Keltische boomhoroscoop

Paranormaal ontwaken

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

Wat was je geboortedag?
Laat hier je sterrenbeeld en
geboortedag berekenen.

e-Cursus Lenormand
van Maddy Kersten

De oude Kelten kenden een systeem waarin je
karakter wordt bepaald door de heersende boom
tijdens de geboorte. De eigenschappen van die
boom (jouw levensboom) hebben een sterke invloed
op je levensloop en je persoonlijkheid.
» Lees meer...

Nieuwe huistarotiste
Ons team huistarotisten is uitgebreid met Petra
Stam, bekend van o.a. de boeken 'In het licht van
de Maan' en 'Pythia, de hogepriesteres - symboliek
en mythologie in de tarot'. Sinds medio januari is
Petra, samen met Annemiek, Astrid en Jozef, actief
als huistarotist op CatharinaWeb.
» Lees meer...

Wie was jij in een vorig leven?
Wil je de geheimen van de
kaarten van Mlle Lenormand
ontdekken? Met niet-goed-geldterug garantie. Nu voor €14,» Lees meer...

2013 liefdeshoroscopen
De jaarhoroscoop voor de
liefde al gelezen?

Veel mensen geloven in reïncarnatie, het
meermaals opnieuw geboren worden. De letterlijke
betekenis van reïncarnatie is: opnieuw in het vlees
komen. De reden om opnieuw geboren te worden is
om lessen te leren, om ervaringen op te doen die je
geestelijke ontwikkeling bevorderen.
Hoe kom je erachter wie of wat jij in een vroeger
leven was?
» Lees meer..

Jaar van de Slang

Stuur deze nieuwsbrief door
naar een vriend !

Van 10 februari 2013 t/m 30 januari 2014 is het het
Chinese jaar van de Slang. De persoonlijke
horoscopen staan nu ook online.

Gratis lezen?
Je kunt de Chinese jaarhoroscoop ook gratis
lezen als je eerst een enquête van onze sponsoren
invult!
Volg ons op twitter
Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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