
Esther van Blijdesteijn heeft
een mooi kaartendeck
gemaakt van de
Levensboompaden, een
structuur met 66 paden
naar bewustwording.

Je kunt nu op
CatharinaWeb gratis een
Levensboompadkaart
trekken uit het
Levensboompaden
kaartendeck van Esther.

 

Spirit Orakel

Raadpleeg gratis het Spirit
Orakel bij vragen over
liefde, bezit of bij een
moeilijke beslissing.

» Lees meer...

 

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...

 

Tarot maandhoroscoop

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.

 

Liefdeshoroscopen voor 2016

Vooruitzichten in de liefde 
Wil je weten wat er op liefdesgebied voor 2016 voor jou in de sterren staat? Wil
je meer weten over jouw relaties, vriendschappen en kansen in de liefde? Lees
dan de liefdesjaarhoroscopen 2016. Ze zijn geschreven door Willem Kunst,
erkend astroloog AVN.

» Naar de liefdeshoroscopen voor 2016

 

Jaarhoroscopen 2016

En alhoewel de liefde belangrijk is, is dat natuurlijk niet het enige wat in je leven
speelt. Ook dingen als gezondheid, financiën, werk en vriendschappen spelen
een belangrijke rol.

De jaarhoroscoop laat de tendensen van het komende jaar zien. In deze
horoscoop lees je alle ontwikkelingen op het gebied van vriendschap en liefde,
gezondheid en carrière voor 2016.

» Naar de jaarhoroscopen voor 2016

 

Tarot jaarhoroscopen 2016
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Tarot maandhoroscoop
De positieve en adviserende
teksten van de maandtarot
kaartenlegging helpen je op
een speelse manier op jouw
pad te blijven of te komen.
» Lees meer...

 

Stuur deze nieuwsbrief
door aan een vriend

 

Volg ons op twitter

Al eerder genoemd, maar nog even in de herhaling: de Tarot jaarhoroscoop, een
kaartlegging die een jaarverwachting biedt vanuit de invalshoek van de Tarot. In
een uitgebreid overzicht wordt 'het grote thema' van het jaar 2016 voor je
opengelegd.

» Naar de Tarot jaarhoroscopen voor 2016

 

Hou ook 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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