Jaarhoroscopen
voor 2013 online!

In de jaarhoroscoop lees je
alle ontwikkelingen op het
gebied van liefde,
gezondheid en carrière voor
2013.
» Lees meer...

Webshop

Liefdesjaarhoroscoop 2013

De vanzelfsprekendheid waarmee we relaties aangaan
wordt bepaald door onze vroege kindertijd, de eerste
liefdesband is immers die met onze ouders. Liefde is
geven en nemen, een balans vinden tussen autonomie
en verbondenheid. Er valt altijd wat te wensen in de
liefde, maar hopeloos is het zelden.
Vooruitzichten in de liefde
Wil je weten wat er op liefdesgebied voor 2013 voor jou in
de sterren staat? Wil je meer weten over jouw relaties,
vriendschappen en kansen in de liefde? Lees dan de
liefdesjaarhoroscopen 2013. Ze zijn geschreven door
Anneke Guis, praktijkvoerend astrologe AVN.
» Lees meer..

Onze webshop is uitgebreid
met klokken en vintage
kleding & accessoires.
»Naar de shop...

e-Cursus Lenormand
van Maddy Kersten

De uitgebreide Sterlegging geeft informatie over de
huidige stand in een bepaalde situatie, de stappen die je
het beste zou kunnen nemen, waar je voor op moet
passen en wat juist je sterke punten zijn. De kaarten zijn
beschreven door Petra Stam.
» Lees meer...

Doe een gratis
enneagramtest

De nieuwe
herfsthoroscoop
van de liefde
staat weer online.
Gratis lezen
Je kunt deze
liefdes
herfsthoroscoop
gratis lezen als je
eerst een enquête
van onze
sponsoren invult!

Paranormaal
ontwaken

Online tarotlegging
Nieuw: de uitgebreide Sterlegging

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

Herfst
liefdeshoroscoop

Gratis Sterlegging
De Sterlegging kun je ook nog steeds gratis raadplegen,
maar dan met een minder uitgebreide duiding.

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

Spirit Orakel

maar dan met een minder uitgebreide duiding.
Raadpleeg gratis
het Spirit Orakel bij
vragen over liefde,
bezit of bij een
moeilijke
beslissing.
» Lees meer...

en leer jezelf beter kennen

Pendelsetje
» Lees meer..

» Lees meer..

Gratis tarot
leggingen

Persoonlijk bioritme consult

Tarotbuidels & -kleden

Wanneer je niet zo goed weet hoe een bioritme voor
jezelf en/of je partner werkt, kun je een persoonlijk
consult aanvragen bij onze bioritme consulent Jozef
(Sankhya).

Een pagina vol met
prachtige tarotkleden en
buideltjes om je kaarten te
bewaren.
» Lees meer...
Jozef geeft je inzicht in jouw specifieke bioritme en laat je
zien hoe dit een rol speelt binnen je relaties, en hoe dit
inzicht bij kan dragen tot o.a. meer intimiteit en
vertrouwen, een betere communicatie, prestatie,
gezondheid en creativiteit.
» Lees meer..
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astrologische cirkel
onzichtbare wereld
keltisch kruis
de ster
partnerlegging
éénkaartslegging
driekaartslegging
blinde vleklegging
Symbolon dagkaart
liefdesvraag stellen
weeklegging

Volg ons op
twitter
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vriend

