
CatharinaWeb is verhuisd op 1
december
Teveel problemen met onze
website het laatste half jaar heeft
ons doen besluiten een eigen
server te huren voor
CatharinaWeb.

Als het goed is heeft niemand
daar echt hinder van
ondervonden, maar mocht je
toch nog iets tegenkomen
waarvan je denkt dat het niet
klopt, laat het ons dan weten!

 

Forum in een nieuw jasje

Op 5 december heeft ons forum
een upgrade ondergaan en is
ook de lay-out enigszins
gewijzigd. Heb je het forum al
eens bezocht?

 

Wat kun je binnenkort nog
meer verwachten?

We werken op dit moment hard
aan een gratis versie van de
jaarhoroscoop voor 2012.
Hopelijk hebben we dit deze
week nog rond.

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van 
Klaas en Carla

Tarot jaarhorocoop 2012

Tarot & Mlle Lenormand
De tarot jaarhoroscoop voor 2012 is geschreven
door Petra Langen (zie foto hieronder),
praktijkvoerend tarotiste en bekend van AstroTV, die
voor deze horoscooplegging zowel de Tarot als de
Mlle Lenormand-kaarten heeft gebruikt.

Een interessant jaar
Het jaar 2012 wordt, net als 2011, een jaar waarin
bewustwording, loslaten van oude patronen en
positieve veranderingen centraal zullen staan.

Jouw 2012
Wil je weten hoe 2012 er voor jou uit zal zien? Wil je
weten wat je dit jaar te wachten staat? Lees dan de
tarot jaarhoroscoop voor 2012.

 

GRATIS
liefdeshoroscopen 2012

Lees gratis de liefdeshoroscoop 2012
Als je het geen probleem vindt om een aantal vragen
van onze sponsors te beantwoorden kun je gratis je
liefdeshoroscoop voor 2012 lezen.

De liefdeshoroscopen zijn geschreven door Anneke
Guis, praktijkvoerend astrologe AVN.

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...

 

Paranormaal
ontwaken

Een e-cursus van
Maddy Kersten om
je paranomale
gaven te
ontwikkelen, met
niet-goed-geld-
terug garantie. Nu
van €27,- voor
€17,-
» Lees meer...

 

Volg ons ook op
twitter.

 

Aanbiedingen
webshop
Alle webshop
aanbiedingen vind
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aanbiedingen vind
je bij elkaar op
onze
aanbiedingen
pagina.
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