Gratis horoscopen op CatharinaWeb:
Er zijn inmiddels 4 horoscopen waar we sponsoren voor hebben gekregen. Wanneer je hun
vragen wilt beantwoorden kun je deze horoscopen gratis lezen en maak je tevens kans op
het winnen van een mooie prijs.

Gratis jaarhoroscoop 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.

Weten wat 2012 voor jou in petto heeft?
Wil je meer weten over gezondheid, liefde en vriendschap, carrière en financiën? Lees dan
de gratis jaarhoroscoop 2012, geschreven door Anneke Guis, praktijkvoerend astrologe
AVN.

Volg ons ook op
twitter.

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

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

Aanbieding in de
webshop

Gratis liefdes jaarhoroscoop 2012
Liefdeswensen
De vanzelfsprekendheid waarmee we relaties aangaan wordt bepaald door onze vroege
kindertijd, de eerste liefdesband is immers die met onze ouders. Liefde is geven en nemen,
een balans vinden tussen autonomie en verbondenheid. Er valt altijd wat te wensen in de
liefde, maar hopeloos is het zelden.

Vooruitzichten in de liefde
Wil je weten wat er op liefdesgebied voor 2012 voor jou in de sterren staat? Wil je meer
weten over jouw relaties, vriendschappen en kansen in de liefde? Lees dan de gratis
liefdesjaarhoroscopen 2012. Ze zijn geschreven door Anneke Guis, praktijkvoerend
astrologe AVN.

"Shaolin monnik"

Shaolin staat letterlijk
voor 'jong bos'.
Shaolin wijdde zijn
leven in de tempel om
het jonge bos te
beschermen en
behoeden tegen
gevaren.
Deze maand van
€18,95 voor €16,95

'Contact met een
dierbare
overledene'
Veel mensen hebben
verdriet als een
dierbare overleden is,
er zijn vaak nog

Gratis liefdes winterhoroscoop

er zijn vaak nog
zoveel dingen die we
hadden willen
vragen.

Liefde in de wintermaanden
Drie maanden Siberische kou, een dik pak sneeuw en verraderlijke ijzel. Dat voorspelden
eind oktober diverse weerbureaus in Duitsland, Groot-Brittannië en de VS op basis van hun
seizoensverwachtingen. Maar hoe staat het dit seizoen met de liefde?

Deze gratis tarot
legging geeft je de
mogelijkheid op
sommige vragen een
antwoord te krijgen.

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

Gratis maandhoroscoop
Actuele maandprognoses
Ben je nieuwsgierig wat deze maand jou zal brengen? Lees de actuele astrologische
maandprognoses op CatharinaWeb en bekijk elke maand je nieuwe gratis
maandhoroscoop.

Aroma mengsel
- Kerst-mixEen etherische olie
speciaal voor deze
koude en donkere
dagen. Nu ook in de
aanbieding in onze
webshop!
Van €14,95 voor
€12,50

Stuur deze
nieuwsbrief door
aan vrienden en
bekenden!

De maandhoroscopen worden geschreven door Willem Kunst, erkend astroloog AVN.

Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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