
Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

maandelijkse nieuwsbrief van Nicky's Place 10-2017
1 bericht

Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com> 13 oktober 2017 om 10:00
Aan: nickysplace@gmail.com

  * Stoppen en doorgaan *

* WINTERSCHOOL *

* Plannen voor verandering *

Nieuws van Nicky's Place, oktober 2017

Lieve mensen, lezers, vrienden en vriendinnen,
Vrijdag 13 oktober 2017
Vandaag start de eerste groep studenten bij mij thuis aan de jaartraining verdieping van je
mediumschap. Ik verheug mij enorm om met deze talenten aan het werk te gaan!
Ik ben er erg blij mee om nu ook het gehele jaar rond les te gaan geven, die stap zetten was voor
mij een grote om te doen, maar mijn laatste reis naar Stansted (maart 2017) heeft mij precies dat
zetje gegeven om dit nu uit te gaan voeren. Ik ben er klaar voor en de studenten verschijnen!

Een andere koers gaan varen is soms gewoon zoals het is…

Het is met 47 beurzen en de 48ste in aantocht een waar genoegen geweest om dit telkens weer
voor een ieder neer te zetten, maar in 2018 stop ik tijdelijk met het organiseren van de spirituele
beurs in Haarlem.
De familiebeurs van Oudkarspel gaat in 2018 wel door!

Ik ga mijn tijd en energie op een andere manier inzetten en zal meer workshops en themadagen,
lezingen en Open Cirkels gaan organiseren waarbij ik mijn eigen talenten kan delen en laten
stromen.
Over enige weken is er meer duidelijkheid over de inhoud en de locaties waar wij naartoe
bewegen.

Lieve groet van Nicole van Olderen en Dick Schoenmaker

 * Nieuws uit het spirituele landschap! *
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Heb je het al gehoord?

De meditatiegroep gaat verder op dinsdag 17 oktober er is nog plek.

Verschillende nieuwe rubrieken in de maandelijkse nieuwsbrief o.a. beurzen van anderen…
samenwerken maakt het een stuk gezelliger!
Dan weet je dat het goed zit als je een beurs bezoekt!
Tot gauw ziens!

Nicole van Olderen, helderziend en heldervoelend medium.
Privé consulten in Oudkarspel op:
zaterdag 28 oktober, zaterdag 11 november. 
Wil je op weg geholpen worden met het inzicht in de keuzes die er gemaakt kunnen worden, even
een klankbord en contact met je gidsen?
Helderziend en heldervoelend medium
Nicole van Olderen is de drijvende kracht achter Nicky’s Place, geboren met de gave van haar
grootmoeder, heeft Nicole het mediumschap in haar leven een goede plek kunnen geven. Nicole
is getraind op het beroemde Arthur Findlay College in Stansted – Engeland.
Consult 45 minuten voor € 67,50, je kunt het gesprek opnemen met je mobiele
telefoon.Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
Kijk mijn filmpje op youtube klik hier

Verdieping in je Mediumschap, jaartraining start maart 2018.
Deze opleiding bestaat uit 9 maandelijkse lessen op vrijdag en is bedoeld voor mensen die meer
willen dan af en toe een dag les.
Heb je al eens eerder een workshop, Zomerschool of Winterschool of verdiepingsdag bij mij
gevolgd of bij iemand anders dan is deze nieuwe jaartraining een goede start voor je om je verder
te ontwikkelen in het Mediumschap.
Ik ben getraind op het wereldberoemde Arthur Findlay College in Stansted Engeland.
In Engeland is spiritualisme een erkend geloof of religie en zijn er verschillende opleidingen die
allemaal erkend zijn bij de SNU (Spiritualist National Union).
Heb je interesse stuur een mail en we kijken samen of dit bij je past!
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

WINTERSCHOOL in Haarlem: op vrijdag 12, zaterdag 20 en zondag 21
januari 2018.
Winterschool, ont-wikkel je zesde zintuig
We werken in een kleine groep (max 8 deelnemers)
We gaan aan de slag met jouw eigen kwaliteiten.
Reserveren: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
P.S. winterschool kan het opstapje zijn om deel te kunnen nemen aan de Jaartraining!

Nieuws uit het spirituele landschap!
Een nieuwe rubriek met nieuws als er wat te vertellen en te delen valt!

Ik zal vanaf deze maand minder “warm aanbevolen” items gaan plaatsen, wel verwijzingen geven
naar o.a. de agenda van Bewust Haarlem, waar veel evenementen in Haarlem te vinden zijn, dan
heb je netjes alles op een rijtje en Koorddanser voor festivals en beurzen.

Bewust Haarlem: https://www.bewusthaarlem.nl/agenda
Koorddanser voor festivals en beurzen: https://kd.nl/
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activiteiten van Nicole van Olderen

Oudkarspel, zondag 15 oktober, 8e Spirituele familiebeurs!
Open 11.00 - 17.00 uur, kennismakingsconsulten € 15,- voor 20 min. 
Toegang: volwassenen € 6,-, 65+ korting: € 5,-.
Jeugd van 13 - 17 jaar: € 4,-. Kinderen tot 13 jaar onder begeleiding gratis!
o.a. Mediums ( neem een foto of voorwerp mee), tarot en kaartleggers, magnetiseren,
kindercoach, healing, massage, hand lezen, opstellingen, aura tekening, winkeltjes, een
kinderhoek en altijd nieuwe deelnemers uit de omgeving!
Kijk voor de lijst met deelnemers op www.nickysplace.nl
De beurs wordt gehouden in het Behouden Huis, Dorpsstraat 850 Oudkarspel gemeente
Langedijk. Voor informatie en vragen bel Nicole van Olderen 06-41041509

Haarlem, dinsdag 17 oktober, Meditatie voor beginners en beoefenaars.
In een kleine groep (max. 8 deelnemers) geef ik les in het beoefenen van meditatietechnieken.
Het is belangrijk, om regelmatig “rust” in te bouwen in het dagelijkse leven. Terug naar jezelf en je
innerlijke kracht, even geen digitale impulsen.
Meditatie brengt ook inzichten in vragen die er in jouw leven spelen.
In haar sfeervolle huiskamer ben je van harte welkom! Meditatietrainer, Inspirator en Medium
Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur Findlay College” en wil
graag haar kennis delen en doorgeven.
Praktische informatie: Toegang € 12,50 incl. thee en water. 
Les start om 19.15 – 20.15 uur. Deur open 19.00 uur!
Reserveren: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com

Haarlem, vrijdagavond 20 oktober, Open Cirkel Mediumschap!
In een kleine groep oefenen we de verschillende aspecten van het mediumschap “Engelse stijl”
zoals: Reading, Healing, inspirational speaking, trance.
We werken volgens de regels van the Arthur Findlay College in Stansted.
Veilig & Actief & Leerzaam! 
We beginnen met een meditatie en sluiten de avond af met een healing.
Inspirator en Medium Nicole van Olderen heeft vele jaren trainingen gevolgd op “the Arthur
Findlay College” en wil graag haar kennis delen en doorgeven. 
Reserveer snel een plekje! Max 8 deelnemers!
Praktische informatie: Toegang € 15,-, incl. koffie en thee en water en lekkernijen. Deur open
19.00 uur, aanvang 19.30 – 21.30 uur.
Locatie: de huiskamer van Nicole, Cornelissteeg 4, zijstraatje van de Grote Houtstraat bij nummer
135, 2011 EA Haarlem.
Mijn winkeltje met de verkoop van nano mineraalzilverwater, Zeoliet en medicinale hennep of
cannabisolie is dan open!
Parkeertip: er geldt vanaf 19.01 uur een avondtarief in de parkeergarages Houtplein, de Kamp en
de Raaks.
Reserveren en informatie Nicole van Olderen: 06-41041509 of mail: nickysplace@gmail.com

Nicky’s Place, 48ste Spirituele Beurs in Haarlem en tevens voorlopige
laatste beurs in Haarlem!!
18 en 19 november, open 11.00 - 17.00 uur, toegang € 6,-
Kennismakingsconsulten max. € 15,- voor 20 min. 
De therapeuten, mediums, opstellers, healers, magnetiseurs, kaartleggers, masseurs en
paragnosten hebben allen jarenlange ervaring in het werken met de spirituele wereld.
Trefpunt ´t Trionk, van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem
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www.nickysplace.nl of bel Nicole 06-41041509

Nicky's Place beursdata voor 2018

Zoals ik hierboven al schrijf stop ik tijdelijk met het organiseren van spirituele beurzen in Haarlem
en in ieder geval het gehele jaar 2018. Wel blijf ik bijeenkomsten organiseren en de spirituele
familiebeurs in Oudkarspel.

Reis(jes) en andere avonturen

Amsterdam, Upcoming HeartFire events
October 15: Praful & Spirited Tribe Live in Concert at TOBACCO Theater
October 16: Praful & Vimal Healing Sound Healing Touch
November 10: Ajeet Kaur Live in Concert
February 24: Fia in Concert: Legacy of Light World Tour (Ticketsales starting soon!)
With our Hearts on Fire, Daniëlle & Jeroen
heartfire.nl

Almere, Monique Vork presenteert De Magie van Energie, "De Beleving" 
Een verhaal, Een Quiz, Een Boodschap, Samenzijn & Muziek 
Zaterdagavond: * 21 oktober * 18 november * 23 december
Kaarten: 22 euro (incl. koffie & / Hapje & Drankje)
Locatie: Stadslandgoed De Kemphaan, Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1, 1358 AD
ALMERE
Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
https://www.moniquevork.nl/shop/

Wittem – LB- 9 tm. 12 november, Stilte Retraite
Een “life changing” ervaring om met twee Chinese qigong leraren een stilte retraite te organiseren
in een prachtige, rustgevende omgeving. 
Je verblijft 3 (evt 4) nachten in een eigen kamer. (twee persoons zou kunnen) met laken pakket,
douche en toilet vlakbij. Voor een kamer inclusief douche en toilet wordt €10,= extra gerekend.
Dieet wensen zijn bespreekbaar.
Adres: Arnold Janssenklooster Capucijnenweg 9 6286 BA Wittem
Kosten: € 455,- inclusief btw en alle maaltijden.
Aanmelden en contact: Jeanne Verhulst. Mobiel: 06-4868 8138
Email: studioverhulst@gmail.com of website: http://www.studioverhulst.nl/retraite/

12 t/m 18 januari 2018: Zijn op Gran Canaria met Ilonka Heideveld
Zijn op Gran Canaria. We gaan naar de oude heilige offerplaatsen van de oorspronkelijke
bewoners en naar mooie plekken in de natuur om te zijn, in alle rust ons te verbinden met de plek
om te voelen en te ervaren wat die ons brengt. Dat doen we met een meditatie en een kleine
ceremonie en we nemen alle tijd om te genieten. Aansluitend gaan we wandelen. Hoe lang en hoe
zwaar hangt af van de conditie van de groep.
Nieuwsgierig? Kijk op http://loosterveld.nl/gran-canaria voor meer informatie.
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Stansted, 4-5-6 juli 2018, Arthur Findlay College, World Congress 
The 3 night residential rate offers delegates attending the World Congress to stay at the Arthur
Findlay College.
Course Number 28a, Residential World Congress Package
Arrival Date Wednesday 4th July 2018 from 3pm for a 5pm start. 
Departure Date Saturday 7th July 2018 after breakfast
Residents will have exclusive access to the Sanctuary where the main Congress will take place as
well as being able to enjoy the College each evening when the Congress finishes.
You will enjoy breakfast lunch and dinner with accommodation at the College as well as residential
access which is exclusive to residents after 6pm.
How To Book, Book Online Click herel
http://www.arthurfindlaycollege.org/prog2018/course28a-18.html
Call +44(0)1279 813636

Kitty Woud start in Huizen met drie verschillende trainingen
De Engel, Cesar Francklaan 13, 1272 EC Huizen
https://ditismediumschap.nl/workshops/healingcursus-met-kitty-woud

Zutphen, Nico Vlaar en Ruth Polak
Verder start ik (Nico) weer de opleiding tot Healer en Energetische Counselor. 
Tijdens deze opleiding deel ik mijn 35 jarige ervaring in persoonlijke ontwikkeling dmv een aantal
zeer effectieve concepten.
Op de website www.aumra.nl onder het kopje trainingen vind je alle informatie hierover. Ik
werk met maximaal 4 personen.

TIPS en TWEETJES

Vanaf 28 september in de bioscoop, 88 minuten
Walk With Me is een prachtige cinematografische reis in de wereld van mindfulness, waarin De
wereldberoemde boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh centraal staat. Hij komt
oorspronkelijk uit Vietnam en heeft mindfulness naar het Westen gebracht. Als spiritueel leider
woont hij nu in Plum Village, een leefgemeenschap in rustiek Zuid-Frankrijk, waar hij samen met
andere zen-boeddhistische monniken en -nonnen mindfulness tot een wereldwijd fenomeen heeft
doen uitgroeien. Walk With Me biedt een nooit eerder vertoonde toegang in deze gemeenschap.
Drie jaar lang werden de levens van de bewoners van Plum Village gevolgd en komen existentiële
vragen waarmee ze geconfronteerd worden aan bod in hun zoektocht naar acceptatie. Treed
binnen in een wereld van bewustwording.
Deze wonderlijke documentaire wordt verteld door niemand minder dan de charismatische, Oscar-
genomineerde Benedict Cumberbatch.
https://innergy.world/movie/90/walk-with-me
CineMien, Gedempt Hamerkanaal 139, 1021 KP Amsterdam
https://cinemien.nl/status/film-verwacht/

Nieuw boek de Voedingswijzer van Juglen Zwaan, verschijnt in november, nu te bestellen
met korting!
Het boek komt in de eerste helft van november uit, we moeten dus nog een maandje geduld
hebben. Nu is het zo dat de wet elke verkoper van boeken verplicht om de adviesprijs te
respecteren, behalve in de voorverkoop! Ik kan je daarom als nieuwsbrieflezer een leuke early
bird korting geven als je het boek in de voorverkoop aanschaft. Het boek is zo dik dat het niet door
de brievenbus past. Geen probleem, want ik stuur het boek met de pakketpost zonder
verzendkosten naar je op. Gebruik hiervoor de code Voedingswijzer123. Mijn uitgever heeft
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berekend dat dit boek vanaf de verschijningsdatum in november voor €44,95 over de toonbank zal
gaan.
Als lezer van deze nieuwsbrief kun je tot uiterlijk 31 oktober het boek voor
€ 39,95 bestellen in onze webshop.
Gezonde groet, Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

Uit de nieuwsbrief van Jochem hij schrijft over ADD, ADHD en HSP
Misschien heb je er al eens wat over gelezen of gehoord, misschien niet.
Wist jij dat er inmiddels duizenden mensen in Nederland zijn met ADD, ADHD, HSP of andere
klachten die het natuurlijke supplement LTO3 slikken?
Het blijkt bij veel mensen een enorm groot succes voor klachten zoals concentratieproblemen,
overprikkeling, hyperactiviteit, stemmingswisselingen, slapeloosheid en motivatiegebrek.
En niet alleen voor mensen met ADD, ADHD en HSP blijkt het vaak te helpen. Ook mensen met
ODD of ASS melden positieve veranderingen. En ik ontvang succesverhalen van mensen met
algemene klachten zoals bijvoorbeeld verslaving, tinnitus, depressiviteit, angsten, burn-out, onrust
en stress.
Hieronder lees je enkele van de vele ervaringen die ik de afgelopen tijd kreeg toegestuurd.
Meer informatie over LTO3 vind je hier...

Oproep ervaringsverhalen rondom straling:
Op woensdagavond 29 november wordt er door de gemeente Haarlem een Raadsmarkt
(voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd over het onderwerp Straling & Gezondheid. Ook de
gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zullen hierbij aanwezig zijn.
Het doel van de Raadsmarkt is om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over
het onderwerp straling, zodat er een stralingsbewust beleid binnen de re
Wij zijn nog op zoek naar ervaringsverhalen uit met name de gemeenten Bloemendaal en
Zandvoort, aangezien die gemeenten nog niet vertegenwoordigd zijn op onze nieuwe website:
https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/. Extra verhalen uit Haarlem en Heemstede
zijn uiteraard ook heel welkom. Er komen naar verwachting zo'n 20-30 gemeenteraadsleden uit 4
gemeenten naar de Raadsmarkt, dus een mooie gelegenheid om ons punt te maken!

Cannabis olie, hennep olie, wiet olie

Vele namen voor een natuurproduct, wat in de jaren 30 (door de overheid en farmachemie van de
USA) in de ban is gedaan om haar heilzame werking te verbergen voor de mensheid. 
Wil je meer weten over het gebruik van cannabisolie kijk dan op de website van
samenwerkennederland en tik cannabis of hennep in het zoekvenster en je vindt allerlei
informatie over dit natuurproduct.
Ik ben verkooppunt in Haarlem van biologische met liefde gekweekte en gemaakte cannabisolie
van Isika.
We hebben al vele goede resultaten terug gehoord van de dames en heren die de druppels
gebruiken. 

Warm aanbevolen

Ik zal vanaf september minder “warm aanbevolen” items gaan plaatsen, wel verwijzingen geven
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naar o.a. Bewust Haarlem: https://www.bewusthaarlem.nl/agenda
waar veel evenementen in Haarlem te vinden zijn. 

Koorddanser voor festivals en beurzen: https://kd.nl/
dan heb je netjes alles op een rijtje voor festivals en beurzen.

Overveen, dinsdag 17 oktober, workshop: Magie met Citrien
In deze workshop maken we kennis met verschillende soorten citrien. Een steen voor overvloed
en voorspoed!
 Wat gaan we doen: voelen wat citrien is, een speciale meditatie, rituelen met citrien.
Je krijgt een reader waarin je alles thuis nog kan nalezen, we gaan zelf een edelsteenboompje
maken van citrien.
Kosten zijn:€35,- , aanvang om 20.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Willen jullie mij laten weten of je erbij kan zijn?
Kijk voor meer info op mijn website: Magnolia11.nl
Lieve groet, Cecile.

Haarlem, woensdag 18 oktober, de Tibetaanse leraar Tulku Sonam Choedup Rinpoche
Het thema van deze avond zal zijn:
'Wat is mijn plek in deze wereld waarin zoveel in beweging is. Thema’s als o.a. ongelijkheid,
toenemende dreiging van geweld, klimaatverandering maar ook hoe kan ik zelf hierin bewegen.
En hoe kies ik iedere keer weer voor liefde...'
Tulku Sonam Choedup Rinpoche zal vanuit zijn Tibetaanse levensfilosofie hier dieper op ingaan.
Daarnaast is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Er wordt een speciale Puja (dit is een reinigings- of gebedsritueel) gedaan voor het welzijn van
ons allen en onze planeet Aarde
NB Voor deze Puja voor Vrede kunnen – geheel vrijblijvend- klein fruit (b.v. druiven,
mandarijntjes), dadels, koekjes, chocolade worden meegenomen. Deze worden tijdens de sessie
gezegend en daarna verdeeld.
Vanaf 19.15 uur ben je van harte welkom in het Centrum aan het Spaarne in Haarlem.
De avond begint om 19.30 uur en zal tot 22.00 uur duren.
Er is ook de mogelijkheid tot een persoonlijke inzegening.
(Eventueel kun je voor de persoonlijke inzegening nog een katha aanschaffen voor € 4) De
voertaal is Engels.
Tulku Sonam leeft met hart en ziel voor zijn schoolproject in Oost-Tibet waar inmiddels een aantal
nomadenkinderen onderwijs volgt.
De bijdrage van €20,- p.p. is volledig bestemd voor de school:
http://www.shagraschool.org
Het zou fijn zijn als je je tijdig bij ons opgeeft!
Opgave via e-mail bij Charlotte Jilsink (ch.jilsink@gmail.com)

Overveen, vrijdag 20 oktober, workshop: Magie met Citrien
In deze workshop maken we kennis met verschillende soorten citrien. Een steen voor overvloed
en voorspoed!
 Wat gaan we doen: voelen wat citrien is, een speciale meditatie, rituelen met citrien.
Je krijgt een reader waarin je alles thuis nog kan nalezen, we gaan zelf een edelsteenboompje
maken van citrien.
Kosten zijn:€35,- , aanvang om 20.00 uur
Adres: Julianalaan 71, 2051 JM Overveen (06-26562333)
Willen jullie mij laten weten of je erbij kan zijn?
Kijk voor meer info op mijn website: Magnolia11.nl
Lieve groet, Cecile.
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Haarlem, vrijdag 20 oktober, klankmeditatie
Met een kleine groep: max 6 personen mediteren. Genietend van de intuïtieve gemaakte klanken.
De werking van de trilling ervarend. Leer je jezelf en effect op je lichaam, gedachte en emotie
kennen.
Geef je tijdig op! Van 20.00 – 21.00 uur.
UItwisseling is €10. In Praktijk Inhartkracht Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem
www.inhartkracht.nl, 06-28231475

Naarden, zaterdag 21 oktober, Soul Dance workshop
Katharina Amaya geeft de Soul Dance workshop vooraf aan DansJeVrij in Naarden
www.dansjevrij.nl

Zwaanshoek, lezingen waar je bij wilt zijn! Georganiseerd door Want To Know
Zondag 22 oktober – 14:00 – 17:00 uur
Thea Terlouw: ‘De Heelkamers’..
Zondag 12 november – 14:00 – 17:00 uur
Paul Ganzevles: ‘Orgon, magische levensenergie’
Locatie: Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)
Toegang: € 20,- De informatie over elke lezing vind je op DEZE LINK.
Een hartelijke groet, Guido Jonkers,(publishing editor WantToKnow.nl/be)

Hoofddorp, workshop intuïtieve ontwikkeling.
Deze avond werken we aan het ontwikkelen van jou spirituele ‘skills’ door middel van visualiseren,
korte actieve meditaties en readings of andere vormen van praktisch werken. Neem een foto of
een voorwerp mee (mag van iemand anders zijn).
Kosten € 10,- incl. Koffie en thee.Door: Kees Otten
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl

Bovenkarspel, woensdag 25 oktober, aandacht voor kinderen, Engelenavond
Engelen vragen niets anders aan ons dan een open deur te organiseren voor wie het nodig heeft,
dus voel je vrij om te komen als je hart daarnaar voelt. Je bent van harte welkom voor een mooie
avond.
Maximaal 15 mensen zodat er voor ieder een persoonlijk tintje aan de avond gegeven kan
worden, de avonden zijn altijd verzorgd door minimaal twee mensen met de nodige ervaringen en
die elk hun eigen en unieke bijdrage leveren.
Aanmelden is gewenst, stuur je mail naar connyhogervorst@hotmail.com en je hoort of er een
plekje voor je vrij is op jouw gewenste avond. Bijdrage 5,-- pp inclusief koffie, iets erbij en
natuurlijk thee. Elke avond is van 20.00 tot 22.30 uur.
Conny Hogervorst, Troffel 11, 1611 LH Bovenkarspel
Mobiel: 06-22291287, http://connyhogervorst.nl/index.html

Rijswijk, zaterdag 28 oktober, 8e Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit.
Van 9.15 tot 17.30 uur, ontvangst vanaf 8:30 uur, in het Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal
Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk, in de theaterzaal. 
Kom luisteren naar artsen, die vanuit een spirituele visie vertellen over thema’s zoals het
bewustzijn, de hersenen en het lichaam, de geest en de ziel, het driedelige brein in de dienst van
de geest, casus van kinderpsychiatrie, een spirituele visie over burnout en depressiviteit.
Inschrijving slechts €35,00 voor de hele dag, inclusief lunch voor aanmeldingen tot 15 oktober!
Voor inschrijving en informatie: http://www.geneeskundeenspiritualiteit.nl

Vijfhuizen, zondag 29 oktober, Workshop familieopstellingen
Van 10.30 – 17.00 uur
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Met een (familie)opstelling kun je een grote stap zetten naar verheldering en verbetering in je
relatie met jezelf, je lichaam, je familie, je partner, je gezin, je werk, geld, enz.
In een workshop werk ik met de energie van het moment, met dat thema van die persoon waarvan
ik voel dat de innerlijke urgentie het hoogst is. Andere deelnemers worden gevraagd om
plaatsvervanger (representant) te zijn voor personen en/of abstracties. De representanten krijgen
een plaats in de ruimte en zij hebben toegang tot informatie van die- of datgene waarvoor zij
staan.
Zo ontstaat er een wetend veld, waarin degene van wie de vraag is, de representanten, en ik als
begeleider, samenwerken om te ontdekken wat er werkelijk aan de hand is en om vervolgens een
beweging naar heling in  te zetten.
Het is mijn ervaring, dat iedere deelnemer aan de workshop datgene krijgt wat hij/zij nodig heeft,
hetzij met een eigen opstelling, als representant of als toeschouwer.
Meer info: www.constellations-at-work.nl

Nieuwkoop, zondag 29 oktober, Jouw relatie met je kind
Van 10.30 tot 16 uur staat de relatie tussen jou en je kind(eren) centraal. 
Je gaat met behulp van mooie werk- en oefenvormen onderzoeken wat er op dit moment wél en
niet (of te weinig) tussen jullie is. 
Je komt alleen maar het mooie is, dat wat je op deze dag doet direct een positieve invloed op jullie
beiden heeft.
Ook als er niet direct (heftige) problemen zijn is het op z'n tijd enorm waardevol om van binnen te
onderzoeken hoe jullie er voor staan. 
Je zult zeker met een licht hart, inzichten en een rustig gemoed  weer naar huis terug gaan.  Ik
verheug me er enorm op om met een mooie groep mensen dit avontuur aan te gaan!
Kosten € 75,- website: https://inbloei.nu/webshop/jouw-relatie-met-je-kinderen

Haarlem, maandag 30 oktober, gratis bijeenkomst adem meditatie/ connective breath
De energetische verbindende adem tussen mens en Ziel. Brengt rust,evenwicht en energie. De
eerste avond van het nieuwe seizoen! Klik hier voor meer informatie.
Voor alle info over de inhoud,  locatie en bedragen kijk je op: www.loopjevast.nl
Je kunt mij ook bellen op 06-30583129 of 023-5324288.

Zwolle, zaterdag 4 november in zalencentrum De Enk in Zwolle
REBEARTH, over het aardse gigantisme en wat de aarde werkelijk is. KLIK HIER
Alle info vindt u op:  www.awakeandaware.nl

Haarlem, zondag 5 november, klankmeditatie
Met een kleine groep: max 6 personen mediteren. Genietend van de intuïtieve gemaakte klanken.
De werking van de trilling ervarend. Leer je jezelf en effect op je lichaam, gedachte en emotie
kennen.
Geef je tijdig op! Van 10.30 – 11.30 uur.
UItwisseling is €10. In Praktijk Inhartkracht Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem
www.inhartkracht.nl, 06-28231475

Overveen, zondag 5 november, bostocht
Van 11.00 -14.00 uur. Zie ook: Koningshof
Verzamelen: Restaurant Kraantje Lek, Duinlustweg 22, 2051 AB Overveen
Kosten € 12,50 incl. twee kopjes koffie of thee en een Sjerpsremedie
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: t.el. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl

Haarlem, vrijdag 10 november, Soul Dance.
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Soul Dance is een synthese van creatieve dans, authentic movement, Laban Fundamentals,
zielswerk en energetisch lichaamswerk om jouw hele pallet aan expressie wakker te maken; een
reis door je lichaam op jezelf en in contact op vloeiende ritmen, meditatieve muziek en heartful
groves. Speels daag ik je uit nieuwe bewegingen te ontdekken, en van daaruit je energie en je
adem in langzame bewegingen van binnenuit te dansen, jouw grotere JIJ, je Ziel, jou te laten
bewegen. 
Laat je meenemen op deze reis en dans mee!
Tijden: 19.30 uur - 22.00 uur, kosten: 17 euro, Locatie: De Regenboogslang, Ceylonpoort 5 -
25, Haarlem
(In het oude VNU-gebouw naast winkelcentrum schalkwijk) 
Voor inschrijving ga naar: www.soul-dance.nl

Baarn, zaterdag 11 november in MEC Center te Baarn
Master the Matrix conferentie met o.a. Linda Beck en Evert Jan Beverwijk.
Over o.a. de transgender agenda, mindcontrol, symbolisme, bloedlijnen, ijzervergiftiging en wat
we weldra kunnen verwachten.
We beloven u een zeer pittige dag met sprekers die er geen doekjes omwinden.
Alle info vindt u op:  www.awakeandaware.nl

Hillegom, zondag 12 november, Lezing Saskia Bosman, de Pijnappelklier
Centrum Asmara, Villa Flora, Floraplein, 2181 EB Hillegom.
Aanvang: 15.00 – 18.00 uur, kosten € 15,00
Contact met Asmara via Corrie van Tilborg, 06-50524386
Mail naar: info@asmaracentrum.com of kijk op: www.asmaracentrum.nl

Almere, woensdag 15 november, Kiesha Crowther, "Little Grandmother"
Al op jonge leeftijd ontving Kiesha telepathische boodschappen van haar voorouders en Moeder
Aarde. Rond haar dertigste werd Kiesha ingewijd tot Sjamaan, Sjamaan van de "Tribe of Many
Colors", en kreeg ze de naam: "Little Grandmother". Sindsdien reist ze de wereld rond om
belangrijke informatie en boodschappen van Moeder Aarde met de mensen te delen.
Vooraf aanmelden verplicht: agenda@spiritueelcentrumnederland.nl
Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur 
Entree: 25 euro (graag gepast). Koffie/Thee: gratis
Max. 65 bezoekers
Stadslandgoed De Kemphaan, Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1 1358 AD
ALMERE

Beurzen door anderen georganiseerd

Steenwijk, zondag 15 oktober, pcp beurs
Theater de Meenthe, Stationsplein 1, 8331GM Steenwijk.
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,-
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Nieuwegein, 14 en 15 oktober, paranormale beurs
’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein.
Met meer dan 40 deelnemers en georganiseerd door Omata Tutini en Juana Meurs.
Gratis lezingen en gratis parkeren, entree 2 euro. Meer infor: www.alohaspiritueel.nl en
www.dewijzeweg.nl
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Sloten Amsterdam, zondag 15 oktober, spirituele beurs van Lona Mooy
Voel je welkom om langs te komen en te beleven.
Open 11.00 – 17.30 uur. Entree 5 euro en kinderen t/m 12 jaar gratis.
Er is volop parkeergelegenheid in de buurt.
Adres: Restaurant de Halve Maen (t.o. de molen bij Sloten), Sloterweg 1345
1066 CM Amsterdam

IJmuiden, zondag 29 oktober, Samma Saya
Met een bijna geheel nieuw team ben je van harte welkom op deze beurs met gratis toegang.
Open van 11.00 – 17.00 uur.
http://www.sammasaya.com/

Baarn, zondag 29 oktober, Arcana spirituele beurs
Open van 11.00 - 17.00 uur, consulten max. € 7,50. Toegang € 7,-
De Pool, Dahliastraat 18 in Baarn.
http://www.arcanabaarn.nl/beurs.html

Nieuwkoop, zondag 5 november, Het Groene Hart spirituele beurs
Kaleidoskoop Nieuwkoop
Je kunt daar bij mij terecht voor korte consulten inzicht in je levenspad of vragen via de
numerologie.
http://www.groenehartspirituelebeurzen.nl/index.php

Drachten, zondag 5 november, pcp beurs
Hotel van der Valk Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,-
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

Almere, zaterdag 4 en zondag 5 november
Spiritueel festival van Monique Vork en medewerkers
Locatie: Spiritueel Centrum Nederland, Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1, 1358 AD
ALMERE (De Kemphaan), Nederland.
Voor meer informatie mail: info@spiritueelcentrumnederland.nl
Website:

Hoofddorp, zondag 19 november, spiritueel Haarlemmermeer
Onmoetingscentrum de Amazone, M.Wibautstraat 22, Hoofddorp
Ijacobs@quicknet.nl of www.ingridjacobs.nl

Sneek, zondag 26 november, pcp beurs
Van der Valk Hotel Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek
Open 10.30 – 17.00 uur, toegang € 7,- , consulten max. € 15,-
Gratis lezingen en workshops. https://www.pcpbeurs.nl

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem

T: 023-5321009, M: 06-41041509
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mail: nickysplace@gmail.com
www.nickysplace.nl

www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
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