelen
dagkaartlegging met kaarten en tekst die speciaal voor CatharinaWeb zijn
gemaakt door Carla. Ook kun je een Boodschap van de engelen trekken uit het
deck van Doreen Virtue.

» Lees meer...

 

Over engelen

Engelen leven in de spirituele wereld en wij in de materiële wereld. Engelen
voelen zich thuis bij gedachten van vrede en liefde, niet bij irritatie en
agressiviteit.

Contact maken met engelen
Begin met een paar minuten per dag met de engelen te praten. Zorg dat je niet
afgeleidt wordt, zet je pc, je mobiel, de tv enz uit. Ga alleen in een kamer of liever
nog in de natuur zitten en stel je het beeld van een engel voor. Praat met de
engelen over je problemen alsof je met je beste vriend in gesprek bent.

Engelen helpen ons om door middel van healing of reading weer een te worden
met onszelf. Engelen houden rekening met onze vrije wil. Dus als je niets vraagt,
dan doen ze ook niets. Je kunt dus wel verzuchten 'ik weet werkelijk geen uitweg
meer', maar daar kunnen ze niets mee. Ze zullen je woorden liefdevol ontvangen
en verder niets, omdat je niets vraagt.

Hoe kunnen Engelen je helpen? 
Engelen komen pas in actie als je ze een vraag stelt. Via een Engelen Reading
kun je hier je vragen stellen. De Engelen geven antwoord op je vragen en geven
je inzicht in zaken als werk, relatie, zielendoel, etc.
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Wil je de geheimen van de
kaarten van Mlle
Lenormand ontdekken?
Niet goed geld terug. Nu
voor €17,-

» 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...

 

Stuur deze nieuwsbrief
door naar een vriend

 

Volg ons op twitter

 

je inzicht in zaken als werk, relatie, zielendoel, etc.

» Lees meer...

 

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...

 

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

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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