Volle maan vrijdag 31 juli

Zigeunerlegging

Elke 2 weken schrijft Petra Stam een column over de
nieuwe of volle maan, en komende vrijdag, om precies
12:45 uur is de maan weer helemaal vol.

Heb je de Zigeuner
regressielegging van
Nathalie Kriek al eens
gedaan?

De tweede volle maan van juli is de Graanmaan, omdat
rond deze tijd de eerste gewassen (vooral graan) worden
geoogst. Het is een tijd om dankbaar te zijn voor de
overvloed die het land ons schenkt. Sta in deze tijd ook
stil bij je eigen bestemming en geoogste successen. Het
hele proces van groei en rijping kun je ook bij jezelf
herkennen. Wat kun je nu oogsten doordat...
» Lees verder...

CatharinaWeb op
Facebook

Maanorakel: liefdes & relatielegging

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.

Ik schreef er eind vorige maand al over, er is een nieuwe legging op
CatharinaWeb met de prachtige maankaarten van Petra Stam.

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?

Ook honden hebben hun eigen karaktertrekjes, afhankelijk van hun sterrenbeeld.
Hier kun je lezen waarom je hond is zoals hij is.

» Lees meer...

Honden horoscoop

Stuur deze nieuwsbrief
door aan een vriend

Volg ons op twitter

Deze horoscopen zijn ook erg handig wanneer je van plan bent een hond te
nemen, en wilt weten welke hond lief voor kinderen is, tegen alleen zijn kan, goed
luistert enzovoort.
» Lees meer...

» Lees meer...

Hou onze nieuwspagina in de gaten of meld je aan op Facebook voor de
laatste nieuwtjes!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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