Tarot relatiekaarten
De relatiekaart laat zien hoe
twee mensen met elkaar
omgaan en toont het thema
van de relatie.

Hallo bezoeker,
De vorige nieuwsbrief ging over de nieuwe Engelen afdeling, daar is nu ook
een aartsengelen kaartlegging bijgekomen.
Engelen komen op je pad als je ze nodig hebt, je hoeft hen alleen maar om
hulp te vragen. Deze nieuwe kaartlegging helpt je om contact te maken met
twee engelen die jou kunnen bijstaan.

Laat gratis je relatiekaart
berekenen.

Maandvoorspellingen
» Maandhoroscoop
» Lenormand-maand
» Tarot maand

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?

De eerste engel vertelt je waar de belemmeringen liggen en de tweede engel
helpt je om vernieuwing te brengen in je leven. Als je de belemmeringen
weghaalt, opent zich een geheel nieuw pad. Bij de omschrijvingen vind je ook
een aanroeping die je kunt gebruiken om contact te maken met deze
engelen. Je kunt natuurlijk ook je eigen woorden kiezen.
» Lees meer..
Je kunt hier ook gratis een engelenkaartje trekken, of een unieke Engelen
dagkaartlegging met kaarten en tekst die speciaal voor CatharinaWeb zijn
gemaakt door Carla. Ook kun je een Boodschap van de engelen trekken uit
het deck van Doreen Virtue.
» Lees meer...

Krachtvoorwerp maken

Je eigen unieke krachtvoorwerp
Elke boom, plant, steen, elk (totem)dier enzovoort beschikken allen over hun
Paranormaal ontwaken

eigen specifieke energie (kracht). Door materialen te combineren of er een
totemdier of ander symbool op te schilderen maak je je eigen unieke
krachtvoorwerp.
Voorbeelden van krachtvoorwerpen zijn ratels, een beschilderde en/of

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

Voorbeelden van krachtvoorwerpen zijn ratels, een beschilderde en/of
bewerkte tak uit het bos (praatstok of talkingstick), een medicijnbuideltje voor
om je nek, smudge veren, krachtstenen, amuletten.. Ook een dromenvanger
is een oud Indiaans krachtvoorwerp dat helpt dromen en visioenen uit te
kristalliseren. Het vormt een schakel tussen de droomwereld en de dagelijkse
wereld.
» Ga je eigen krachtvoorwerp maken

» Lees meer...

Sjamanistische healing
Stuur deze nieuwsbrief door
aan een vriend

De ziel terughalen (Soul Retrieval)
Sjamanen kijken naar de spirituele vorm van
een ziekte die zich op emotioneel of fysiek
niveau kan manifesteren. De meeste
sjamanenculturen over de hele wereld
geloven dat ziekte voortkomt uit het
(gedeeltelijk) verlies van de ziel.
Lees meer..

Volg ons op twitter
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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