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De agenda is weer gevuld... geen programma, wel consulten!
Klik meteen door naar de websites:
Nicky's Place
SamenwerkenNederland

** Sociëtiet de Witte Zwaan **
En hiermee presenteer ik de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021.
Een nieuw bedrijf waarmee ik de toekomst inga om mensen te bereiken en te verbinden.
Ja, ja hoor ik je al denken die Nicole zit altijd vol plannen! Dat klopt en dat “gaat maar door”, dat
vind ik heerlijk.
Een prachtige reis en “allerlei facetten van mijn zielenpad” heb ik al kunnen poetsen om het maar
zo te noemen.
Mijn transformatie van “lelijk eendje” naar “Witte Zwaan” gaat verder!
Ik ben op de achtergrond druk bezig om allerlei nieuwe plannen uit te werken en mijn wens is
deze op Maandag 8 maart 2021 “Wereld Vrouwen DAG” aan de buitenwereld te presenteren. Zet
deze datum alvast in je agenda en houd mijn volgende nieuwsbrieven in de gaten.
Liefdevolle groet van Nicole en Dick.
Al meer dan 20 jaar ONDERNEMEN!!
Uitvoeren, organiseren, vertellen en presenteren.

Van masseur, naar Triggerpointtherapeut, naar
Triggerpointcoach,
en van daaruit naar ARBO preventiemedewerker.
Van tekeningen makend medium op de beurs naar
numerologe en van numerologe naar zaal optredens en
mediumschap voor kleine en grote groepen. Van
meditatie “juf” naar meditatie trainer. Van coach en
rouwverwerkend therapeut naar mediator. Van
boekhouder naar Planning & Control medewerker. Van
organisator naar lerares.
Een prachtige reis en “allerlei facetten van mijn
zielenpad” heb ik al kunnen poetsen om het maar zo te
noemen.

Transformatie op mijn zielenpad... van
lelijk eendje naar Witte Zwaan.
Een prachtige reis en “allerlei facetten
van mijn zielenpad” heb ik al kunnen
poetsen om het maar zo te noemen.
Mijn transformatie van “lelijk eendje”
naar “Witte Zwaan” gaat verder!

Nieuw initiatief... persoonlijke kaart van Nicole

Nieuw initiatief..... Persoonlijke kaart van Nicole
Al vele jaren ontvangen mijn dierbare vrienden en
vriendinnen van mij een handgeschreven kaart met
daarbij een korte kijk op jouw komende levensjaar en
en astro nieuwsbrief van het sterrenbeeld van jouw
geboorte.
NIEUW... bestel een handgeschreven kaart voor jouw
eigen vrienden en vriendinnen.
Ik maak een tekst en verstuur deze ruim voor de
verjaardag of feestelijke gebeurtenis.
Kosten € 9,50. Bestellen per mail
nickysplace@gmail.com

Nieuwsflits van Nicole van Olderen
Er is weer volop keuze voor Skype consulten, praktijkconsulten en
coachingswandelingen

in Haarlem en Oudkarspel
klik hier

Nicky's place
een initiatief van Nicole van Olderen
Klik hier

voor de link naar Nicky's Place

SamenwerkenNederland
een initiatief van Nicole van Olderen
Een bron van informatie vol nieuws en TIPS
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 zestien 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.
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!

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

Leraar en Medium Nicole van Olderen 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.
*Tarotkaarten en numerologie, voor inzicht in jezelf.
*Alles over engelen met een meditatie en een
healing.
*Lezing over positief denken en gedachtekracht.
*Workshop Magie & Rituelen
Prijs €144,00, programma duurt 3 uren.
Max. 8 personen! Excl. Reiskosten.
Meer informatie:
nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 0641041509

Workshop Magie en Rituelen.
Bij jou thuis ook in een een op een sessie
mogelijk.

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
Lees meer over het levenspad van Nicole

Healing - Reading of Prive consult.
In haar praktijk centrum Haarlemen 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,- voor 45 minuten incl. eigen opname.
RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
Combinatie consult: mediumschap consult 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 jouw helderheid te geven waar dat nodig is op dat moment.
Soms is begeleiding voor langere periode nodig en ook mogelijk bij:
* Blokkadeherkenning, * rouwverwerking, * levensverandering en * trauma herstel.
Prijs: € 133,- voor 1,5 uur. Strippenkaart van 3 behandelingen = € 375,RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009

Onderzoek alles en behoud het goede
ga de natuur in
draai jouw favoriete muziek
kijk je eigen programma's
maak een puzzel
ruim een kast op
zoek je herinneringen uit
ga koken
ga creatief bezig zijn
maak een wandeling
ga fietsen
doe iets voor iemand anders
bel een vriend
bel een vriendin
DOE EVEN NIETS!!

Cannabis olie of hennep olie verkrijgbaar!
Nieuw!
1:10 verdund speciaal samengesteld
voor dieren en/of gevoelige mensen.

De planten
De planten zijn met veel zorg geselecteerd en worden biologisch verbouwd specifiek voor het
maken van olie, waardoor het THC gehalte veel lager is dan voor mensen die wiet roken
(waarvoor een hoog THC gehalte wenselijk is om stoned te worden). Onlosmakelijk zijn THC en
CBD altijd in de plant aanwezig maar dus wel in verschillende percentages. Zoals je
verschillende soorten sla hebt zijn er ook verschillende soorten hennepplanten.
** SLAAPVERBETERING EN PIJNVERMINDERING **
Gebruik:
Onze olie wordt gebruikt om slaapproblemen te verhelpen waarvan ik al verschillende goede
resultaten heb teruggehoord.
Onze olie wordt gebruikt als pijnbestrijding o.a. bij langdurig gebruik van chemische medicijnen
voor (reuma) pijnbestrijding, fybromyalgie en ter vervanging van morfinepleister en morfinepillen.
Onze olie wordt gebruikt door iemand die dagelijkse zware hoofdpijnen heeft gehad die nu
verminderd zijn.
Het is een goede proef om met olie te beginnen om te bekijken of in de tijd gezien de chemische
pillen misschien verminderd kunnen worden.
Druppels van ISIS
"ISIS" de chemiste maakt deze medicinale hennepolie van biologisch gekweekte hennep en zij
roert met veel zorg en aandacht in de ketels om de olie te maken. Ik ben haar verkooppunt in
Haarlem en lever per post door heel Nederland.
Druppels van ISIS dus!
Mocht je na gebruik of tijdens gebruik nog wensen hebben over de samenstelling dan kan dat.
Daarmee bedoel ik dat zij ook "op maat" kan leveren, zoals bijv. specifiek THC concentraat om
de tumorgroei te remmen.
Gewenning en inwerktijd:
Zoals je misschien al weet is hennep een eeuwenoud natuurproduct en de receptoren in ons
lichaam moeten eerst een paar dagen wennen (meestal ong. 3-5 dagen) voordat je kunt merken
of de druppel (begin met één druppel per dag) aanslaat. Daarna kun je de dosis opvoeren naar 2
of 3 druppels, dat is zelf afstemmen met jouw behoefte.

Sommige gebruikers nemen als ze midden in de nacht wakker worden nog een druppel. We
hebben al enige succesverhalen van slaapverbetering en afbouw van zware medicatie
meegemaakt, wat ons bevestigd in de werking van de hennep/cannabisdruppels.
Verdunning:
De olie welke gemaakt is van biologische planten wordt verdund 1:5 met OMEGA 3 olie.
Daarmee blijft de drager van de olie dus gelijk aan de olie zelf.
De olie bevat THC en CBD.
Nieuw! 1:10 verdund speciaal samengesteld voor dieren of gevoelige mensen.
Naslagwerk in Nederland:
Veel onderzoek en antwoorden van gebruikers kun je ook vinden op de website
van mediwiet.nl
Zelf verzamel ik op mijn eigen website van samenwerkennederland onder de zoeknaam
cannabis allerlei artikelen en laatste nieuws.
Meer informatie, Nicole van Olderen: nickysplace@gmail.com
of bel 06-41041509

Bericht van Nicole op feestboek en MeWe
van 3 februari 2021.
Bericht van Nicole op feestboek en MeWe van 3 februari 2021.
Nicole schrijft en heeft vragen:
Ik ben géén complotdenker maar een COMPLEET-DENKER. Ik zie graag meerdere kanten van
één plaatje. Dat kan ik doordat ik mij verdiep in onderwerpen waarover de wereld zich op dit
moment zorgen maakt. Maar ik verdiep mij ook in onderwerpen waar niemand zich zorgen over
maakt hoor! Ik ben al maanden wat stiller op de sociale media, mede omdat de mensen die ik in
mijn netwerk heb nog aan het onderzoeken zijn of dat wat ik zou willen schrijven wel klopt.
Ja, ik kan nog even wachten met roepen en dat doe ik dus ook, en kom ik alleen af en toe met
wat astrologie in de lucht, daarvan zou je wel kunnen zeggen dat het wetenschappelijk
onderbouwd is toch?
Zoals planeten het gedrag van de mensen beïnvloeden? Of klopt dat niet? Nou als Napoleon al
een astroloog raadpleegde en prins Willem en Poetin en over de gehele wereld allerlei
machtshebbers de invloed van de astrologie "gebruiken" om op het "juiste tijdstip" een besluit
naar buiten te brengen. Astrologie is een wetenschap!
Ik verheug mij op allerlei verschuivingen aan het firmament (de kosmos) die zich sinds 100 jaar
niet meer hebben gemanifesteerd. Echter met die kennis in mijn achterhoofd kan ik je wel
schrijven dat de situatie waarin de wereld zich bevindt nog wel een paar dansjes zal gaan
uitvoeren.
Plannen zoals the Great Reset, en Build Back Better.
De Wereld Gezondheidsorganisatie -WHO- en het Wereld Economische Forum -WEF- en de
Internationale Bank -IMF- deze grote "globale" (over de wereld verspreide) organisaties hebben
leden. Dat zijn de "groten der aarde", deze spelers komen met grote regelmaat bij elkaar om
beslissingen te nemen waar de aangesloten (176) landen zich aan moeten houden. Deze
afspraken worden op dit moment wereldwijd uitgevoerd, omdat al deze 176 landen zich hebben
aangesloten bij WHO - WEF - IMF. Dus ja... daarom doen alle landen op aarde hetzelfde dansje,
voeren zij dezelfde protocollen uit en rollen zij dezelfde plannen uit in hun eigen land.
Groten der aarde zijn o.a. :
de al honderden jaren in hetzelfde bezit zijnde banken van de grote families,
de eigenaar van Amazon heeft o.a. de Washington Post in bezit en bepaalt daardoor wat er in
zijn krant komt te staan,
de egenaar van Tesla zet 20.000 satellieten neer in een baan om de aarde om verderop in de tijd
veel informatie van onze mobiele afstandstelefoons op te kunnen slaan. Mobiel in je zak... track
and trace.
Wist je dat... bij de man de zaadproductie afneemt als je mobiel in je voorste broekzak zit.
Voel je een ja bij alles of veel van wat ik schrijf?

Nee ik schrijf niet over "tante Carola" je weet wel dat "ding" wat gevaar schijnt te strooien.
VRAAG: Schrijf een stukje voor mij over de andere "groten der aarde", mijn eigen database is
nog niet compleet. of schrijf mij een linkje naar meer informatie, niet teveel om te lezen want ik
heb nog veel ander werk te doen....
Bel mij op 06-41041509 of stuur een mail naar nickysplace@gmail.com

Nieuws - informatie - naslagwerken - bronnen - mijn database deel ik met
jou!
Klik hier

voor de lijst die ik heb samengesteld

Zondagochtend 07 februari 2021. Eindelijk weer
eens een sneeuw periode in Nederland.
Deze ochtend, nog in bed, hoorde ik op de agenda
van NH Radio dat Francien haar traditionele blote
voeten in de sneeuw foto al naar de radio had
verstuurd. Ik kan dan niet achterblijven. Heerlijk hoe
dan je voeten weer gaan tintelen! Echte pret!!

Mercurius Retrograde:
Allereerst (in de herhaling): wanneer
een planeet retrograde is, betekent
dit dat het lijkt alsof hij achteruit
beweegt in zijn baan vanuit ons
perspectief op aarde. Alle planeten
gaan op een gegeven moment
retrograde, maar Mercurius gaat
vaker retrograde dan de andere
planeten. En planeten die dichter bij
de zon staan (zoals Mercurius)
hebben een sterkere invloed op ons
dagelijks leven dan de planeten die
verder staan.
De planeet Mercurius gaat over
communicatie (inclusief de tech die
we hiervoor gebruiken), reizen en
‘timing’. Tijdens een retrograde kun je
op deze gebieden tegenslag en
conflicten ervaren. Externe schijven
gaan kapot, back-ups zijn verdwenen
en telefoons vallen stuk. Maar ook de
in deze periode getekende
contracten blijken vaak niet te
kloppen, exen komen tevoorschijn en
treinen rijden ineens niet meer (of je
mist ze gewoon!?).

https://vollemaankalender.nl/
mercurius-retrograde-februari2021-in-waterman/

Iedere woensdag Q en A met Maurice de Hond via
You Tube
Vandaag werd er gesproken over Ivermectine een in
Haarlem geproduceerd medicijn wat lijkt te helpen bij
C19, natuurlijk in combinatie met vitamine D3, C en
Zink.
Ook informatie over een goedkope CO2 meter.
Luister of kijk de gehele uitzending
https://www.youtube.com/watch?v=GtToI6Yn-zo

Nieuws - informatie - naslagwerken - bronnen - mijn database deel ik met jou!
Klik hier voor de lijst die ik heb samengesteld.
CW: #43 Media weigert documentaire te tonen over C19.
Door Ab Gietelink met Nico Sloot en Belgin Inal.
Kijk daarom naar dit interview van slechts 40:27 minuten over waarom de media weigert deze
docu af te spelen.
https://www.youtube.com/watch?v=Hpft-rsswB4
https://docsfair.nl/covid19movie
1-2tje met Yves
https://www.youtube.com/channel/UCdAy6pqAftNmxPDVWERDQ-A
Interview met Karin Hamaker Zondag over astrologie:

https://www.youtube.com/watch?v=d4HZXtBH2eQ
Zeer interessant gesprek met Jan Storms
Over de psychopathie van het virus op 10 en 28 oktober 2020
https://www.cafeweltschmerz.nl/?s=jan+storms
Cafe Weltschmerz: 27 mei 2020:
Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
https://www.youtube.com/watch?v=2e3l-7djNCw
Helende meditaties van Cathelijne Philippo van Angel Light Heart
Juist als Lichtwerkers zijn we nu heel hard nodig. Maar het is precies onze gevoeligheid die dat
ook flink uitdagend kan maken.
Ik heb enkele gratis meditaties voor je gemaakt. Ik zet ze hier nog even voor je op een rijtje:
Helende meditatie met de engelen
Boodschap van de Luchtdraken: houd je gedachten gefocust op het Licht
Aartsengel Rafael: doe aanspraak op de smaragden vlam
St. Germain: blijf je Licht verankeren en transmuteer de angst

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
T: 023-5321009, M: 06-41041509

www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.fantasyislandmassage.nl
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