
Onderwerp: nieuwsbrief: *Zomerschool - *Verboden vruchten – *Door de ogen van Nicole
Van: Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>
Datum: 20-6-2021 12:00
Aan: nickysplace@gmail.com

De nieuwsbrief is rijkelijk gevuld...
o.a.

 - Zomerzonnewende
- Luistertips

- podcast: "Sprookjes voor het slapen gaan"
- spaarpunten van D.E.
- driedaagse niveau 2

- door de ogen van Nicole

Klik meteen door naar de websites:

Nicky's Place
SamenwerkenNederland

** Vreugde **
Welkom, 
In vervolg op mijn vorige nieuwsbrief die ik “slechts” een maand geleden aan je
toestuurde, presenteer ik vol enthousiasme mijn zomerprogramma.

De zomerschool, in de vorm van de vertrouwde driedaagse welke ik verspreid over de
zomer aanbied. Heb je zelf een groepje dan kom ik ook bij je thuis met mijn
koffertje. 

Zoals ik al in een eerdere nieuwsbrief aankondigde ben ik begonnen met het maken
van luisteroefeningen (podcasts)! Een podcast is luisteren naar radio op afroep, dus
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wanneer jij het wilt, zonder reclame en alleen wat jij wilt luisteren. De eerste serie
“Lessen over Leven” is bijna geheel compleet. 
Klik hier voor een overzicht van alle oefeningen.

Liefdevolle groet van Nicole van Olderen.

De luisterverhalen:  “Sprookjes voor het slapen gaan”
Ze zijn nu al een daverend succes, velen luisteren een sprookje
helemaal uit om ook met de slaapwensen mee te doen! 
In een sprookje voor het slapen gaan begeleid ik je naar bed en laat ik
je de dag afsluiten en tot rust komen in je bedje, en ik vertel je een
sprookje, een van de oude vertrouwde sprookjes die we nog kennen
van onze jeugd. Zoals Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Hans en
Grietje en Aladin en de wonderlamp. Aan het eind van ieder sprookje
sluit ik af met de slaapwensen en wens ik je welterusten.

Klein detail, als je goed luistert naar het sprookje hoor je mijn
snurkende kat Plukje op de achtergrond.

Ik ben zo blij om op deze wijze aan jouw leven bij te dragen!

"Onderzoek alles en behoud het goede"
* verboden vruchten *

Lees en verdiep jezelf in alle informatie die er voor je klaarstaat, kom
óók het grotere geheel zien!
De wereld is steeds meer mondiaal, globaal bestuurd. Daar zitten de
eigenaars van de grote banken en investeringsfondsen en de
koningshuizen samen een borreltje en een hapje te eten en bespreken
daar o.a. jaarlijks in Davos de wereldpolitiek. Dat doen zij al vele jaren
echter sinds het ontstaan van het internet (de informatie ligt aan je
voeten) komt deze informatie makkelijker aan de oppervlakte. Het
internet is verderfelijk slecht, verslavend en oh zo lekker!! Een van de
verboden vruchten uit de tuin van Adam en Eva zou je kunnen zeggen.
Internet voedt verslavingen zonder dat een ander het kan zien, en dat
is zo verraderlijk van dit speelgoed in deze eeuw.
Wat ontzettend fijn is zijn podcasts of interviews om te luisteren.
Zonder aan mijn beeldscherm vast te zitten en via de boxen in mijn
huis of via een koptelefoon, terwijl ik allerlei klusjes doe zoals plantjes
verpotten of een mooie hanger in elkaar knopen.

Zomerzonnewende en stand van de planeten

Zomerzonnewende
Daar kan ik natuurlijk uren over schrijven maar het allerbelangrijkste
is dat je zelf beseft dat we op dit punt van het jaar zijn aangekomen,
de langste dag. De energie bruist en de maand van de eclipsen
stroomt nog door onze energievelden heen. Blijf dicht bij wat je
werkelijk wenst en wilt voor jezelf, laat je niet verleiden om mee te
gaan in het verhaal van een ander. Luister en blijf stil als dat nodig is.
De maand van de Kreeft, waterteken, ligt aan onze voeten en dat is
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het teken van huis en haard en gezelligheid. Maak het fijn voor jezelf,
poets iets op, maak iets anders, breng beweging in je eigen
persoonlijke ruimte, daarmee verwen je jezelf.

Nog even geduld...
Mercurius gaat vanaf 23 juni weer vooruit lopen. Dan kun je jouw plannen weer de

energie geven die ze nodig hebben.
Tot die tijd is het van belang om eerst je basis op orde te hebben en daarmee je

kracht te verankeren om de volgende stappen te gaan zetten "in de stof". 

De stand van de planeten
Het is onrustig in de kosmos, veel planeten staan samen in een “hoekje” waardoor er
van alles geactiveerd wordt in de mensheid. Ik luister wekelijks naar Kaypacha “the
Pele rapport” via Youtube (ook met Nederlandse ondertitels) en hij legt altijd zeer
gedetailleerd in het Engels uit hoe het zit. Het lijkt erop dat we nogal wat opschoning
moeten meemaken in deze jaren, de opruiming van de oude niet meer werkende
gevestigde orde die plaats moet maken en waarop weerstand rust. Het oude
(mannelijke patriarchaat van ruim 4.000 jaar) blijft vasthouden aan wat eigenlijk
vervangen mag gaan worden door een zachtere vrouwelijke periode. Maar ja, als je
macht hebt en geld en invloed… laat je dat niet zomaar gaan en zal de machtsstructuur
“koste wat het kost” zich blijven nestelen. En aan ons de mensen die momenteel op
aarde (mogen) leven de schone taak om zich staande te blijven houden en bij zichzelf
te blijven. Je niet te laten verleiden om allerlei meningen en standpunten van anderen
aan te gaan vallen of je eigen mening steeds willen verdedigen. Blijf dichtbij jezelf en
zorg voor je eigen tuintje, baken je energie af en laad jezelf op in de natuur.
Vereist zijn enthousiasme, en vertrouwen!

Luistertips tijdens het klussen in huis 

Ik schrijf veel op over wat ik hoor en graag geef ik je de volgende twee
luistertips mee:
Jorn Luka, een zeer enthousiaste jonge man die met grote regelmaat
“kopstukken” aan zijn microfoon de ruimte geeft om hun geest en hart
te luchten. Zijn eigen website staat vol met interviews om te luisteren
in gewoon Nederlands. Zo ook een interview met Marcel Messing, wie
kent hem niet, van o.a. wordenwijwakker. Marcel heeft een eigen
website en daarop kun je zijn zojuist gepubliceerde manifest “code Red
Alert” lezen. Voor jou als je net begonnen bent met lezen misschien
een zéér diepe duik maar voor mij zo een fijne bevestiging van wat ik
diep van binnen al weet en wist.
En natuurlijk wil ik mijn favoriete café Weltschmerz nogmaals onder de
aandacht brengen, er staat een crisiscompilatie voor je klaar van
slechts 6 minuten. Een heldere samenvatting van de afgelopen 1,5
jaar. Wel een video om je hersens te laten kraken.  

Nieuw initiatief... persoonlijke kaart van Nicole
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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

Koffie of thee?
Naar aanleiding van mijn oproep voor Douwe Egberts punten kreeg ik
per post van iemand anoniem een envelopje met punten en ook nog
een envelopje met een afzendster vol met punten. Graag ontvang ik
nog steeds koffiepunten ik heb ze nog niet opgeteld dus de laatste
stand houden jullie nog even van mij tegoed.

Spaar je met mij mee, de deur staat altijd open voor een “lekker
bakkie koffie of een glas thee”
Ik roep het alvast… mijn koffiezetmachine is over een jaartje wel weer
aan vervanging toe. Dan heeft ze haar liters koffie wel weer gezet. Dus
mijn vraag aan jou… spaar je met mij mee? Een nieuw apparaat kost
41.800 punten en ik ben al aardig op weg met sparen. Dus mijn vraag
aan jou…. Mag ik jouw koffie en thee punten?
Je bent van harte welkom om een bakkie koffie of glas thee te komen
drinken als dank je wel. Opsturen mag ook: Cornelissteeg 4, 2011 EA
Haarlem.

De huiskamer van Nicole 

De driedaagse opfrissen & verankeren van jouw talenten niveau 2

Vereist zijn enthousiasme, en vertrouwen!

Oefenen, herhalen, verdiepen, vertrouwen!

Haarlem: zaterdag 17 en 24 en 31 juli  OF vrijdag 10 en 17 en 24 september
Deze driedaagse is voor mensen die al ervaring hebben in het werken met de
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ongeziene wereld. Jouw ontwikkeling is belangrijk! 

Speciaal voor jou als je al wat lessen gehad hebt is het fijn om in een kleine groep je
eigen talenten verder te ontwikkelen. Met oefeningen, aha momenten, meditaties,
kaartleggingen en verdiepende gesprekken. We gaan aan de slag met jouw wensen en
talenten om deze op te frissen en te verankeren. Ik werk met toelatingsgesprekken
tenzij ik je al ken en weet wat je niveau of talenten zijn. Reageer snel zou ik zeggen
want er is veel interesse, en vol = vol bij max. 6 deelnemers. Lees verderop in de
nieuwsbrief verder.
Zelfonderzoek, jouw eigen ervaringen en levensverhaal ontwikkelen zich tijdens de
lesdagen met enorme sprongen en daarmee ook jouw gevoeligheid en intuïtie.
De regels voor het werken met Spirit en je eigen verantwoordelijkheid worden uitvoerig
besproken.
Hoe maak je gebruik van jouw spiritualiteit in je eigen leven?

Praktische informatie:
3 dagen van 10.00 – 16.30 uur, incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen.
En de investering is € 325,- + je tijd! INCL. handout en numerologie reading.
Investeer deze drie daagse in jezelf!
Doe je mee? Schrijf je in, want vol = vol. We werken in een kleine groep (max 6
deelnemers).
Opgave of meer informatie, Nicole van Olderen: nickysplace@gmail.com
of bel 06-41041509 

Zomerschool voor de jonge en nieuwsgierig onderzoekers
(beginnersgroep)

Als er interesse is ga ik die in augustus inplannen!

Er is weer volop keuze voor Skype consulten, praktijkconsulten
en coachingswandelingen

in Haarlem.
klik hier

Nicky's place
een  initiatief van Nicole van Olderen
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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.

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: 06-41041509 

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 Haarlem 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
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(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

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 **
** Nu ook 1:10 verdund voor concentratie en kalmering **

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
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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 

De andere kant … door de ogen van Nicole
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Verboden vruchten  

Kijk eens op samenwerkennederland daar staan de links waar ik mijn informatie
vandaan haal. Regelmatig luister of kijk ik naar interviews met wetenschappers,
journalisten, juristen, analisten en andere informatiebronnen. Doe dat ook en blijf
je eigen mening vormen! Ik praat er niet zoveel over met anderen, ik blijf in de
stilte en onthoud mij van een mening.
Soms ben ik met gelijkgestemden en dan wisselen wij uit, dat zijn de intense
momenten die kosten veel concentratie en energie maar brengen ook een gevoel
van HOOP en oprecht VERTROUWEN dat wij met elkaar dit wereldse web kunnen
dragen zodat wij met elkaar een betere wereld kunnen vorm geven. 

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

 www.nickysplace.nl

www.samenwerkennederland.nl

theswansociety.com (in aanbouw) 

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP
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