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Reading
Eind april ben ik begonnen met een readingcursus bij Jellie Keunings in Amersfoort.
Aurareading is een specialisatie op aurahealing en behelst het lezen van informatie uit de aura.
In een reading kun je iemand veel informatie geven, bijvoorbeeld over een bepaald thema
waar de ander mee worstelt. Niet alleen de karaktereigenschappen van de ander kunnen
daarmee helder naar boven komen, maar ook kan er inzicht komen in de invloed van andere
mensen, van de huidige of vroegere omstandigheden of van vorige levens. Terwijl een dokter
eerst een diagnose zal moeten stellen voor hij een behandeling kan geven, is dat met intuïtieve
behandelingen net andersom: je leert eerst healen, dan pas readen. In mijn healings ben ik in
de loop van tijd echter al steeds meer informatie gaan zien en voelen en veel daarvan heb ik
ook doorgegeven aan mijn klanten. Om mijn vaardigheden in het auralezen verder te
vergroten, heb ik nu voor deze zesdaagse readingcursus gekozen. Het is heel leerzaam om
hier mee bezig te zijn en verder is het, na al die jaren zelf lesgeven, ook heerlijk om weer eens
les te krijgen en je te kunnen laten meenemen in visualisaties. Ik doe er een heleboel inspiratie
door op. Ik hoop dat het in de kwaliteit van mijn behandelingen en mijn cursussen te merken
zal zijn.
Regenboog met cadeau
Mijn boek ‘Langs de regenboog; van angst naar vertrouwen’ blijft gelukkig verkopen, zowel
van de voorraad bij mij thuis als bij de boekhandels. Soms krijg ik mooie verhalen terug.
Bijvoorbeeld van een vrouw die bij de Leidschendamse Bruna binnenliep met het voornemen
een boek te zoeken over angst en over vertrouwen. Ze liep recht tegen mijn boek op, zag
beide woorden in de titel staan en kocht het. Bij thuiskomst was ze helemaal verbaasd te lezen
dat de schrijfster een Leidschendamse bleek te zijn, want ze kende me nog niet. Het boek
bleek haar inderdaad te geven wat ze nodig had en ze nam daarna ook contact met mij op voor
verdere begeleiding. Maar ongetwijfeld zijn er nog talloze mensen die veel aan het boek
zouden kunnen hebben en die er niet zomaar tegenaan lopen. Dus blijf ik het zo nu en dan
onder de aandacht brengen. Deze maand kun je dan ook een cadeautje ontvangen als je het
boek voor jezelf of voor een ander bij mij aanschaft.
Omdat ik regelmatig hoor dat mensen meer van me zouden willen horen over de
magneetproducten die ik verkoop, heb ik besloten dat wie in juni mijn boek bij me koopt
(kosten € 14,90), gratis een hele week genieten mag van de kracht van deze
magneetproducten. Je kunt bijvoorbeeld massage-apparatuur met twee-assig roterende
magneten mee naar huis krijgen (een voetenplaat of een handmatig apparaat). Deze kunnen
bijzonder veel energie, ontspanning en heling aan het lichaam geven, alles op natuurlijke
basis. Je mag ook kiezen voor een kussen (voor een diepe nachtrust, om het hoofd weer rustig
te krijgen, maar versterkt ook het zelfhelend vermogen bij bv. nek- hoofpijn- of
voorhoofdsholteklachten) of een krachtige magneetmunt (in een zakje om de hals te dragen of
op een pijnlijke plek te plakken) of een sportarmband. Voor wie niet in de buurt woont of
geen magneetproducten wil uitproberen (misschien heb je ze zelf al in huis) is er nog een
alternatief: je mag namelijk deze maand bij aankoop van het boek (dat desgewenst gratis

toegezonden kan worden) ook kiezen voor een afstandsbehandeling (aurahealing/consult)
voor jezelf of voor een ander voor € 20,- in plaats van € 30,-. Zie
http://www.lelievita.nl/pub_langs_de_regenboog.html voor meer informatie over Langs de
regenboog.

Agenda
20.00 uur Lichtcirkel (iedere eerste maandag van de maand). Je kunt je
ma 2 juni
aanmelden om in de groep mee te doen ( € 5,- per maand) en dan kun je ook mensen
aanmelden die je het gunt om dagelijks door onze groep in het licht gezet te worden.
di 3 juni:
9.30 – 10.30 uur Meditatiebijeenkomst (iedere dinsdag, m.u.v.
schoolvakanties), € 7,50 per keer. Je kunt ook zo nu en dan eens deelnemen (€ 10,- per keer).
Ervaring met meditatie is niet vereist. Bel even als je mee wilt gaan doen.
za 7 juni:
9.30 – 17.30 uur Workshop Contact maken met Gidsen bij Stichting
Solvitae, Voorburg; samen met Désirée Heringa. Tijd: van 9.30 tot 17.30 uur. De workshop zit
vol, dus inschrijving is niet meer mogelijk.
20-22 juni:
Weekend ‘met Aandacht naar het Ja van je Hart’ in Huize Loreto,
i.s.m. Marjorie Paol, kosten € 90,- (plus € 76,50 voor vol pension in Loreto); Er is nog plek
vrij, dus opgave is nog mogelijk; folder en inschrijfformulier op www.lelievita.nl
Zomerweek: Creëren van Flow in je leven (5 middagen van 13.30 –
ma 18-vr 22 aug:
17.00 uur bij Stichting Solvitae in Voorburg, kosten € 160,-, zie verder op www.lelievita.nl en
op www.stichtingsolvitae.nl ).
10-12 oktober:
Weekend Intuïtieve Ontwikkeling en Kundalini Yoga in Huize
Loreto, i.s.m. Pheona Rossiter, kosten € 90,- (plus € 76,50 voor vol pension in Loreto)
20.00 uur: start Cursus Ja zeggen en de Wil van het Hart. Kosten: €
wo 17 sept:
100,- voor 5 avonden; folder en inschrijfformulier op www.lelievita.nl
di 25 november:
20.00-22.00 uur Lezing over mijn boek Langs de regenboog (van
angst naar vertrouwen) bij bibliotheek Leidschendam, Fluitpolderplein 12 (€ 6,50/€ 7,50)
8/9 nov en 13/14 dec: Training Persoonlijk Leiderschap in Huize Loreto i.s.m. Arianne
Boon (coach en loopbaanbegeleider); gereduceerd tarief i.v.m. try-out, zie verder informatie
op www.lelievita.nl.
Met warme groet,
Harriet
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Harriet Marseille
Kooiland 36
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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.

