Tarotboeken
Alle nederlandstalige
tarotboeken vind je nu
overzichtelijk bij elkaar op
één pagina.

De relatievraag
Een nieuwe tarotkaartlegging!
Inzicht in je relatie

Nieuw Forum
Er is een nieuw forum
geopend speciaal voor
alle onderwerpen die te
maken hebben met
Wicca, orakelen,
kruiden e.d.
» Naar forum..

Tarotbuidels & kleden

» Lees meer..

De kruidentuin
Planten en kruiden worden
al eeuwenlang gebruikt bij
rituelen en bij het maken
van geneesmiddelen. Lees
meer over kruiden..
Ook op ons forum worden
diverse kruiden uitgebreid
besproken!

De relatievraag tarotlegging is geschreven door
tarotiste Petra Stam, en geeft zicht op de relatie of het
samenzijn met je vriend(in). Het schetst een duidelijk
beeld over hoe jij er in staat, hoe de ander er in staat, en
hoe jullie het samen beleven op dit moment. Bovendien
staan er adviezen bij en wijst het je op mogelijkheden die
je eventueel kunt benutten om je relatie te versterken.
Lees meer..

Maandhoroscopen juni
Maandhoroscoop juni

e-Cursus Lenormand
van Maddy Kersten

Wil je de geheimen van de
kaarten van Mlle Lenormand
ontdekken? Niet goed geld
terug. Nu voor €14,» Lees meer...

Doe een gratis
enneagramtest

Een pagina vol met
prachtige tarotkleden
en buideltjes om je
kaarten te bewaren.
» Lees meer...

Actuele maandprognoses
Ben je nieuwsgierig wat de maand juni jou zal brengen?
Lees de actuele astrologische maandprognoses op
CatharinaWeb en bekijk nu je maandhoroscoop,
geschreven door Willem Kunst, erkend astroloog AVN.
De maandhoroscoop gratis lezen?
Je kunt deze maandhoroscoop ook gratis lezen als je
eerst een enquête van onze sponsoren invult! Door het
invullen van de enquête kun je een tevens een mooie
prijs winnen. Lees meer...

Tarot maandhoroscoop juni

Spirit Orakel

Raadpleeg gratis het
Spirit Orakel bij vragen
over liefde, bezit of bij
een moeilijke
beslissing.
» Lees meer...

Paranormaal
ontwaken

Een e-cursus van

Tarot maandhoroscoop juni

enneagramtest

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

en leer jezelf beter kennen
Webshop
Volg ons op twitter

De Tarot Maandhoroscoop wordt geschreven door
Petra Langen (zie foto). Zij is een praktijkvoerend tarotiste
en bekend van AstroTV. Petra gebruikt voor deze
horoscooplegging zowel de Tarot als de Mlle Lenormandkaarten.
Een unieke legging
Petra Langen geeft je met deze horoscooplegging meer
inzicht en wijsheid. Je krijgt met de Tarot
Maandhoroscoop altijd een positief duwtje in de juiste
richting.
Wil je weten hoe juni er voor jou uit zal zien? Wil je weten
wat je deze maand te wachten staat? Lees dan de Tarot
Maandhoroscoop voor juni.

Onze webshop is
uitgebreid met vliegers
en boemerangs.
» Lees meer...

Pendelsetje

» Lees meer..

Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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