
Liefdesweeklegging 
Als mensen de tarot
raadplegen is dat heel vaak
in verband met liefde en
relaties. Deze weeklegging
kan je helpen de komende
dagen liefde te vinden of
een bestaande relatie te
verbeteren. 
» Lees meer...

 

Paranormaal ontwaken

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

Nu tijdelijk voor €17,- met
gratis video-cursus werken
met LeNormand kaarten.
» Lees meer...

 

Gratis Keltische
boomhoroscoop 

De oude Kelten kenden een
systeem waarin je karakter
wordt bepaald door de
heersende boom tijdens de
geboorte. De
eigenschappen van die
boom (jouw levensboom)
hebben een sterke invloed
op je levensloop en je
persoonlijkheid. Bekijk gratis
je Keltische

We hebben net een bijzondere volle maan met een
totale maansverduistering gehad. Helaas door
bewolking niet door iedereen overal in Nederland
waar te nemen, maar de invloed van deze
bijzondere gebeurtenis is voor ons allen wel
waarneembaar.

Zoals altijd bij een nieuwe of een volle maan heeft
Petra Stam hier weer een mooie column over
geschreven.

» Naar de maancolumn van Petra Stam

Tarot jaarhoroscopen 2016

Wat staat je in 2016 te wachten? 
Deze tarot kaartlegging biedt een jaarverwachting vanuit de invalshoek van de
Tarot. In een uitgebreid overzicht wordt 'het grote thema' van het jaar 2016 voor
je opengelegd.

Ben je nieuwsgierig naar je kansen op het gebied van carrière, financiën, liefde,
familie, vriendschap en gezondheid? Of wil je weten waarvoor je moet waken in
de loop van het jaar? Vertrouw dan op de wijsheid van de Tarot die al sinds
eeuwen een verrassend inzicht biedt in het leven van alledag.

» Naar de Tarot jaarhoroscopen voor 2016

 

Herfst liefdeshoroscoop

Wil je ook weten wat er op liefdesgebied speelt in de herfstmaanden van 2015?
Lees het in je herfst liefdeshoroscoop die geschreven is door Willem Kunst,
erkend astroloog AVN.

» Naar de Herfst liefdeshoroscopen

 

Levensboompaden

In veel oude tradities kent men een
levensboom, zoals bijvoorbeeld de
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je Keltische
boomhoroscoop.
» Lees meer...

 

Tarot maandhoroscoop
De positieve en adviserende
teksten van de maandtarot
kaartenlegging zijn
geschreven door Willem
Kunst. Ze helpen je op een
speelse manier op jouw pad
te blijven of te komen.
» Lees meer...

 

Stuur deze nieuwsbrief
door

naar een vriend!

 

Volg ons op twitter

levensboom, zoals bijvoorbeeld de
Ygdrasill uit de Noordse kosmogonie
(Edda), de Irminsul in de Germaanse
mythologie en ook de Keltische
levensboom.

Er zijn veel manieren om contact te krijgen
met je intuïtie en te luisteren naar je
innerlijke stem. Eén van deze manieren is
het werken met orakelkaarten, zoals de
Levensboompaden kaarten.

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.

» Trek een Levensboompadkaart

 

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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