Zwanger?

Power of action
Nieuwe gratis totemdieren kaartenlegging 'Power of Action'

Laat het geslacht van je
baby voorspellen!
Deze voorspelling is
gebaseerd op de Chinese
maankalender...
» Lees meer

Levensloop
analyse

Actie ontlokt reactie
Wij weven ons eigen web, we leven onze eigen dromen. Alles hangt met alles
samen.
Zoals elke reis begint met de eerste stap, zo begint jouw verdere leven met
jouw eerstvolgende actie. Een positieve actie lokt positieve reacties uit.
Maar we kennen het allemaal wel, zo'n moment dat je het gevoel hebt even
helemaal 'vast' te zitten. Zo'n verlammend idee dat wat je ook doet, het
allemaal toch niets uitmaakt.
Wat kun je doen om daar weer uit te komen?

Numerologie kan je iets
zeggen over wie je bent, hoe je
bij anderen overkomt, wat je
moet leren, wat je valkuilen zijn
enzovoort.

» Ga naar de Power of Action kaartlegging

Krachtvoorwerp maken

» Doe de analyse

Wist je dat..
.. Planetdance een zeer
uitgebreid Nederlandstalig
astrologie programma voor
Windows is wat je gratis kunt
downloaden?
.. je het boek van Willem
Venerius "Verhoging en Val
van de Planeten" gratis kunt
downloaden bij radixpro.nl?

Je eigen unieke krachtvoorwerp
Elke boom, plant, steen, elk (totem)dier enzovoort beschikken allen over hun
eigen specifieke energie (kracht). Door materialen te combineren of er een
totemdier of ander symbool op te schilderen maak je je eigen unieke
krachtvoorwerp.
Voorbeelden van krachtvoorwerpen zijn ratels, een beschilderde en/of
bewerkte tak uit het bos (praatstok of talkingstick), een medicijnbuideltje voor
om je nek, smudge veren, krachtstenen, amuletten.. Ook een dromenvanger
is een oud Indiaans krachtvoorwerp dat helpt dromen en visioenen uit te
kristalliseren. Het vormt een schakel tussen de droomwereld en de dagelijkse
wereld.

wereld.

.. op ons forum alle
tarotkaarten heel erg
uitgebreid beschreven
worden?

» Ga je eigen krachtvoorwerp maken

Sjamanistische healing

.. er op CatharinaWeb heel
veel gratis online
kaartleggingen te vinden zijn?
Je herkent de gratis
leggingen aan het sterretje
achter de naam.

Astrologische cirkel:
gratis tarot legging
Wanneer de
kaarten zonder
een speciale
vraagstelling
worden gelegd
geven zij inzicht in ...
» Lees meer

De ziel terughalen (Soul Retrieval)
Sjamanen kijken naar de spirituele vorm van
een ziekte die zich op emotioneel of fysiek
niveau kan manifesteren. De meeste
sjamanenculturen over de hele wereld geloven
dat ziekte voortkomt uit het (gedeeltelijk)
verlies van de ziel.
Lees meer..

Actuele planeetstanden
Hou je je bezig met astrologie en wil je snel
even weten wat de actuele planeetstanden
zijn?
» Kijk hier
(Met dank aan Jean Cremers van Planetdance)

Volg ons ook op twitter.
Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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