
Algemene
voorspellingen voor het
jaar van Het Paard

Van 31 januari 2014 t/m 18
februari 2015 zitten we in
het Chinese jaar van het
Paard. Dit jaar wordt een
jaar van veel acties en
innovaties.

» Lees meer...

 

Maancolumn

Bij elke volle maan en elke
nieuwe maan een nieuwe
column van Petra Stam!

» Lees meer...

 

Tarot verzamelpakket

Door ziekte ben ik een tijdje niet in staat geweest nieuwsbrieven te versturen.
Daarom nu een uitgebreide nieuwsbrief zodat je weer helemaal op de hoogte
bent!

 

Tarot jaarhoroscoop 2014

De Tarot Jaarhoroscoop 2014 is geschreven door Willem Kunst (zie foto).
Willem is al 20 jaar praktijkvoerend astroloog en tarotist. Hij is bekend vanwege
zijn vele uitgewerkte horoscopen en online tarot duidingen, maar ook binnen het
bedrijfsleven en de entertainmentwereld, waar hij aan bekende Nederlanders en
zakenmensen consulten geeft, is Willem Kunst een goede bekende.

In een uitgebreid overzicht wordt 'het grote thema' van het jaar 2014 voor jou
opengelegd zodat je kunt zien wat dit jaar je te bieden heeft.

» Lees meer...

 

Jaarhoroscoop voor 2014

De algemene jaarhoroscoop laat de tendensen van een specifiek jaar zien. In
deze horoscoop lees je alle ontwikkelingen op het gebied van liefde, gezondheid
en carrière voor 2014.

Wil je meer weten over gezondheid, liefde en vriendschap, carrière en financiën?
Lees dan de jaarhoroscopen 2014. Ze zijn geschreven door Anneke Guis,
praktijkvoerend astrologe AVN.

» Lees meer...

Gratis lezen?
De jaarhoroscoop voor 2014 kun je ook gratis lezen wanneer je eerst een aantal
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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...

 

CatharinaWeb op
Facebook
Op onze facebook
pagina vind je 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 spirituele
wijsheid tot astrologische
stukjes en handige tips
hoe je kunt
consuminderen.
» Doe je ook mee?

 

e-Cursus Lenormand
van Maddy Kersten

vragen van onze sponsors wilt beantwoorden.

» Gratis lezen!

Liefdesjaarhoroscoop voor 2014

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.

Wil je meer weten over jouw relaties, vriendschappen en kansen in de liefde?
Lees dan de liefdesjaarhoroscopen 2014. Ze zijn geschreven door Anneke
Guis, praktijkvoerend astrologe AVN.

» Lees meer...

Gratis lezen?
De liefdesjaarhoroscoop voor 2014 kun je ook gratis lezen wanneer je eerst een
aantal vragen van onze sponsors wilt beantwoorden.

» Gratis lezen!

 

Liefdes winterhoroscoop

Volgens Britse, Duitse en Amerikaanse meteorologen zou de winter van 2013-
2014 weleens de zwaarste winter in 100 jaar kunnen worden voor grote delen
van Europa, en zouden ook Nederland en België hier niet aan ontkomen. Maar
hoe staat het dit seizoen met de liefde?

Lees het in je liefdes winterhoroscoop 2013-2014 die geschreven is door
Willem Kunst, erkend astroloog AVN.

» Lees meer...

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

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

 

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?

» Lees meer...

 

Stuur deze nieuwsbrief
door naar een vriend!

 

Volg ons op twitter

» Gratis lezen!

 

Nieuw: Tarotlegging Het Liefdesinzicht

De tarotlegging het liefdesinzicht geeft je vijf uitgebreide inzichten over het
contact tussen jou en een geliefde. Het kan gaan over het contact met je partner
maar ook over een nieuwe ontmoeting met iemand. De kaarten geven
duidelijkheid over de huidige situatie, advies over wat je binnen de liefde beter
wel en niet kunt doen, wat meewerkt en waartoe het tussen nu en een maand zal
leiden.

De kaarten zijn beschreven door Petra Stam, zij is een heldervoelende
tarotdeskundige en spiritueel coach. Petra is tevens schrijfster van het tarotboek
'Pythia, de hogepriesteres - symboliek en mythologie in de tarot' (oktober 2012)
bij uitgever A3 boeken.

» Lees meer..

 

Nieuw: Lenormand Maandlegging

In deze Lenormand maandlegging lees je wat je in de maand van je keuze kunt
verwachten. Je bent beter voorbereid op de dingen die gaan komen en je kunt
optimaal gebruik maken van je mogelijkheden. Haal het beste uit jezelf en de
omstandigheden!
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De kaarten zijn beschreven door Renée Merkestijn, energetisch therapeute en
coach, schrijfster, paragnoste en kaartlezeres. Ze is auteur van het handboek
Lenormandkaarten, uitgegeven via Gigaboek.

» Lees meer...

 

We wensen je een gelukkig, gezond en magisch 2014!

Hartelijke groet van Klaas en Carla
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