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

Helderziend en heldervoelend
medium
Reading of Prive consult.
In haar praktijk centrum Haarlem en Oudkarspel staat de deur open voor een reading of
privé consult:
*) keuze uit inzicht in je levenspad, ik laat je daarbij zien (met de informatie van je
gidsen) waar je nu staat in je leven en samen zien we welke keuzes je kunt maken.
*) en/of contact met de overledenen. Het kan zeer belangrijk voor jou zijn om nog een
levensteken van je dierbare overledene te ontvangen, een vraag te stellen of die laatste
woorden te horen die nog niet gezegd waren. Ik mag als medium (schakel of
doorgeefluik) voor de andere wereld mijn werk doen. Ik hoop voor jou contact te maken
met jouw overleden familie of vrienden. (Ik werk zonder foto's of voorwerpen)
*) Soms wil je iets weten over je familie en kinderen en vrienden die nog hier op aarde
zijn, ik vraag dan met nadruk of die persoon weet dat je dat gaat doen.
Zonder toestemming werk ik niet op die wijze.
Prijs: € 77,00 voor 45 minuten incl. eigen opname op jouw mobiele telefoon.

Combinatie consult: mediumschap incl. healing van diepere lagen.
Soms heb je meerdere vragen en inzichten nodig dan in een gesprek te behalen valt.
In een combinatie consult voel ik met aanrakingen (door de kleding heen) aan jouw
lichaam waar de blokkades zitten en gebruik ik mijn mediumschap om inzichten te geven
en diepere lagen in jouw veld aan te raken en helderheid te geven waar dat nodig is.
Soms is begeleiding voor langere periode nodig en ook mogelijk bij:
* Blokkadeherkenning, * rouwverwerking, * levensverandering en * trauma herstel.
Prijs: € 111,00 voor 1,5 uur. Strippenkaart van 3 behandelingen = € 303,-

Healing & Herstel: kom in je kracht en beschermtechniek oefenen.
In een persoonlijke sessie kijken wij waar en in welke situaties je jouw energie verliest.
Je ontvangt een healing en wij oefenen samen jouw beschermtechniek die je kunt
opnemen op je mobiele telefoon, zodat je altijd jouw favoriet bij je hebt!
Prijs: € 77,00 voor 45 minuten incl. eigen opname op jouw mobiele telefoon.

Nodig Nicole uit voor een spirituele middag of avond bij jou thuis!
Je kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:
*Mediumschap met waarnemingen uit de wereld van de overledenen.
*Contact met jouw gidsen en inzicht in je levenspad.
*Numerologie van je geboortepad met huidig levensjaar voor inzicht in jezelf.
*Workshop Magie en Rituelen, geef kracht aan je wensen, dromen en verlangens!
*Lezing over positief denken en gedachtekracht.
Prijs: vanaf € 144,00 programma duurt 3 uren. Max. 8 personen! Excl. Reiskosten.

Nicole verzorgt ook zaaloptredens in het land.
De prijs is afhankelijk van de reiskosten en dus in overleg.

Bij verhuizing naar een nieuwe plek.
Veranker je huis met een ritueel, Nicole komt bij je thuis en samen maken we van je huis
een thuis. Een ritueel van ong. een uur met muziek, verankering van de vier
windrichtingen, meditatie, salie en een mooie zegening.
Prijs: € 99,00 voor 1 uur, excl. reiskosten.
Voor informatie: www.nickysplace.nl of www.samenwerkennederland.nl
Nicole van Olderen, eigenaresse Nicky’s Place Haarlem.
Mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009

