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

Jaar van de Slang
Van 10 februari 2013 t/m 30 januari 2014 is het het
Chinese jaar van de Slang. De algemene
voorspellingen staan nu online.

Ook Alida van
Amelsbeek helpt je
graag als je meer wilt
weten over een
horoscoop of wanneer je
specifieke vragen hebt over jouw
persoonlijke omstandigheden.
» Lees meer...

Lenormand dagkaarten
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...

Paranormaal
ontwaken

De Slang wacht geduldig af, maar als hij denkt dat
de tijd er rijp voor is zal hij zeker toeslaan!
In Slangenjaren hebben we te maken met sterke
onderstromen en dramatische gebeurtenissen die de
loop van de geschiedenis sterk kunnen beïnvloeden.
» 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.

Relatie numerologie
Wat hebben namen te vertellen
over een relatie? Wat zijn de
kenmerken van de relatie met je
huidige partner of je nieuwe
liefde?
Laat jullie relatiegetal
berekenen en lees de gratis

2013 jaar
horoscopen
De nieuwe 2013
jaarhoroscoop
staat ook online!

Een nieuw jaar, een nieuwe
tarot jaarkaart

Van alle tarot jaarkaarten kun je op CatharinaWeb
een beschrijving lezen.
» Lees meer...

Gratis liefdes winterhoroscoop

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

berekenen en lees de gratis
beschrijving op CatharinaWeb.

Contact overledene
In deze gratis
legging maak je
contact met een
dierbare
overledene.
» Lees meer..

Een gure kwakkelwinter met regen, mist en harde
wind. Dat zijn de voorspellingen voor de winter van
2012-2013 volgens de Enkhuizer en Deventer
Almanak. Maar hoe staat het dit seizoen met de
liefde?

Lees het hier in je gratis liefdes winterhoroscoop
die geschreven is door Willem Kunst, erkend
astroloog AVN.

Volg ons op twitter

Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en
Carla

Ken je onze tarot
maand
horoscoop al?
De tarot maand
horoscopen zijn
geschreven door Petra
Langen:

Petra is een
praktijkvoerend
tarotiste. Zij gebruikt
voor deze
horoscooplegging
zowel de Tarot als de
Lenormand-kaarten.

Heb je een eigen homepage?
Voeg dan gratis een CatharinaWeb gadget toe, ook
voor Hyves en iGoogle:
Tarot dagkaart
Bereken totemdier
Trek engelenkaartje
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Stuur deze
nieuwsbrief door
naar een vriend !

