Lelievita Nieuwsbrief september2007
Boek Langs de Regenboog binnenkort uit!
In mijn eerste Lelievita-nieuwsbrief, dit voorjaar, schreef ik jullie over mijn verkenning in
uitgeversland. Ik had mijn manuscript Langs de Regenboog toen net naar een uitgever
gestuurd. Het proces dat ik sindsdien doorlopen heb, was nogal stroperig, omdat het soms
maanden duurde voor ik iets hoorde. Gelukkig heb ik van de twee uitgevers die het serieus
hebben willen bekijken zeer positief commentaar op het manuscript gekregen, vooral omdat
ze het een boeiend en goed geschreven verhaal vonden. Maar omdat het niet in de bestaande
series paste of omdat men bang was dat er een te kleine markt voor was, is tot nu toe nog
niemand erin gestapt.
Gelukkig ben ik inmiddels ook in aanraking gekomen met de mogelijkheid van POD-boeken
(Printing On Demand, of ook wel Boek Op Verzoek genoemd), waarbij je al dan niet in eigen
beheer de boeken per bestelling kunt laten drukken: dus zonder dat je met voorraden zit. Ook
kun je via internetuitgevers in eigen beheer zelf een kleine of minder kleine voorraad laten
drukken en vanuit huis en internet verkopen. Hoe het precies zal gaan lopen weet ik nog niet
maar op basis van de offertes die ik nu heb ga ik ervan uit dat het boek eind oktober of begin
november klaar zal zijn en dat ik op zaterdagmiddag 10 november (of anders op een andere
dag, ergens in november) een feestelijke boek-lancering ga verzorgen bij de biologische
party-boerderij de Dekkershoeve, bij de Essesteijnmolen tussen Leidschendam en Voorburg.
Liefst met de pers erbij natuurlijk.
Achterflap
Hieronder volgt de tekst die ik ga gebruiken voor de achterflap van het boek. Beoordeel zelf
of je denkt dat er markt zal zijn voor een dergelijk boek. Uiteraard houd ik me aanbevolen
voor tips om mijn boek onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Het is tenslotte
niet de bedoeling dat ik het alleen in eigen kennissenkring ga verkopen. Weet je tijdschriften
of kranten die hier iets over zouden willen publiceren, meld het me dan. En als je andere
wegen kent voor publiciteit dan wil ik daar graag eens met je over praten.
Langs de Regenboog is een ontroerend en inspirerend verhaal over het omgaan met angst. Na
een gewelddadige aanranding die Harriet Marseille meemaakt als jong volwassene, is ze haar
vertrouwen in onbekende mannen kwijt en voelt ze zich ernstig belemmerd in haar vrijheid. In
de jaren die volgen leert ze met haar angst om te gaan. Maar pas vele jaren later, wanneer ze
haar intuïtieve kwaliteiten gaat ontwikkelen, komt er weer ruimte voor vertrouwen. Ook leert
ze de principes van de Wet van de Aantrekking toe te passen om veiligheid in haar leefwereld
te creëren. Met tal van mooie praktijkvoorbeelden, veelal geïnspireerd door haar liefde voor
de natuur, laat de schrijfster zien hoe ze uit het slachtoffer-denken stapte en zo haar vrijheid
terugkreeg. Dit boek is een inspiratiebron voor ieder die stappen wil zetten op het pad van
persoonlijke ontwikkeling.
Uit het voorwoord van schrijver Tijn Touber:
Langs de Regenboog laat een weg zien uit de pijn. Het is een persoonlijke weg, zoals elke weg
dat is, maar met een universeel karakter. De archetypische stappen van heling worden

prachtig beschreven en zullen herkenbaar zijn voor een ieder die heeft geworsteld, of nog
worstelt met traumatische ervaringen.
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.
14-16 sept. weekend in Huize Loreto: ‘de Dynamiek van Leven’ met Intuïtieve
Ontwikkeling en de Wet van de Aantrekking (geassisteerd door Désirée Heringa, die
contacten voor je kan leggen met overleden dierbaren). Er is eventueel nog plek voor last
minute-boekingen
19 sept.
start basiscursus Intuïtieve Ontwikkeling (10 woensdagavonden, 20.00-22.00
uur): ook hier eventueel nog plek voor last minute-boekingen
1 okt
20.00 uur lichtcirkel (heb je belangstelling mee te doen of wil je mensen
aanmelden om in het licht gezet te worden, laat het dan even weten)
5 nov
20.00 uur lichtcirkel
10 nov
onder voorbehoud: lancering Langs de Regenboog in de Dekkershoeve in
Voorburg. Uitnodiging volgt t.z.t.
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 komt deze week uit, als je belangstelling hebt stuur ik je hem
per e-mail toe. Omdat er op dit moment aan mijn website gewerkt wordt, duurt het wat
langer voor hij daarop komt te staan).
2008
Waarschijnlijk komt er vanaf half januari weer een cursus over de Wet van de Aantrekking,
op de woensdagavond. Verder heb ik het weekend van 20-22 juni gereserveerd om samen met
Marjorie Paol (holistisch massagetherapeute) weer een weekend in huize Loreto (Achterhoek)
te geven. We zullen hierin waarschijnlijk het thema ‘Ja zeggen en de wil van het hart’ verder
uitwerken (zie ook vorige nieuwsbrief). Wellicht komt er ook nog een weekend in Loreto,
begin april. Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
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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