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Nieuwsflits

Lente en Zomerschool Haarlem en Oudkarspel 

er is nog plaats!

Nicky's place
een  initiatief van Nicole van Olderen

Klik hier 
voor een link naar de website

Lente en Zomerschool Haarlem en Oudkarspel
er is nog plaats!

Ontwikkel je zesde zintuig en je innerlijke kracht!

Werken aan jezelf!

In 3 workshops.

Haarlem: ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 MEI EN ZATERDAG 25 MEI.
Lenteschool, ont-wikkel je zesde zintuig!
We werken in een kleine groep (max 8 deelnemers)
We gaan aan de slag met jouw eigen kwaliteiten.
Hoe kun je meer vertrouwen op je eigen intuïtie, je zesde zintuig,
je onderbuikgevoel.
Heb jij er ook zin in om 2019 met een nieuw hoofdstuk in je leven te beginnen? Investeer deze
drie daagse in jezelf!
Doe je mee? Schrijf je in, want vol = vol.

Wat gaan we doen deze drie dagen:
·         Leren vertrouwen op jezelf door oefeningen en diepgang,
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·         meditatie,
·         healing,
·         werken aan je intuïtie, je zesde zintuig, je onderbuikgevoel,
·         samen met anderen kennis uitwisselen,
·         liefdevolle feedback,
·         respect en samenwerking met Spirit en de engelen,
·         kleuren en de taal van symbolen.

Praktische informatie:
Van 10.00 - 17.00 uur, incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen.
Prijs voor deze drie workshops totaal is € 285,- INCL. handout en numerologie reading.

Deze driedaagse is voor mensen die al enige ondergrond hebben in de vorm van
opleidingen intuïtieve ontwikkeling en persoonlijke groei.

Meld je aan, want VOL = VOL
Deze training wordt gegeven door medium en lerares Nicole van Olderen. 
Adres: Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem.
Opgave en info: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
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OUDKARSPEL: vrijdag 5 en zaterdag 6 en zondag 7 juli

Lenteschool, ont-wikkel je zesde zintuig!
We werken in een kleine groep (max 8 deelnemers)
We gaan aan de slag met jouw eigen kwaliteiten.
Hoe kun je meer vertrouwen op je eigen intuïtie, je zesde zintuig,
je onderbuikgevoel.
Heb jij er ook zin in om 2019 met een nieuw hoofdstuk in je leven te beginnen? Investeer deze
drie daagse in jezelf!
Doe je mee? Schrijf je in, want vol = vol.

Wat gaan we doen deze drie dagen:
·         Leren vertrouwen op jezelf door oefeningen en diepgang,
·         meditatie,
·         healing,
·         werken aan je intuïtie, je zesde zintuig, je onderbuikgevoel,
·         samen met anderen kennis uitwisselen,
·         liefdevolle feedback,
·         respect en samenwerking met Spirit en de engelen,
·         kleuren en de taal van symbolen.

Praktische informatie:
Van 10.00 - 17.00 uur, incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen.
Prijs voor deze drie workshops totaal is € 285,- INCL. handout en numerologie reading.

Deze driedaagse is voor mensen die al enige ondergrond hebben in de vorm van
opleidingen intuïtieve ontwikkeling en persoonlijke groei.

Meld je aan, want VOL = VOL
Deze training wordt gegeven door medium en lerares Nicole van Olderen. 
Adres: Lisdodde 17, 1724 XT OUDKARSPEL.
Opgave en info: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
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Voor beginners op het spirituele pad, onderzoekend naar de betekenis van
alles wat er tussen hemel en aarde is te vinden!
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Werken aan jezelf!

In 3 workshops, in HAARLEM!

Kom in je kracht!

Vrijdag 16 en zaterdag 17 en zondag 18 augustus.

Werken aan jezelf!
Max. 6 deelnemers.

Neem ook die beslissing om voor jezelf de tijd vrij te maken om je eigen ontwikkeling een zetje
te geven.

We gaan aan de slag met:
Meditatie – kom in je kracht oefeningen
Engelen healing – vertrouwen op de onzichtbare Wereld.
Leren en oefenen met je eigen intuïtie en het ontwikkelen van je zintuigen.
We werken aan diepgang, filosofie, kennis uitwisselen.
Je leert jezelf beter kennen door liefdevolle feedback, respect en samenwerking met Spirit,
waarbij ik gebruik maak van astrologie en numerologie.

Vrijdag 16 en zaterdag 17 en zondag 18 augustus.
Van 10.00 – 14.30 uur.

Lunch zelf meenemen. Kosten 150 euro incl. koffie – thee – en wat lekkers.

Deze training wordt gegeven door medium en lerares Nicole van Olderen. 
Adres: Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem.
Opgave en info: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com

SamenwerkenNederland 

een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar de website

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 heb ik ruim vijftien jaar lang mensen ontmoet.

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 telefoonnumer, 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.
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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  Met vijftien trefwoorden.
v  Ruimte voor drie foto’s.
v  Een profiel met foto.
v  En link naar jouw website!

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 

SamenwerkenNederland 

een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar de website

Avond mediumschap bij jou thuis

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 €130,00, programma duurt 3 uren.
Max. 8 personen! Excl. Reiskosten.
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www.nickysplace.nl
Nicky's Place Haarlem, N.J.M.H. van Olderen,

023-5321009 of 06-41041509. Mail: nickysplace@gmail.com
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