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K E R S T wens van Nicky's Place
mede namens Dick en Nicole

Samen - verbinding - kracht - doorzettingsvermogen - intimiteit -
L I E F D E - rust - vreugde - pret - meegaan op de golven - lachen - sterk blijven - voorbeeldfunctie

- het energieveld dragen voor hen die willen aanhaken!!!

WAT EEN JAAR ZEG, EN HET IS NOG NIET voorbij OOK DAT NOG!!

Hierbij stuur ik je mijn kerstwens toe!
Ook aan mijn kant van het universum is de wereld in het dagelijkse leven veranderd.
Met deze mail wil ik je een hart onder de riem steken en een positieve stroom aan energie
toesturen. Dat hebben we met elkaar wel nodig.

De hippe alle grenzen overstijgende woorden:  wereldwijd - all over the W O R L D - globaal -
modiaal.
Ja en wat betekent dat voor ons, en nog kleiner wat betekent dat voor mijn familie, en nog kleiner
wat betekent dat voor mijn directe gezin, en nog kleiner wat betekent dat alleen voor mijzelf??
Raadselen en toch ook duidelijkheid, ja zeker, er is veel te schrijven over de pandemie en de
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situatie waarin de economie zich bevindt en de gezondheid van de wereldbevolking. Dat laat ik op
dit moment toch even met rust!
Daarmee verwijs ik naar de knaller van het jaar, mijn nieuwsbrief die je op 30 december 2020 gaat
ontvangen.

Nu keer ik terug naar de vraag "wat betekent dat alleen voor mijzelf"?
Voor mij betekent "wereldwijd" dat ik in verbinding wil zijn met alle anderen die zich "ook" net als ik
verantwoordelijk voelen voor het energieveld van de aarde en de mensheid die daarin leeft.
Het energieveld van de aarde, het auraveld van de aarde, het netwerk van leylijnen, dat V E L D 
en je daarmee keer op keer verbinden. Je kracht daaruit putten als het even tegenzit, je verbinden
als je de verbinding wilt voelen, je opladen als het even tegenzit, je terugtrekken als het te druk is,
je afzonderen als je dat nodig hebt.
Dat veld en daarin bevindt zich jouw eigen veld, dat is helemaal van jou!!
Mijn wens voor iedereen die deze boodschap leest is:
verbindt je keer op keer met je eigen Z E L F, jouw innerlijke glimlach is de mooiste en stralendste
van jouw eigen universum.
Kijk in de spiegel en doe het maar na... S M I L E

Dans en zing tip: I smile van Kirk Franklin.

Zalig Kerstdagen en een Stralend 2021 van Dick en Nicole
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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.
Nicole begon haar werkzame leven als
boekhouder en heeft met haar voorliefde voor
cijfers ook de numerologie toegevoegd aan
haar talentenpakket. Als numerologe maak ik
gebruik van je geboortedatum om je
inzichten op je levenspad te geven.
Ik wilde mensen aanraken met mijn handen
en dat zorgde ervoor dat ik diverse
opleidingen voor o.a. masseur en healer heb
gevolgd.  
Met het organiseren van grote en kleine
feestjes komt er altijd wel iets leuks op mijn
pad!

Lees meer over Nicole

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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