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Onderwerp: nieuwsﬂits *agenda maart 2022 * doen waar ik goed in ben *
Van: Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
Datum: 27-2-2022 16:35
Aan: nickysagency@gmail.com

Nieuwsflits van Nicole van Olderen
"Verandering van spijs doet eten"
Programma wijzigingen!!
Lezingen serie in Vijfhuizen
Jaartraining niveau 2 gaat van start in juni 2022
Er is weer ruimte in de agenda voor consulten en
behandelingen

Met deze nieuwsflits breng ik mijn activiteiten
onder de aandacht!
Lees verder om te zien wat ik je te bieden heb!
Of klik meteen door naar de websites:
Nicole van Olderen
Nickys's Place
SamenwerkenNederland
Fantasyislandmassage
WAUW!!
Het leven roept om doorgegeven te worden. Er is van alles in
beweging de LENTE breekt aan.
Ik sta op mijn levenspad in het oosten. De planeten lonken mij de
volgende 30 jaar van mijn leven in.
Er is een nieuwe lezingenserie geboren. Wij zijn te gast in Villa Vijf33
te Vijfhuizen. Ik hoop je daar te ontmoeten,
Lieve groet van Nicole van Olderen
Doen waar ik goed in ben! Ik had het er even moeilijk mee om het programma voor
de maand maart samen te stellen en dit is het geworden.
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Ik ben "de wilde wijze vrouw" en de Posidiva!

Lezingen serie in Vijfhuizen
Ik spreek vanuit mijn hart en deel mijn levenservaring met jullie.

Zondag 13 maart: Een middag met en over Engelen.

Bestaan ze wel? Hoe komen we ze tegen in ons leven? Heb jij er ook een? Al deze
vragen en meer komen deze middag ter sprake. We doen een engelenmeditatie en
trekken een engelenkaart.

Zaterdag 19 maart: Een middag met vraag en antwoord

Vragen die ter sprake komen zijn o.a. Wat is ons doel hierop aarde? Waarom zijn we
nu hier? Wie was ik en waar ga ik naartoe? Al deze vragen en meer komen deze
middag ter sprake. We doen een afstemming/meditatie en een healing en trekken een
ondersteunende kaart.

Zondag 27 maart lezing: “positief denken en gedachtenkracht”.
Hoe breng je jouw positiviteit terug in je leven?
Waarom is dit van belang in jouw leven? Wat is de winst voor je humeur? Wat voor
invloed heeft het op je immuunsysteem?
Al deze vragen en meer komen deze middag ter sprake. We doen een krachtige
meditatie en trekken een begeleidende kaart.
Positiviteit is er in iedere lezing terug te vinden!
We sluiten altijd af met soep en er is ruimte voor ontmoeting.
Deur open 13.30 uur.
Van 14.00 – 16.45 uur, kosten € 12,50 incl. koffie, thee en soep.
Vanaf 16.00 uur schenkt Cees een kop soep.
Max. aantal deelnemers is 30 stoelen.
Je stoel is gereserveerd door een aanbetaling te doen van € 7,50 per persoon op
NL49INGB0009142067 tnv nickysplace, en de datum van de lezing erbij vermelden en
het aantal personen. Bij binnenkomst resterende 5 euro contant of via pin.
Wij zijn te gast bij Villa Vijf33, Kromme Spieringweg 533, 2141 AK Vijfhuizen.
Gratis parkeren. Makkelijk te bereiken met bus 300, halte Vijfhuizen, 10 minuutjes
lopen!
https://goo.gl/maps/w95SyP3sGC32
Meer informatie bij Nicole 06-41041509. Reserveren via: nickysplace@gmail.com
Meditatie met Nieuwe Maan, woensdag 2 maart in
Bennebroek.
Vanaf 19.15 ben je welkom en om 19.30 gaan we beginnen.
Neem je eigen matje mee en trek iets warms aan.
We zullen onszelf verbinden met ons innerlijke licht, met elkaar, en
samen dit krachtige licht verspreiden in de wereld om ons heen.
Loslaten wat ons niet meer dient en een intentie zetten voor de
komende maand.
Voor de meditatie begeleiden wij jullie met een grondingsoefening,
aansluitend de meditatie incl. groepshealing en we beginnen en
sluiten af met een prachtig muzieknummer.
Napraten met een kopje thee en wat lekkers. Neem gerust wat mee
om te knabbelen en te delen. De donatie pot is zoals altijd voor het
gebruik van de kerk, het heilige hout, de thee en de kaarsen. Voel je
welkom! Nicole
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De huiskamer van Nicole

De jaartraining: Niveau 2:
"het vervolg van luisteren naar je intuïtie"

Start juni 2022, op de 3e zaterdag van de maand.
Ben jij klaar voor een jaartraining ?
Hoe weet je dat?
Als je nieuwsgierig blijft naar antwoorden op vragen over jouw intuïtie, je zesde zintuig
en je voorgevoelens die je hebt.
EN je bij mij of een andere spirituele school de basisstappen hebt doorlopen om je
eigen zelfvertrouwen te versterken.
DAN ben je klaar voor deze jaartraining!
Voel je een JA? Stuur een mail of bel mij op en we kijken samen of dit bij je past!
Bel Nicole: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
Met niveau 2 begint het vervolg op de basis die je al gelegd hebt.
We gaan de diepte in, we maken mooie stappen in ons onderzoek naar wat jouw
waarheid op dit moment is en hoe jouw bewustzijn zich laagje voor laagje meer
ontvouwt. We maken een mooie reis met een kleine groep, en we gaan op avontuur
met onszelf!
Ik deel ruim 20 jaar ervaring met je om je te begeleiden in jouw ontwikkeling!
Lees mijn spirituele CV
Praktische informatie: Niveau 2.
Data: op zaterdag 25 juni, 16 juli, 20 augustus, 17 september, 22 oktober, 19
november, 17 december, 14 januari 2023.
Adres: Cornelissteeg 4, 1e etage, 2011 EA Haarlem. Deze training is voor iedereen
toegankelijk.
Van 10.00 – 16.00 uur, incl. koffie – thee – lekkernijen en een soepje bij de lunch.
Overige lunch zelf meenemen.
Totaal kosten € 825,- voor 9 lesdagen incl. naslagwerk.
Is het bedrag ineens betalen niet mogelijk voor jou, dan kunnen we een afspraak
maken over de betaling in delen.
Heb je interesse stuur een mail of bel mij op en we kijken samen of dit bij je past!
Bel Nicole: 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com
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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?
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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!
Een middag of avond met medium Nicole
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

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
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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: € 111,- voor 1,5 uur. Strippenkaart van 3 behandelingen = € 303,RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
Vanaf HEDEN kun je weer afspraken maken

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.
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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

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

www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.nicolevanolderen.nl
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