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Boeklancering wordt op 16 december
Mijn manuscript Langs de regenboog; van angst naar vertrouwen, ligt momenteel voor de
opmaak bij Boekenbent en zal daarna geproduceerd worden door het Centraal Boekhuis.
Brian, de zoon van Loes, is momenteel met zijn vriendin Saskia bezig met de
omslagillustratie. Alleen al de eerste schets was zo mooi dat ik hem zo had willen gebruiken.
Ja, de hulp is werkelijk van alle kanten gekomen. Wat een heerlijk project is het toch om een
boek uit te brengen! Doordat er veel betrokkenen zijn, is het moeilijk te voorspellen of het
boek inderdaad begin november zal uitkomen, of misschien zelfs pas begin december. Om
alle stress bij dit proces los te laten, heb ik nu zondagmiddag 16 december gereserveerd voor
een feestelijke boek-lancering bij de biologische party-boerderij de Dekkershoeve, bij de
Essesteijnmolen tussen Leidschendam en Voorburg. Ik zal dan zelf een presentatie geven over
het boek, en als hij niet op reis is, zal de schrijver van het voorwoord, Tijn Touber, dit
aanvullen met een korte lezing over het zero point field. Er zal verder ruimte zijn voor vragen
en discussie, voor het kopen en laten signeren van het boek en voor het genieten van een
(biologisch) hapje en drankje. De Dekkershoeve is groot dus iedereen is van harte welkom.
Training voor bedrijven in Loreto
Het leuke van het bestaan als zelfstandige is, dat je steeds nieuwe dingen kunt ontwikkelen.
Omdat de weekenden in het Huize Loreto in de Achterhoek mij zoveel voldoening geven, heb
ik samen met mijn vriendin Arianne Boon besloten iets vergelijkbaars te gaan ontwikkelen
voor medewerkers van bedrijven/organisaties. Arianne heeft jarenlange ervaring opgebouwd
in het bedrijfsleven en bij de overheid, op het gebied van loopbaancoaching en coaching
persoonlijk leiderschap. Het voorlopige plan is om volgend najaar samen een training van 2 x
2 dagen te gaan geven in Loreto. We denken aan een training waarbij mensen diepgaand
kunnen werken aan het transformeren van beperkende overtuigingen en hierdoor meer in hun
kracht komen te staan en meer sturing kunnen geven aan hun leven, zowel in werk als privé.
Heb je tips voor ons, bijvoorbeeld bij welke bedrijven/organisaties we zouden kunnen
aankloppen, dan houden we ons zeker aanbevolen. En als je zelf interesse hebt hieraan mee te
doen, laat dit dan ook even horen. We kunnen je dan t.z.t. eventueel ook helpen om het bij je
leidinggevende toe te lichten.
Nieuwe weekenden in Loreto
Naast bovengenoemde training voor bedrijven, zal ik ook weer weekenden voor particulieren
organiseren in Loreto. Elk weekend krijgt een eigen accent, omdat ik telkens met andere
docenten samenwerk. Voor de periode tot aan de zomer staan nu gepland:
7-9 december ‘07: weekend met Intuïtieve Ontwikkeling en Chi Neng Qigong, met Henny
van Duijn (de folder staat op de website, aanmelding vóór 6 november)
4-6 april ‘08: weekend over het contact maken met gidsen, in samenwerking met Désirée
Heringa, die helderhorend is en boodschappen van gidsen en overleden dierbaren
binnenkrijgt.
20-22 juni ‘08: weekend gaat waarschijnlijk over het thema ‘Ja zeggen en de wil van het hart’,
in samenwerking met Marjorie Paol (holistisch massagetherapeute).

Website aangepast
De website van Lelievita (www.lelievita.nl )heeft een grondige wijziging ondergaan, met
dank aan Vincent van Straalen. Niet alleen is er nu een apart deel voor bedrijven bijgekomen,
ook staan er nu foto’s op van alle afgelopen weekenden in Loreto, is de structuur verhelderd
en kun je lezen over de vorderingen met het boek Langs de regenboog en over de Lichtcirkel.
Ook staan de nieuwsbrieven nu op de site.
Agenda
Alle maandagochtenden is er de mogelijkheid mee te doen aan de meditatiebijeenkomst,van
9.30 tot 10.30 uur. Bel even als je komt.
5 nov
20.00 uur lichtcirkel Je kunt je aanmelden om in de groep mee te doen en/of
iemand aanmelden die je het gunt om dagelijks door deze groep in het licht gezet te worden.
3 dec.
20.00 uur lichtcirkel
7-9 dec.
Weekend in Huize Loreto: ‘Intuïtieve Ontwikkeling en Chi Neng Qigong’
met Henny van Duijn (de folder staat op de website, aanmelding vóór 6 november)
16 dec.
feestelijke lancering Langs de Regenboog in de Dekkershoeve in Voorburg.
Uitnodiging volgt t.z.t.

Nieuwe Cursus: Ja zeggen en de wil van het hart
De folder voor de cursussen in 2008 is nu uit en staat op de website. Alle cursussen vinden
plaats op de woensdagavond. Half januari start ik de cursus over de Wet van de Aantrekking
(8 lessen) en begin april de basiscursus Intuïtieve Ontwikkeling (10 lessen). Half september
komt er een nieuwe verdiepingscursus m.b.t. de Wet van de Aantrekking: Ja zeggen en de wil
van het hart (5 lessen). Tenslotte wordt vanaf half november een meditatiecursus gegeven (5
lessen).
Verder zullen ook in heel 2008 op de maandagochtenden (met uitzondering van de
schoolvakanties) meditatiebijeenkomsten worden gegeven voor iedereen die de week op een
fijne manier wil beginnen, en zullen de Lichtcirkel-bijeenkomsten in principe plaatsvinden op
de eerste maandagavond van de maand.
Weet je meer mensen die wat aan deze nieuwsbrief zouden kunnen hebben, stuur hem dan
door (en ontvang je deze nieuwsbrief niet van mij maar via bekenden, meld je dan bij
harriet@lelievita.nl aan als je hem maandelijks wilt ontvangen). Je kunt je hier ook
aanmelden voor de verzendlijst van mijn maandelijkse artikeltjes. Wil je geen nieuwsbrief
meer ontvangen, stuur me dan een mailtje zodat ik je van de verzendlijst af kan halen.
Met warme groet,
Harriet
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