Runensteen v/d dag

Op de Runen afdeling kun
je elke dag een gratis
Runensteen trekken. Net
als een tarot dagkaart kan
de steen je inzicht geven in
het thema van die dag.

Hallo bezoeker,
De afgelopen week hebben veel mensen uitgekeken naar de zonsverduistering,
maar helaas was bijna overal in Nederland teveel bewolking om er wat van te
kunnen zien. Het was ook wel een bijzondere week, niet alleen de
zonverduistering maar ook een nieuwe maan op vrijdag 20 maart, en diezelfde
dag is ook de lente weer begonnen. Petra Stam heeft daar weer een mooie
column over geschreven.
» Lees de nieuwste maancolumn van Petra Stam
Poollicht boven Nederland
Wat ik helemaal niet mee had gekregen, en wat ik achteraf wel erg jammer vond
want dat had ik graag met eigen ogen willen zien, is dat het ook mogelijk was in
ons land het poollicht te zien. Renso Profijt heeft op 17 maart j.l. deze
schitterende foto gemaakt in Wervershoof (Noord-Holland).

CatharinaWeb op
Facebook
Op onze facebook
pagina vind je veel meer
dan alleen de
aankondigingen van een
nieuwe legging of
horoscoop. Het is een
mooie aanvulling op onze
website en het forum.
Het aanbod is erg breed,
van actuele zaken en
spirituele wijsheid tot
astrologische stukjes en
handige tips hoe je kunt
consuminderen.
» Doe je ook mee?

Lentehoroscoop voor de liefde

Paranormaal ontwaken

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

Liefde in de lentemaanden
De dagen lengen, de zon wordt krachtiger en de bodem warmt op. In de eerste
helft van maart genieten we af en toe al van een bijna warm zonnetje. En hoe
staat het dit seizoen met de liefde? Wil je ook weten wat er voor jou op
liefdesgebied speelt in deze lentemaanden? Lees het in je liefdes
lentehoroscoop die geschreven is door Willem Kunst, erkend astroloog AVN.
» Ga naar de liefdes lentehoroscoop

Lenormand dagkaart

Lenormand dagkaart

» Lees meer...

Veel mensen bezoeken dagelijks onze site voor het trekken van een tarot
dagkaart, maar wist je dat je ook een gratis Lenormand kaart kunt trekken?
Maandvoorspellingen
» Maandhoroscoop
» Lenormand-maand
» Tarot maand

Stuur deze nieuwsbrief
door aan een vriend

» Trek een Lenormand dagkaart

Hou onze nieuwspagina in de gaten of meld je aan op Facebook voor de
laatste nieuwtjes!
Volg ons op twitter

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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