Lelievita Nieuwsbrief januari 2008

Allemaal een heel vreugdevol 2008 gewenst. Ik hoop dat het nieuwe jaar voor jullie goed
begonnen is. Misschien luidt het begin van het nieuwe jaar een periode van vernieuwing aan.
Hoopvolle ontwikkelingen, nieuwe inzichten, nieuwe kansen misschien?
School
Zelf ga ik na de schoolvakantie een dagdeel per week meelopen op het Montaignelyceum in
Ypenburg. Nadat ik in het najaar een lezing had bijgewoond van Piet Post, de rector van deze
school, ging het kriebelen bij mij. Wat een bevlogen man, wat een mooi onderwijssysteem.
Niet het opdoen van vakkennis staat op deze school centraal, maar het leren nemen van
verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en het milieu. Allemaal onderwerpen waar ik me
deskundig in voel. Vandaar dat ik vlak voor de kerstvakantie met hem ben gaan praten om te
overleggen of ik misschien wat voor de school zou kunnen betekenen. De afspraak is nu dat ik
de komende weken mee zal gaan lopen in het leerdomein Havo/VWO bovenbouw, om de
school en de leerlingen een beetje te leren kennen. Misschien daarna bijvoorbeeld een training
Omgaan met onzekerheid, stress en faalangst opzetten? Misschien ook via de biologieles (ja,
ik heb tenslotte ooit een onderwijsbevoegdheid gehaald) de leerlingen beter leren kennen om
zodoende iets voor ze te betekenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Ik weet het
niet, ik laat het open. Wat ik wel weet is dat het werken met jongeren mij de laatste tijd veel
voldoening gegeven heeft. Degenen die bij mij een traject persoonlijke ontwikkeling hebben
gevolgd, leerden snel en maakten grote vorderingen. Het was een genot om met hen te mogen
werken. Het grote voordeel van het werken als zelfstandige is voor mij dat ik de energie
gewoon kan laten stromen waar deze heen wil gaan, ik kan mijn hart volgen. En al had ik
nooit gedacht in het onderwijs te willen werken, opeens voelt dit aan als de juiste keuze voor
dit moment, dus ga ik nu de weg erheen verkennen.
Training Persoonlijk Leiderschap
Met Arianne Boon ben ik bezig een zakelijke training Persoonlijk Leiderschap op te zetten.
We kiezen voor de doelgroep reïntegratie, d.w.z. mensen die door omstandigheden binnen het
werk zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. Deze mensen kunnen door de training worden
ondersteund om hun kracht te hervinden, om weer in de activiteit te komen en om zelf sturing
te nemen over hun leven. We willen via bedrijfsartsen/arbodiensten een demonstratiemiddag
verzorgen. Als je zelf contacten hebt in deze beroepsgroep, zouden we je tips zeer op prijs
stellen.
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.
ma 7 jan.
20.00 uur Lichtcirkel (en tevens alle hierop volgende eerste maandagen
van de maand). Je kunt je aanmelden om in de groep mee te doen eventueel ook iemand
aanmelden die je het gunt om dagelijks door deze groep in het licht gezet te worden.

di 8 jan.
19.00 tot 20.00 uur het hele uur lang een interview op radio Midvliet over
mijn boek en over mijn praktijk, 107,2 FM (regio Leidschendam-Voorburg)
woe 16 jan. 20.00 uur start van de cursus ‘Wet van de Aantrekking’ (8
woensdagavonden, kosten € 160,-; aanmelding mogelijk tot uiterlijk 9 januari)
vr 18 jan
20.00 uur Lezing over aurahealing en mijn overige werk binnen
Lelievita bij Maureen Groot (Voorburg)
woe 2 april
20.00 uur start van de cursus Intuïtieve Ontwikkeling (10
woensdagavonden, kosten € 195,-)
4-6 april
Weekend Contact maken met Gidsen in Huize Loreto, i.s.m. Désirée
Heringa, kosten € 90,- voor de begeleiding en € 76,20 voor 2 dagen/nachten vol pension in
Loreto; aanmelding nu mogelijk, folder en inschrijfformulier staan op www.lelievita.nl
15 mei
20.00 uur lezing bij Stichting Solvitae (Voorburg) over mijn boek Langs de
regenboog; van angst naar vertrouwen
20-22 juni
Weekend Ja zeggen en de wil van het Hart in Huize Loreto, i.s.m. Marjorie
Paol
Voor tips m.b.t. gelegenheden waarbij ik een lezing over mijn boek zou kunnen houden, houd
ik me nog altijd van harte aanbevolen. Ik ben bereid hiervoor ook buiten de regio presentaties
te verzorgen. Zie voor meer info over het boek
http://www.lelievita.nl/pub_langs_de_regenboog.html.

Met warme groet,
Harriet

Lelievita

Harriet Marseille
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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.

