Huistarotisten uitgebreid
Graag stellen wij je voor aan
onze nieuwe huistarotist Jozef.
Sinds een kleine week is Jozef,
samen met Annemiek Netten en
Astrid Zuurveen, actief als onze
huistarotist.

Jaarhoroscopen 2012
Ontwikkelingen voor 2012
De jaarhoroscoop laat de tendensen van een
specifiek jaar zien. In deze jaarhoroscoop lees je alle
ontwikkelingen op het gebied van liefde, gezondheid
en carrière voor 2012.

Met één muisklik
kun je de pagina
waar je op dat
moment bent aan
je favorieten
toevoegen, mailen,
of naar Facebook,
Twitter, Hyves of
Google sturen.

» Lees meer...

Tarot relatiekaarten
De relatiekaart laat zien hoe
twee mensen met elkaar
omgaan en toont het thema van
de relatie.

Laat gratis je relatiekaart
berekenen.

Tarot deck verzameling
De tarot deck verzameling
bevat inmiddels informatie en
afbeeldingen van meer dan 550
verschilldende decks van over
de hele wereld.

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

Ikoontjes
Op (bijna) alle
pagina's rechts
boven staat een
rijtje ikoontjes.

Meer weten?
Wil je weten wat er voor 2012 voor jou in petto heeft?
Wil je meer weten over gezondheid, liefde en
vriendschap, carrière en financiën? Lees dan de
jaarhoroscopen 2012. Ze zijn geschreven door
Anneke Guis, praktijkvoerend astrologe AVN.

Herfst liefdes
horoscoop
De nieuwe liefdes
horoscoop voor
de herfst staat
online.

Spel der herinneringen
Er is een nieuwe kaartlegging, we noemen 'm de
Symbolonlegging. Symbolon is een uniek spel dat
op bijzondere wijze een bijdrage levert, je opnieuw te
herinneren wie je bent!
Het kaartendeck van Symbolon stelt je in staat het
contact, de verbinding en de relatie met je bewustzijn
op Zielsniveau te herstellen. Op zeer eenvoudige
wijze stelt het spel je in staat inzichten te krijgen in
allerlei belangrijke levensvragen, zodat je vanuit eigen
kracht weer verder kunt.

Deze maand
pendels in de
aanbieding

De amethist is in
zilver gezet,
compleet met
kettinkje
Tijdelijk van 12,50
nu 9,95

CatharinaWeb is
ook op Youtube te
vinden, klik hier.

vinden, klik hier.

Wat kun je binnenkort nog
meer verwachten?
Er wordt gewerkt aan een
restyling van de astrologie
afdeling. We houden je op de
hoogte..

Volg ons ook op
twitter.
» Lees meer over de Symbolonlegging...

Wist je dat?
CatharinaWeb heeft een uitgebreid forum, heb je
daar ook al eens gekeken?

Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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