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Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

wintertijd - vertraging - jaartrainingen - van binnen naar buiten: onregelmatige
nieuwsbrief van Nicky's Place
1 bericht
Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysplace@gmail.com

1 december 2019 om 15:36

Nieuwsbrief van Nicole van Olderen
Voor de maand december en daarna
Zondag 1 december 2019
Lieve vrienden, collega’s, bekenden en spiritueel
geïnteresseerden,
De onregelmatige nieuwsbrief van Nicole valt weer in
je mailbox.
Planning voor beurzen waar ik op te vinden ben in
2020 heb ik bijna rond, kijk maar in mijn agenda.
Hierbij een verse nieuwsbrief van Nicole.
Liefdevolle groet van Nicole en Dick
Wintertijd - Vertraging
Vandaag 1 december, de meteorologische start van de winter. En
meteen mist en een dunne vrieslaag op het land. Een beter begin van
de laatste maand van dit jaar kunnen we ons niet wensen.
Vanochtend bij het doorkijken van de laatste berichten op feestboek
kwam ik deze 1e aflevering van Catweazle (1970) tegen, (via
Nostalgiaweb).
Ik heb in de vertraging van mijzelf van dit heerlijke "terug in de tijd"
moment genoten.
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De vertraging van de tijd in onze voeding
De vertraging van de tijd ontstaat doordat de aarde verder van de
zon afdraait waardoor wij minder zonnestralen kunnen opvangen en
we een kouder weertype hebben en meer kleding aantrekken.
Zonnestralen zijn energie! Vitamine D helpt je daarbij als je “er last
van hebt”.
Kijk even bij van der Pigge in Haarlem voor het juiste advies. Pas
je voeding aan het seizoen aan en leef meer in contact met de
natuurlijke ritmes van Nederland. Wij eten geen aardbeien in de
winter dus de zachte fruitsoorten die er wel zijn komen van verre!
Maar ons lichaam wil in de winter juist koolsoorten (zuurkool van

SamenwerkenNederland
een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar de website
Ja al deze kennis heb ik in de loop van vele jaren verzameld op mijn nieuwe website
www.samenwerkennederland.nl waar ik allerlei bedrijven en initiatieven en tips en recepten en
organisatie heb verzameld. Mijn eigen gouden Gids!
Kijk gerust even naar de laatste nieuwtjes die ik heb geplaatst met de zoekcode 09-2019 of
11-2019

SamenwerkenNederland
Een hele mond vol met tekst maar de naam dekt de lading bijna volledig.
Want zelfs over de landsgrenzen heen beslaat mijn netwerk zich.
Vanuit Nicky's Place ontmoet ik ruim twintig jaar lang mensen.
Mensen dat zijn we allemaal in eerste instantie als we geboren worden!
En vanuit die ontmoetingen met jou en die anderen vinden verbindingen plaats. Soms alleen een
uitwisseling van een telefoonnummer, soms een cursus of een tip.
Bijna alle verbindingen worden vanuit je hart tot stand gebracht!
Op de website Samenwerkennederland breng ik al die ontmoetingen naar het Licht!
Ik bouw gestaag verder aan een transparante database van mensen, talenten, organisaties,
stichtingen, ZZP'ers, centra, webwinkels, rustplekken, vakantieoorden en ga zo maar door.
Wat jij zoekt kan ik (bijna altijd) voor je vinden!
Soms is de tijd er nog niet rijp voor, maar dan wordt dat ook zichtbaar!

Wil jij ook gevonden worden?
v
v
v
v

Met vijftien trefwoorden.
Ruimte voor drie foto’s.
Een profiel met foto.
En link naar jouw website!
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SamenwerkenNederland is de plek op het WWW.
Voor:
v Particulieren
v ZZP’ers
v Bedrijven
v Instanties
v Organisaties
v Met het hart op de juiste plaats!

Presenteer jezelf!
Jij wilt er ook bijhoren!
Jij wilt ook gevonden worden!
Jouw profiel kost voor 12 maanden plaatsing slechts € 50,- excl. Btw.
Meer informatie: nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 06-41041509

X-X-~*X*~-X-X
OVERPEINZING
Van binnen naar buiten:
Onderweg naar de langste nacht en de kortste dag, 21 december is de wintersolstice, de winter
zonnewende, dan kantelen we weer naar de langste dag en de kortste nacht.
Voor die tijd hebben we nog wel wat te verwerken, en na die tijd vast ook wel hoor, het leven is
hectisch en de wereld is vol oproer en protest.
We worden door allerlei media geprikkeld om meningen te hebben of over te nemen. We krijgen van
onszelf geen ruimte om ons te verdiepen in de materie want er is alweer een andere visie die iets
anders schreeuwt!
En ondertussen wordt er van mij verwacht dat ik werk, studeer, zorg, ontzorg, schoonmaak, masseer,
lees, luister, leer, formuleer, plan, dans, eet, slaap en liefheb. Zomaar een klein assortiment van alle
taken die dagelijks of wekelijks langskomen.
En ik hou ervan!! Ik hou van wat ik heb gemaakt van mijn leven en de wereld waar ik in leef!
IK ben positief en trek mijzelf regelmatig terug om geen prikkels binnen te laten komen en ik ga ook
de deur uit om die prikkels in mij op te nemen.
Het is een zoektocht naar mijn eigen balans!
Zo ook bij het innemen van eten, de voedingstoffen die mijn lichaam nodig heeft of waarvan mijn
hoofd zegt dat ik het nodig heb, "ja lekker" zegt dat stemmetje van Nicole, de kleine Nicoletje, dat lust
ik ook!!
En zo vormt zich weer een massa eten in mijn huis waar ik dan toch geen trek in heb als het moment
daar is.
Vanochtend het besluit genomen om samen te blijven luisteren naar wat nodig is voor mijn energie
en wat ik mag loslaten.
Discipline of toch liefde? Besluiten nemen of juist op de stroom van het leven aansluiten en vanuit
liefde luisteren? Ik weet het niet maar ik voel de vrijheid om het voor mijzelf te mogen beslissen.
Deze overpeinzing ontstond op zondag 1 december terwijl de zon een voorzichtige poging doet om in
mijn gezicht te stralen en te vertellen dat het allemaal maar een momentopname is van het leven
waarin wij bewegen.
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Jaartrainingen in Haarlem en Oudkarspel

Spirituele familiebeurs in Oudkarspel
En onze 13e spirituele familiebeurs in Oudkarspel is op
zondag 5 april 2020.
Wij vieren het leven, door de overledenen de gelegenheid
te geven weer met ons in contact te komen!

WARM

AANBEVOLEN

Nieuws uit de praktijk van Hayo Bol in Joure en Amsterdam
Voorlopig één keer per maand komt Marielle Tienen naar Joure om mensen uit het Noorden de
mogelijkheid te geven aan medische thermografie te doen. Dit is een non-invasieve manier om
erachter te komen in hoeverre je lichaam last heeft van ontstekingen of erger. Marielle Tienen is 12
december, 23 januari en 13 februari in Joure. Maak nu een afspraak met haar voor medische
thermografie.

X-X-~*X*~-X-X
Haarlem activiteiten
07-08 december kerstmarkt - Centrum
07-08 december Straatje van Emma - Schagchelstraat
13 december Santarun Haarlem - Centrum
24 december Kerstsamenzang - Grote Markt

X-X-~*X*~-X-X
Centrum Djoj – Rotterdam
- 21 december met de Kerstbiodanza,
- 20 december met de Wight Night | 5 Ritmes Ceremoney,
- 27 december met de Barefeet on the Beat in DJOJ,
- 29 december met de Oudejaarswave | 5 Ritmes Ceremony,
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- 31 december met de Oud & Nieuw Celebration
- 3 januari met de Nieuwjaars-Wave | 5 Ritmes Ceremony
- 4 januari met de Ecstatic Dance
- 4 & 5 januari met de Open Dagen

X-X-~*X*~-X-X
Bericht van Mieke Vulink:
Van 11-12 tot 25-12 starten Vincent en ik met een bijzondere Lichtcirkel:
Herboren in Licht en Liefde.
Iedereen die de intentie heeft om bij te dragen aan de bewustzijnsverhoging van de mensheid is
welkom in deze Lichtcirkel. Er zijn geen verwachtingen of verplichtingen, behalve dat je dagelijks (in
je eigen huis, of indien je wenst op een andere plek) een stiltemoment voor jezelf creëert, om je
innerlijk af te stemmen op de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf. Daarbij kun je affirmeren dat je een
drager van hogere Liefdeskrachten bent. Open je hart en geef je over aan wat er van binnenuit
gebeuren wil. Hiermee zul je zachtheid, inzicht, begrip en mededogen gaan belichamen, en een
baken van Licht worden tussen Hemel en Aarde.
Een vrijwillige donatie is als dank voor de inzet van Mieke en Vincent, de energie-uitwisseling en al
het werk achter de schermen. De donatie kan gestort worden op:
NL 17RABO 0155023306 t.n.v. W.J. H. Vulink. Vermeld daarbij 'Donatie 1212'.
Op 11-12 zul je een eerste Aankondiging ontvangen en op 12-12 gaan we de Lichtcirkel Herboren
in Licht en Liefde activeren.
https://mailchi.mp/02ecf6f5135d/lichtcirkel1212?mc_cid=6973fc4dc8&mc_eid=
00748b8eb6

X-X-~*X*~-X-X
EN IDEE VOOR DE AANKOMENDE FEESTMAAND VAN DE STRALENDE ZON.
Wij bieden alle door ons in Nederland met de hand gemaakte heerlijk geurende zuivere
kwaliteitswieroken en etherische oliën aan met een korting van 30%!
Deze aanbieding is geldig tot en met 20 december.
Wil je van deze aanbieding gebruik maken vul dan aan het eind van de bestelling op
www.destralendezon.nl de volgende code in: sint2019.
TIP:Voor een heerlijke kerstgeur in huis is er de keuze tussen dennenolie, kaneelolie, mandarijn of
sinaasappelolie. Of een combinatie van meerdere geuren.
Met een warme decembergroet van Helena en Michael.

X-X-~*X*~-X-X
Maandelijks dansen in Leeuwarden en Winsum
Voor dansliefhebbers, praatjesmakers, heupenzwaaiers en levensgenieters.
Vrijdag 6 december, Theater de Bres in Leeuwarden
Zaterdag 7 december, de Schuur in Winsum
www.hetfestival.nu

X-X-~*X*~-X-X
Shungite, geloof je dit?
Dat Shungite pas werkt na ongeveer 48 uur?
Dat Shungite wel bij 4G werkt maar niet bij 5G?
Dat je vooral veel steentjes in je water nodig hebt voor het juiste resultaat?
Dat Shungite het water zuur maakt.
Als je hanger doorbreekt je deze niet meer nodig hebt?
Dat je Shungite steeds moet reinigen?
Als je dit voor waar aanneemt lees dan vooral niet verder.
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan hier
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Programma van collega's: een blik vooruit!!
Haarlem, vrijdag 6 december, klankmeditatie
Van 20.00 – 21.00 uur.
In een kleine groep van max 6 personen kosten €10,- Er zijn nog plaatsen.
Praktijk InHartkracht, Zaanenstraat 54 zwart te Haarlem.
Geef je op via mail maaike@inhartkracht.nl of 06-28231475
Hoop je te ontmoeten in de kracht van de kleine stille momenten in het nu. Tot snel!
Lisse, zaterdag 7 december, Saskia Bosman, bioloog!
Uit het Bronveld komen sinds 2012 nog hogere dan Lichtfrequenties, namelijk de
Plasmafrequenties en de Plasmataal coderingen die deze dragen. De Kosmos zit vol leven en
bewustzijn dat ons en de Aarde wil helpen in het Ascensieproces. We worden hierin verrassend
genoeg geholpen door hoog-intuїtieve en –intelligente culturen in de oceanen en door de natuur op
het land, waaronder bomen. De basis van alles is onvoorwaardelijke, universele liefde. In de loop
van de lezing worden interessante wetenschappelijke ontdekkingen aangestipt, die erop aansluiten.
Wil je dit ook horen en ervaren? Dan is dit de lezing die het overzicht en de ervaring biedt!
voor meer info zie >> www.inspiradiance.nl
Locatie: Asmara Centrum, Nassaupark 7, 2161KK Lisse (vrije parkeerruimte)
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Kosten: € 15,- (incl. koffie, thee, en water) te voldoen bij binnenkomst
Aanmelden: http://asmaracentrum.com/aanmelden.html
of info@asmaracentrum.com, telefonisch: 0650 524 386
Apeldoorn, zaterdag 7 december, Licht op je ziel door Ilonka Heideveld.
Deze middag mogen alle gevoelens er zijn, verdriet, boosheid misschien, maar ook de
eenzaamheid.
We gaan verbinden. Verbinden met jezelf, verbinden met de ander. Om in die verbinding het Licht te
verwelkomen, te laten schijnen op je ziel. Dat doen we door middel van het werken met klanken
zoals die van klankschaal, oceaandrum, windgongen, fluit en stem.
Rode draad in dit alles is het lied: ‘Hier ben ik, duizendmaal gebroken licht, breek maar in mij’ van
Hein Stufkens.
We beginnen met en voor elkaar en na de pauze word je verwend met een klankbad.
Licht op je ziel biedt ruimte voor wat er mag zijn, maar het wordt ook een fijne middag samenzijn en
plezier hebben. Er zijn, met en voor elkaar. En: je hoeft niet te kunnen zingen!
Locatie: de Goede Herderkerk, vanaf 13.30 uur staat de thee en koffie klaar.
Aanvang 14.00-16.30 uur
Deelname is gratis. Thee en koffie kosten € 1,50 per kop
Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van het gebruik van de ruimte zijn van harte welkom.
Opgeven is wel nodig, dat kan via info@loosterveld.nl
Wil je liggen tijdens het klankbad, neem dan zelf een matje of matrasje mee
Vijfhuizen, zondag 8 december, Mia Macke
Constellations at work, Workshop Familieopstellingen
Wil je (eindelijk) een passende partner verwelkomen in je leven?
Gaat het niet lekker in het contact met je familie?
Heb je last van lichamelijke (spannings)klachten?
Ervaar je belemmeringen in je werk?
Meer informatie: https://villavijf33.nl/events/dagworkshop-familieopstellingen/
Met Mia kun je een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek.
Ook kun je haar benaderen voor een individuele sessie (familie)opstellingen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van voorwerpen en poppetjes als representanten.
Telefoon: 06- 3401 7341
E-mail: mia@constellations-at-work.nl
Website: constellations-at-work.nl
Volgende data: zondag 12 januari 2020, 16 februari 2020, 8 maart 2020.
Heemstede, zondag 8 december, dierencommunicatie voor kinderen
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Kinderen leren veel sneller dan volwassenen om met dieren te communiceren, meestal doen ze dat
al vanuit hun natuur.
Deze dag is voor kinderen van 10-16 jaar. De dag gaat voornamelijk over het je open
stellen en versterken van wat je al doet en weet.
De dag is van 10.00 – 14.00 uur, er is voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht, aan het eind
van de workshop kan iedereen telepathisch communiceren met dieren.
Cecilia heeft haar eigen praktijk waar zij dagelijks mensen en dieren coacht. Cecilia geeft ook
workshops, seminars en trainingen in Nederland en het buitenland.
Heb je vragen, neem dan contact met Cecilia op: Cecilia@studiostark.net
of bel 06-46157019.
Locatie: Javalaan 49, Heemstede
Uitwisseling: € 55:Als je twee kinderen tegelijk opgeeft betaal je € 80,- dat is € 40,- per kind.
Minimum aantal kinderen: 5
Maximum aantal kinderen:10
spreektaal: Nederlands
Haarlem, zondag 8 december, LA FAMILIA met familie Kerstconcert.
Samen met hun ballroomdansers en met medewerking van het Haarlemskinderkoor wordt het weer
een ouderwetse hartverwarmende Kerst Happening.
In de BAVO aan de Grote Markt te Haarlem. Gratis entree.
Deur open 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur – 16.15 uur. Vol is vol!!
Voor meer info: Kerstconcert La Familia in de Grote BAVO in Haarlem
Heemstede, dinsdag 10 december, avond mediumschap voorwerpen en foto’s
Door Tony Rekelhoff
Voor meer info kijk op www.tonyrekelhoff.nl
Locatie WIJ Heemstede, Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
Google en locatie
Almere, woensdagavond 11 december, afscheidsfeest Monique Vork
En voorstellen aan Wim en Manon, hun plannen vanaf 2020
Met hart en ziel heeft ze de afgelopen 7 jaar de bijeenkomsten georganiseerd en zou ze het heel
fijn vinden als jullie er met velen zijn!
Wim Bakker en Manon Blaauwbroek zijn vanaf dan de nieuwe gezichten van Spiritueel Centrum
Almere.
Vanaf 19.30 uur, officieel momentje rond 20.30 uur
Gratis Entree, inclusief Hapje & Drankje
Graag aanmelden via agenda@spiritueelcentrumalmere.nl
Wormerveer, donderdag 12 december, stammen we werkelijk van de apen af?
Wat wordt bedoeld met het aardse gigantisme?
Hoe zat het met de reuzen en de gigantische levensvormen (bomen, planten, dieren en mensen) op
aarde?
Allemaal vragen die worden beantwoord in de indrukwekkende en omvangrijke presentatie
REBEARTH door Frans Heslinga.
Centrum De Lorzie, zaal open vanaf 19.00 uur, deelname is 25 euro.
Reserveringen en meer informatie: http://www.awakeandaware.nl/
Koedijk, donderdag 12 december, Beleef de Volle Maan
Je kunt je verbinden met de kwaliteiten van de maan d.m.v. hartmuziek, natuurbeleving innerlijke
ervaringen en een geleide maan meditatie waarbij je heerlijk op een matje ligt omlijst door helende
klanken.
Door Bianca Huf en Martine Nijenhuis.
Opgave: biancahuf@gmail.com voor informatie bel: 06-11629403
Van 20.00 – 21.30 uur, kosten € 20,Centrum Joy, Kanaaldijk 131 A te Koedijk
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Oud-Beijerland, donderdag 12 december, “Sekhmet, Lion Beings en Witte Leeuwen” lezing
door Nancy Polet
In 2016 kwam een beeld van de Egyptische Godin Sekhmet in The British Museum voor Nancy
Polet tot leven. Nancy's connectie met Sekhmet wordt met de dag sterker. Ze deed onderzoek naar
Sekhmet op basis van Egyptologische boeken en geschriften, spirituele boeken, channelings en
overleveringen, maar ook op basis van diverse gesprekken met gelijkgestemden. In haar onderzoek
kwam Nancy op het spoor van Lion Beings en Witte Leeuwen.
Kom voor de antwoorden naar de lezing van Nancy Polet die zal worden ondersteund met prachtige
foto's en video's. De avond zal worden afgesloten met een geleide-meditatie waarbij de aanwezigen
worden uitgenodigd zelf de "Levende" energie van Sekhmet te ervaren.
Van 20.00 – 23.00 uur. Kosten € 17,50 in de vvk.
Kerkje van Vrijzinnigen Nederland, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud-Beijerland
Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.skyhighcreations.nl of door een mail te sturen
naar info@skyhighcreations.nl
Heemstede, zondagmiddag 15 december, Ziekte LYME
Heb jij Lyme of heeft Lyme jou? Een andere benadering dan we gewend zijn. Meer informatie...
Caroline Ambaum is natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut met een praktijk in
Haarlem.
Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
Tijd: 14:00 - 16:00 uur. Zaal open: 13:30 uur. Entree: € 12,50
Amsterdam, vrijdag 20 december, Mid wintermeditatie
In Amsterdam west, met visualisatie, Aumzang, delen en meditatie.
Deelname € 10,- graag tevoren aanmelden van 19 – 21.00 uur a3vdv@xs4all.nl
Voorhout, 21 en 22 december, Midwinter dansen met Anneke Wittermans.
Graag nodig ik je uit om ook dit jaar samen met ons Midwinter vieren. Bezinnen, ruim creëren om
nieuwe ideeën uit te nodigen.
Een feest van synchroniseren, samen komen in klank en beweging, Gun je zelf beweging en
investeer in je eigen vuurkracht.
We vieren onze levenslust en eren de tere stille levens. De dansen willen gedanst worden en dat
kan alleen als wij hen de tijd geven om zich te nestelen in onze motoriek. Een traditie sinds 1982!!
Weekend €135, plaats: Bij Suzan van der Voort 's-Gravendamseweg 67A, 2215 TG Voorhout.
Stuur me een mail naar diadans@planet.nl
Druten, zondag 22 december, Mediwiet Markt.
12.00 Deur open tot 17.00 Einde
In een middag leer je alles over je eigen menselijk endocannabinoïd systeem, waarom wietolie
werkt en onschadelijk is. Je leert ook hoe je wietolie kunt gebruiken en zelf eenvoudig en goedkoop
kunt maken, het wordt voor je gedemonstreerd.
Heb je vragen dan kun je die aan Wernard stellen, heb je een mooi succesverhaal dan kun je het
delen met iedereen zodat anderen er weer van kunnen leren.
Bestel 2 kaartjes voor €15,00 per stuk en bespaar 14%
Locatie: D'N BOGERD, Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten
telefoon: 0487 517 127
Arnhem, zondag 22 december, Tzolkin workshop voor 2020.
De Winter Zonnewende is een prachtig moment om terug te blikken én vooruit te kijken aan de
hand van de jaarenergie van 2019 en 2020.
Hoe bouw je verder op de eigen plek die jij dit jaar hebt ingenomen?
Hoe ondersteunt de NIEUWE jaarenergie jouw koers voor 2020?
We gebruiken de Tzolkin als kompas en SoulCollage® om de brug te slaan van denken naar
voelen, van hoofd naar hart, en van kennis naar wijsheid. Je gaat vol inspiratie, met nieuwe
inzichten en verbonden met jezelf weer naar huis. Iedereen kan het.
Locatie: Home of Zen Arnhem, Tijd: 10.30 - 15.00. Deelname 97,Je bent van harte welkom. Graag tot dan!
Klik hier voor meer informatie. Harte-groet van Elvira van Rijn
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Haarlem, zondag 22 december, extra lange trancedans
Eagle dances - trancedans extra lang door Mark - Eagle Eye
Eens per maand een trancedans feestje. We dansen langer, maken een altaar voor je
krachtvoorwerpen en als je wilt neem je wat lekkers mee om na afloop te delen.
Van 13:30 uur - 16:45 (inloop vanaf 13:15) Prijs 10,- euro.
Bloemendaal, zondag 22 december van 11.00 tot 14.00 uur, Bostocht Bleek en Duin.
In deze periode waarin ook het wintersolstitium valt, wordt de sluimerende levenskracht van de
natuur opnieuw gewekt. Tussen 17 en 30 december gaat de zon vrijwel elke dag op hetzelfde
tijdstip op en onder. Na deze periode van stilstand komt het wiel weer in beweging. Onze
voorouders vierden het Joelfeest omdat ze wisten dat een magische handeling haar kracht ontleent
aan het meegaan met de stroom om zo een bepaald doel bereiken. De zon komt heus wel weer in
beweging zonder dat wij het Joelfeest vieren, maar door het Joelfeest rond het wintersolstitium te
vieren, komen wij zelf in beweging.
Verzamelen: Restaurant Bartje Bloemendaal, Brederodelaan 80, 2061 JS Bloemendaal
Bijdrage: € 12,50 p.p. inclusief twee kopjes koffie of thee, een natuurmeditatie en een Sjerps
remedie.
Door: René Rademaker en Ingrid Sjerps
Opgeven: tel. 06-3630 6586 of email skaja@ziggo.nl
Brabant, zaterdag 28 december, Zweethut
Om het jaar goed af te sluiten hebben we op een zweethut in Brabant!
Voor meer info zie www.bearcreek.nl.
Lunteren, 27 – 30 december, WINTERKAMP met het thema VREDE
De winter is een tijd om naar binnen te keren, te verstillen. Maar wat als je daar (soms) onrust of
onvrede vindt? Dat is het thema van dit alweer vierde Winterkamp.
De dag begint met eenvoudige, meditatieve Qi Gong oefeningen.
Tijdens de ochtendsessies verkennen we de mogelijkheden om vrede toe te laten, met behulp van
de songs van Kirtana en teksten van haar teacher Gangaji (en van Kahlil Gibran en Gandhi).
Pratend, zingend, tekenend – wat er maar nodig is om ons te verdiepen naar vrede met onszelf,
met verleden en toekomst, met de wereld.
De middagen ben je vrij om te wandelen, spelletjes te doen, te lezen, vredig op bed te liggen of in
de open haard te staren. Na de avondmaaltijd is er muziek, genieten we van inspirerende video’s
en op de zaterdagavond is er een ligconcert, waarbij Peter een aantal nummers van Kirtana live
zingt.
De leiding van het winterkamp is in handen van Petie en Marieke, die ervaring koppelen aan een
aanstekelijk enthousiasme.
Het Winterkamp duurt van vrijdag 16.00 t/m maandag 16.00 uur.
De kosten bedragen € 165 all-in.
Info en aanmelden: mail naar dit adres of bel 06 46320077.
Centrum Wijland, Achterstraat 21, 6741 BR Lunteren
Tel: 0318 843657, mobiel: 06 46320077
Mail: info@centrumwijland.nl, website: www.centrumwijland.nl
Lekkum – FR, 27 – 30 december, drie volle dagen tussen Kerst en Nieuwjaar.
We verdiepen ons in de wereld van trilling, mantras, stembevrijding, klankheling adem, chakra’s en
meditatie. Een ontspannen samenzijn met veel muziek. Naast het zingen, dansen en werken met
klank evalueren we in meditatie het afgelopen jaar en zetten we krachtige intenties voor het nieuwe
jaar.
Aanvang vrijdag 27 december 10.00 uur en vertrek zondag 29 december 16.00 uur.
Prijs van 300 euro inclusief workshops en vegetarische maaltijden boek je bij ons.
Overnachting op een 1,2 of 3 persoonskamer is mogelijk en kun je boeken bij Spiritueel centrum
Pacha Mama. Kosten: 70 a 80 euro voor 2 nachten.
Aanmelden via formulier op de inschrijfpagina
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=74de977a16&view=pt&search=a...

Locatie informatie: www.spiritueelcentrumpachamama.nl

Vijfhuizen, zaterdag 11 januari, horoscoop-opstellingen
Mary Baars, astrologe en Madjori Veldema geven deze pilot horoscoop opstellingen.
Het werken met opstellingen vanuit de geboortehoroscoop is een prachtig instrument om innerlijke
patronen en knelpunten zichtbaar te maken. Het helpt je om bewust te worden welke invloed de
stand van de planeten heeft op je leven. Door de inzichten die je via deze methode krijgt, kan je
veranderingen in je leven aanbrengen die resoneren met je ziel en helend werken.
Aan de horoscoopopstelling kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Wil je een opstelling doen,
betaal je € 10, representanten betalen € 5.
Van iedere deelnemer wordt een basishoroscoop opgesteld, zodat ik kan zien of er overkoepelende
thema’s zijn. Als je een opstelling wilt doen ontvang ik graag vooraf je vraag waar je een antwoord
op zou willen. Wat zou je willen veranderen in je leven!
Van alle deelnemers heb ik de volgende gegevens nodig: je geboortedatum, -tijd en geboorteplaats.
Je geboortetijd kun je opvragen met Digid bij de gemeente waar je geboren bent.
Inloop vanaf 13.00 uur. Koffie en thee staan klaar. We starten om 13.15 uur en sluiten af om ca.
17.30 uur.
Opgave via pb of telefonisch 06 11 37 58 15.
Meer info https://villavijf33.nl/events/horoscoopopstellingen/
Amsterdam, 10 x op vrijdagavond, training zelfontwikkeling
Vanaf januari 2020 komt er een training zelfontwikkeling gebaseerd op de energetische dynamieken
van de chakra’s en op astrologie. Om de veertien dagen op vrijdagavond een spirituele groei avond.
Tien energieke avonden in vier maanden. Meditatie en energetische oefening in een afwisseling
met verdieping van de eigen horoscoop. Docent Adrie van der Ven (astroloog, regressietherapeut
en chakra reader van beroep). Op www.adrievanderven.nl vind je verdere informatie. Deze
training is erop gericht om je individuele kwaliteiten en je spiritualiteit verder te ontwikkelen.
Praktijk:Van Speijkstraat 108hs 1057HG Amsterdam.

Beurzen van collega's
Exloo, zondag 8 december 2019, pcp beurs
Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen, Valtherweg 36, 7875 TB Exloo
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
mail: nickysplace@gmail.com
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
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