Symbolon
Gratis symbolon dagkaart
De 78 Symbolon
kaarten hebben
prachtige
afbeeldingen
opgebouwd vanuit
het basisidee van 12 archetypen,
elk met hun eigen kenmerken. Op
elke kaart vindt je ook een aantal
astrologische symbolen.
» Trek een symbolonkaart

Chinese liefdes
horoscopen
Sinds kort kun je
ook jouw Chinese
liefdes
horoscopen
bekijken.

Liefde in de lentemaanden

De meteorologische winter kwam dit jaar bewolkt ten einde, maar de
eerste dag van de lente gisteren gaf ons hoopvolle vooruitzichten. Hoe
staat het dit seizoen met de liefde?
De nieuwe lentehoroscoop van de liefde staat online. Deze horoscoop
kost €1,30, betalen doe je met je telefoon.
Ook gratis te lezen als je eerst een enquête invult.
» Naar de lentehoroscoop van de liefde

Cheiron

Ontdek van elk Chinees teken hoe
het met de andere Chinese tekens
combineert.
» Ga naar de Chinese
liefdeshoroscopen

Wat kun je
binnenkort
nog meer
verwachten?
Een hele nieuwe afdeling!
Er wordt momenteel hard gewerkt
aan een hele nieuwe afdeling. Het
onderwerp verklappen we nog
even niet, maar je zult er o.a. het I
Ching orakel kunnen raadplegen..

Cheiron was een Centaur, half mens en half paard. De positie van
Cheiron in de horoscoop illustreert de dingen die we heel goed voor
anderen kunnen doen, maar niet zo makkelijk voor onszelf. Het gaat om
onze blinde vlek, kwaliteiten die anderen heel duidelijk in ons zien, maar
die we zelf niet zien.

Volg ons ook op twitter.

Je kunt nu de positie van Cheiron in je geboortehoroscoop laten
berekenen en lezen wat daar de betekenis van is.

Volg ons ook op twitter.

berekenen en lezen wat daar de betekenis van is.
» Lees meer over Cheiron in je geboortehoroscoop

Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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