
CatharinaWeb op
Facebook
» Doe je ook mee?

 

Leggingen van
Petra Stam
De Ster uitgebreid 

De Ster geeft
uitgebreide
informatie
over een
bepaalde

situatie.

» Lees meer..

De relatievraag
De
relatievraag
kaartlegging
door Petra
Stam geeft

inzicht in je relatie.

» Lees meer..

 

Het nieuwste boek van
Petra Stam

Pythia, de
hogepriesteres

 

Tarot maandhoroscoop

Maancolumn van Petra Stam

 
Erg blij zijn wij met de samenwerking met Petra Stam. Zij
was al op CatharinaWeb aanwezig als huistarotiste,
maar Petra verzorgt vanaf heden nu ook een
maancolumn.

Bij elke volle maan en elke nieuwe maan een nieuwe
column!

» Lees meer...

 

Inzicht, evenwicht & harmonie

Het werd al aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief: de tarot kaartenlegging
'Inzicht, evenwicht en harmonie' staat nu ook online.

Deze legging geeft inzicht ivm vragen en problemen die je echt dwarszitten,
inzicht in een voortdurende situatie of problematiek. Aan de hand van een drietal
kaarten, die respectievelijk het inzicht, het evenwicht en de harmonie
vertegenwoordigen, kan de rode draad van de situatie worden blootgelegd.

» Lees meer...

 

De liefdeslegging

Nieuw is ook de tarotkaarten liefdeslegging met een uitgebreide duiding en
uitleg die is opgesteld en uitgewerkt door Willem Kunst, tarotdeskundige en
erkend astroloog AVN.
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De nieuwe tarot
maandhoroscoop voor
juli, geschreven door
Willem Kunst, staat al
online.
» Lees meer...

 

Alicia Hamm

Maak kennis met Alicia
Hamm, een bekende
Argentijnse Sjamaan.
» 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...

 

Tarotbuidels & -kleden

Een pagina vol met
prachtige tarotkleden en
buideltjes om je kaarten te

bewaren.
» Lees meer...

 

Stuur deze nieuwsbrief
door naar een vriend!

» Lees meer...

 

Zomerhoroscoop van de liefde

Het wil op dit moment nog niet zo vlotten met de zomer van 2013, maar volgens
diverse voorspellingen zal het uiteindelijk toch nog een mooie zomer worden met
waarschijnlijk een heerlijke septembermaand. Er liggen dus weken vol zon, zee
en avontuur in het verschiet. En hoe zit het deze maanden met de liefde?

» Lees meer...

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

» Gratis lezen!

 

Facebook

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat door een scriptfout van mijn kant er een
paar honderd likes van Facebook helaas in een zwart gat verdwenen waren.
Inmiddels zitten we alweer over de 250 likes. Dank jullie wel!

Op onze facebook pagina vind je trouwens 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 wijze spreuken tot astrologische stukjes en tips hoe je zou kunnen
consuminderen.

» Vind CatharinaWeb leuk op Facebook

 

CatharinaWeb Daghoroscopen App

Onze gratis daghoroscopen App is beschikbaar in
Google Play. Bekijk je daghoroscoop op je mobiel met
slechts 1 klik. Mogelijkheid voor direct online consult
ingebouwd en tevens jump naar CatharinaWeb Facebook
en Twitter. Heb jij 'm al?

http://www.catharinaweb.nl/tarot/tarot-maandhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/tarot/tarot-maandhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/noorderster.htm
http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/noorderster.htm
http://www.paypro.nl/producten/Paranormaal_Ontwaken/2741/17500
http://www.paypro.nl/producten/Paranormaal_Ontwaken/2741/17500
http://www.catharinaweb.nl/tarot/tarot-buidels.htm
http://www.catharinaweb.nl/tarot/tarot-buidels.htm
http://ymlp.com/forward.php?id=d95f5
http://www.catharinaweb.nl/tarot/liefdeslegging.htm
http://www.catharinaweb.nl/tarot/liefdeslegging.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/liefdes-zomerhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/liefdes-zomerhoroscoop.htm
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/gratis-horoscopen/horoscoop-3.php
https://www.facebook.com/catharinaweb
http://www.catharinaweb.nl/
http://www.catharinaweb.nl/cathforum/
https://www.facebook.com/catharinaweb
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wdaghoroscoop


 

Volg ons op twitter

 

» Lees meer...

 

Tot ziens op CatharinaWeb!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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