
Spiegel Orakel

Het 'Sjamaans Spiegel
Orakel' bestaat uit 33
magische afbeeldingen en
een boekwerk, samen
opgeborgen in een fraaie,
stevige cassette. 
» Lees meer...

 

Tarot verzamelpakket

Een verzamelwerk om de
kaarten eenvoudig te leren
begrijpen. Het pakket bevat
aflevering 1 en 2 en een
luxe gratis opbergmap.

De prijs is €6,83 incl
verzendkosten. Beperkte
oplage! 
» Lees meer...

 

Paranormaal ontwaken

Een e-cursus van Maddy
Kersten om je paranomale
gaven te ontwikkelen, met
niet-goed-geld-terug

garantie. Nu voor €17,-
» Lees meer...

 

Nieuw: Spiegel Orakel

Roelien de Lange heeft CatharinaWeb
toestemming gegeven om haar kaarten en
duidingen van het 'Sjamaans Spiegel Orakel' te
gebruiken in een gratis online legging. De
duidingen zijn verkorte weergaven van de teksten
uit haar boek.

Spiegel Orakel geeft inzicht en kracht
Het 'Sjamaans Spiegel Orakel' kan uitkomsten
voor levensvragen bieden, maar ook plezier en
verdieping.

De kaarten bevatten afbeeldingen van prachtige
van textiel gemaakte kunstwerken van Roelien. Deze kunstwerken zijn te koop of
in opdracht te bestellen.

» Lees meer...

 

Lente horoscoop van de liefde

Alhoewel er afgelopen nacht op diverse
plaatsen in Nederland weer
temperatuurrecords zijn gesneuveld,
en het kwik in het Limburgse Ell zelfs
terugliep tot -13,3 graden(!), is op 1
maart de meteorologische lente
begonnen en de astronomische lente
gaat over een weekje in.

Het weer helpt momenteel misschien niet mee om in een voorjaarsstemming te
komen, maar mogelijk brengen de voorspellingen van de nieuwe

lentehoroscoop van de liefde je alvast wel in beginnende zomerse sferen!

» Lees meer..
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CatharinaWeb op
Facebook
» Doe je ook mee?

 

Stuur deze nieuwsbrief
door naar een vriend !

Volg ons op twitter

Gratis lezen?
De lentehoroscoop voor de liefde kun je ook gratis lezen wanneer je eerst een
aantal vragen van onze sponsors wilt beantwoorden.

» Gratis lezen!

 

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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