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Nieuwsbrief van Nicole van Olderen, zondag 31 mei 2020
Week 12: De praktijk is weer open en .....
N I E U W **Een avond met de Spirits!**
De waarheid zoekt het licht....
Welkom,
Wat beweegt de wereld toch ontzettend in allerlei richtingen! Is alles wat wij nu weten wel
afdoende om deze regels te blijven volgen?
Ik stuur je hierbij de nieuwsbrief met allerlei links zodat je dit zelf kunt onderzoeken als je dat
wilt!
"Onderzoek alles en behoud het goede!"
Dat is een belangrijk gegeven voor jezelf.
Ik ben van mening dat de gehele pandemie groter is gemaakt dan dat ze in werkelijkheid is!
Echter de cijfers moeten eerst nog boven tafel komen om dit te bewijzen, dat is een zoektocht
naar de waarheid die over het algemeen in het midden ligt, tenzij er meer zaken niet aan het
licht mogen komen.
Dus blijf jouw eigen licht uitstralen en vertrouw erop dat het goede zal zegevieren.
Met een digitale knuffel,
Bij deze.... van Nicole en Dick.

Digitale knuffel!

"In gesprek met de Spirits"
19-9-2020 12:45
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Vrijdag 5 juni in gesprek met de Spirits bij Nicole thuis.
Je wordt ontvangen in de huiskamer van Nicole. We zijn een klein groepje, iedereen heeft de
ruimte én de tijd om vragen te kunnen stellen. Samen de energie, het veld, neerzetten en de
Spirits uitnodigen om een fijne avond vol hoop en toekomstvisie en troost en steun te ervaren.
Kom en reserveer (met je vriend/in) een plekje. Lees er verder over in de agenda.

We hebben geen controle ....
MAAR je hebt wel regie en invloed op
hoe jij je wilt voelen!!
Jouw positiviteit MOET voor jou een tweede natuur worden, dat helpt je weerstand en je
immuumsysteem op kracht te houden!
Skype consulten voor persoonlijk contact!!

Mijn agenda, ochtend en middag, is nog leeg op:
* woensdag 10 juni.
Medium, coach, numerologe Nicole van Olderen
Je kunt kiezen 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.
*) contact met de overledenen. Het kan 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.
De prijs is voor 45 minuten € 77,00.
Mijn agenda, ochtend en middag, is nog leeg op:
* woensdag 10 juni.
Hoe gaat het in zijn of haar werk?
We maken een afspraak via de mail en treffen elkaar op Skype, je betaalt
19-9-2020 12:45
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achteraf via een “tikkie” of overboeking van de bank.
Kijk in mijn agenda voor de data om een afspraak met mij te maken!
Nieuw…. Coachingswandelingen!
Sta je voor dilemma’s, beslissingen, ben je het overzicht even kwijt?
We gaan samen ruim 1,5 uur aan “de wandel”, zoeken tussendoor een bankje op
en nemen wat te drinken mee.
De prijs 1,5 uur voor € 77,-.
Lieve groet van Nicole
T: 023-5321009, M: 06-41041509
mail: nickysplace@gmail.com
Coachingswandelingen voor persoonlijk contact!!

Medium, coach, numerologe Nicole van Olderen

Een avond samen met de Spirits!
Haarlem, vrijdag 5 juni, een avond mediumschap bij Nicole thuis
Haarlem, vrijdag 12 juni, een avond mediumschap bij Nicole thuis
Een avond samen met de Spirits!
Maximaal 6 deelnemers – gasten zijn van harte welkom bij Medium Nicole thuis.
Onder begeleiding van Nicole vormen we een energieveld waarin we kennis maken met elkaar.
Er is voldoende ruimte om vragen te stellen aan Nicole en aan de Spirits die deze avond bij ons
langs komen.
We trekken een kaartje en Nicole geeft uitleg, er is koffie, thee en wat lekkers.
Ben je nieuwsgierig naar die andere wereld en heb je vragen aan de overledenen of de gidsen.
Wil je eens kennis maken met Nicole? Dan is dit je kans.
De sfeer is ontspannen, Nicole is echt en integer en er is ruimte voor iedereen om vragen te
stellen!
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Praktische informatie:
Natuurlijk houden wij ons aan de regels: geen hand geven, geen knuffel geven en als je
verkouden bent blijf je thuis.
Deur open 19.00 uur. Aanvang 19.30-21.30 uur. Er zijn 6 plaatsen beschikbaar.
Toegang € 17,50, inclusief koffie en thee.
Parkeren kan in garage De Kamp en Houtplein, vanaf 19:01 uur voor slechts € 2,98 per avond.
Nicole van Olderen, Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem.
Meer informatie over Nicole van Olderen
Reserveren: mobiel: 06- 41041 509, of nickysplace@gmail.com

JE BENT VAN HARTE WELKOM IN MIJN HUISKAMER!

New Paradigm Kaypacha Pele report
In the body of creation, we are each a cell.
And when we all support each other, all systems function well.
https://www.youtube.com/watch?v=xL1aW8fGwPY

Facebook zoekt alles uit en op….
k heb zojuist zelf het onderstaande gecheckt en blijkt inderdaad dat FB je offline
activiteiten bijhoudt...
Ik heb direct de instelling mbt m'n privacy aangepast. Misschien vind jij het ook
belangrijk je instellingen aan te passen.
Hieronder meer info:
Ben jij op de hoogte van een nieuwe functie die Facebook heeft toegevoegd
sinds de update van 1 februari?
Wist je dat Facebook de afgelopen 8 weken heeft gecontroleerd en bijgehouden
wat je doet wanneer je OFFLINE bent en niet op Facebook!
Ik heb het zojuist gecontroleerd om te verifiëren en er waren records van
websites die ik heb bezocht en apps die ik heb gebruikt, waaronder bank- en
creditcardsites.
Je hoeft mijn woord niet te geloven ...
Ga het maar bekijken en kijk wat ze zien.
Je kunt het STOPPEN MET deze eenvoudige stappen:
Ga naar:
* Facebook-instellingen, klik eventueel op "meer instellingen weergeven" en
scrol omlaag naar [Uw Facebook-informatie].
* Klik op activiteiten buiten-Facebook, beheer je activiteit gegevens, en wis je
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geschiedenis.
* Dit afsluiten is eenvoudig... klik in dezelfde instelling op
'Meer opties' en ga naar [Beheer toekomstige activiteit] en zet hem eventueel
UIT. Aanmelden bij andere met via Facebook kan dan ook niet meer.

De natuur op haar mooist!

Nicole van Olderen, live op facebook
Live op facebook, ik trek voor jou een kaartje en geef uitleg!
Nicole is een POSIDIVA, zij brengt haar eigen energie mee om jou weer een
rustpunt in je leven te laten ervaren.
Op zaterdag ZEN verder het weekend door!
dit is mijn link naar facebook: https://www.facebook.com/nicole.vanolderen
Zaterdagochtend 6 juni : 09:30 – 10:30
Meer informatie over Nicole: www.nickysplace.nl
Het programma en de achtergrondinformatie is te vinden
op www.samenwerkennederland.nl zoek op: live uitzending
Ik houd van positief denken dat heeft mij tot hier gebracht, ik spreid graag mijn
vleugels om jou iets van mijn energie te geven!
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Mocht je informatie over het Corona virus willen lezen dan adviseer ik je om
de website van Van der Pigge te bezoeken.

Cafe Weltschmerz: 27 mei 2020:
Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
https://www.youtube.com/watch?v=2e3l-7djNCw

Duitse overheid ernstig in verlegenheid door gelekt rapport: ‘Corona was
vals alarm’
De Duitse overheid en mainstream media doen aan damage control na de publicatie van een
vernietigend rapport vanuit het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken over corona.
In dat rapport staat onder meer dat:
Het gevaar van Covid-19 overschat is
Mensen die sterven door corona aan het eind van hun leven waren
Er wereldwijd zo’n 250.000 coronadoden zijn, terwijl er gedurende de griepgolf van
2017/18 1,5 miljoen doden vielen
Corona geen groter gevaar vormt dan veel andere virussen
Dit een vals alarm was
De overheid tijdens de coronacrisis één van de grootste producenten van nepnieuws is
gebleken
https://www.ninefornews.nl/duitse-overheid-ernstig-in-verlegenheid-door-gelektrapport-corona-was-vals-alarm/
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Iedere dag gaat de zon onder, en ook weer op!!

Drie you tube documentaires van Karen Hamaker Zondag over
angst: https://www.youtube.com/channel/UCJIjePYIUI4gMt8iQ1LKbzQ

Prachtig dat kleurenpallet, intens en vrij vanuit de natuur voor jou!

Waarom wordt er geen onderzoek gedaan op de laatste overleden
personen en worden zij per omgaande gecremeerd.
Waarom wordt er wereldwijd niet meer naar elkaar geluisterd over de
informatie die door wetenschappers al vele jaren verzameld is, dan
wel niet in ons eigen land maar daarbuiten is nog een hele wereld
met 196 landen!!
Longarts David Prins
https://www.transitieweb.nl/algemeen/een-grafisch-antwoord-op-de-vragen-vanlongarts-david-prins/

Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
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Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.
— Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof

Je loopt je eigen pad, en JIJ hebt zelf de regie over hoe jij jezelf wilt gaan voelen!

Video van Cafe Weltschmerz met van oudsher analytisch
biowetenschapper Willem Engel met verfrissend geluid.
https://www.youtube.com/watch?v=H-2in_Z66F8&feature=youtu.be

-1m5 meter heeft 0.0 wetenschappelijk bewijs, 0.0 studie, en ook nog eens
ongrondwettelijk.
-Starheid bij wetenschappers en vasthouden aan dogma's.
-En waarom er geen sprake is van een pandemie op basis van de cijfers.
-25% van de bevolking moet al immuun zijn, door zowel aspecifieke immuniteit
als specifieke immuniteit, de lockdown heeft het aantal doden zelfs erger
gemaakt door de zieken bij de gezonden te zetten d.m.v. opsluiting.
-De hockeystick in het computermodel was nooit mogelijk geweest.
-Zweden doet het beter: er was een kortere piek maar spreidt de doden minder
lang uit EN heeft aan meer groepsimmuniteit gewerkt.
-Vaccin geen zin omdat het coronavirus muteert, volgend jaar een nieuwe
bovendien kunnen velen sowieso niet ziek worden door aspecifieke immuniteit.
Medium, coach, numerologe Nicole van Olderen
Je kunt kiezen 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.
*) contact met de overledenen. Het kan 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)
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*) 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.
De prijs voor 45 minuten € 77,00.
Mijn agenda, ochtend en middag, is nog leeg op:
*woensdag 10 juni.
Hoe gaat het in zijn of haar werk?
We maken een afspraak via de mail en treffen elkaar op Skype, je betaalt achteraf via een “tikkie”
of overboeking van de bank.
Kijk in mijn agenda voor de data om een afspraak met mij te maken!
Nieuw…. Coachingswandelingen!
Sta je voor dilemma’s, beslissingen, ben je het overzicht even kwijt?
We gaan samen ruim 1,5 uur aan “de wandel”, zoeken tussendoor een bankje op en nemen wat
te drinken mee.
De prijs 1,5 uur voor € 77,-.

Lieve groet van Nicole
T: 023-5321009, M: 06-41041509
mail: nickysplace@gmail.com

Uit de nieuwsbrief van de landelijke homeopathie vereniging

Homeopathie stimuleert het natuurlijke afweermechanisme.
Hierdoor worden gezondheid en afweer tegen infectie bevorderd en wordt vatbaarheid verkleind.
Juist in deze tijd is het versterken van je weerstand belangrijker dan ooit! Homeopathie kan
bovendien ondersteuning bieden bij gevoelens van angst, onrust en spanning die veel mensen
ervaren in deze ongewone en moeilijke tijd.
Heb je last van deze klachten of wil je weten wat homeopathie kan doen voor het verhogen van
je weerstand, bezoek dan een homeopaat bij jou in de buurt.

Ik heb er in ieder geval een paar in huis, die ik kan wassen.
Ze zijn van 100% katoen en enigzins origineel.
N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
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T: 023-5321009, M: 06-41041509
mail: nickysplace@gmail.com
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
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