Tarot maandhoroscoop

Voor de meeste mensen is de zomervakantie alweer achter de rug, en ook het
weer laat het er een beetje bij zitten, de herfst lijkt alweer in aantocht. Voor mij
had het nog wel even zomer mogen blijven.
Wij hebben in de eerste werkweek na de vakantie niet stilgezeten, er is weer een
nieuw orakel toegevoegd, het domino orakel.

De positieve en adviserende
teksten van de maandtarot
kaartenlegging zijn
geschreven door Willem
Kunst. Ze helpen je op een
speelse manier op jouw pad
te blijven of te komen.
» Lees meer...

Gratis dominosteen van de dag
Wat staat je vandaag te wachten?
De dominosteen van de dag kan je misschien wat helderheid verschaffen. Deze
persoonlijke boodschap geeft als aanvulling ook een waarschuwing die als een
eye-opener kan dienen.

Lenormand relatielegging

In deze exclusieve
Lenormand relatielegging,
geschreven door Renée
Merkestijn, lees je hoe jij
en je partner de komende 1
tot 2 maanden in het leven
staan.
» Lees meer...

Paranormaal ontwaken

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

Uitleg van de stenen
De uitleg van iedere steen is geschreven door Nathalie Kriek, tarotiste, alternatief
therapeute en schrijfster.
» Trek een gratis dominosteen

Domino orakel: weeklegging
Met behulp van dit bijzondere orakel is het mogelijk om alvast een idee te krijgen
van wat je de komende week kunt verwachten op het vlak van carrière, financiën,
vriendschappen en liefde.
Ook maken de stenen je attent op de valkuilen waarmee je rekening kunt houden
en bevat deze reading tal van bruikbare adviezen die je op iedere situatie kunt
toepassen.
» Naar de domino weeklegging

De astrologische cirkel
Ken je deze uitgebreide gratis tarotkaartenlegging al? Wanneer de kaarten
zonder een speciale vraagstelling worden gelegd geven zij inzicht in de thema's
die op het vlak van de astrologische huizen spelen. Ook kun je deze legging

die op het vlak van de astrologische huizen spelen. Ook kun je deze legging
gebruiken om de trends van een bepaalde afgebakende periode te bekijken.

» Lees meer...

We hebben diverse gratis
leggingen op
CatharinaWeb, bijvoord
deze:
Blinde vlek legging
Een korte
legging over ons
zelfbeeld en hoe
anderen ons
zien.
» Lees meer..

Contact overledene
In deze legging
maak je contact
met de voor ons
onzichtbare
wereld.
» Lees meer..

De komende week
Deze legging
geeft je een
kijkje in vandaag
en de volgende
6 dagen.
» Lees meer..

Stuur deze nieuwsbrief
door
naar een vriend!

» Naar de astrologische cirkel

Maandhoroscoop september
De nieuwe maandhoroscoop staat alweer een paar dagen online. Ben je
nieuwsgierig wat de maand september jou zal brengen? Lees dan de actuele
astrologische maandprognoses op CatharinaWeb, geschreven door Willem
Kunst, erkend astroloog AVN.
» Naar de maandhoroscopen

Cookiewet
De EU schrijft voor dat websites toestemming vragen voor het plaatsen van
bepaalde cookies. Ook onze site moest er nu aan geloven, aangezien we Google
advertenties en social media knoppen tonen. Sinds begin augustus vragen we je
daar (eenmalig) toestemming voor.

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

Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet van Klaas en Carla
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