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Vertrouwen bouw je op als het goed gaat 
zodat je er in spannende tijden gebruik van kan maken 

 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Zoals de meeste berichtgevingen op dit moment staat ook deze nieuwsbrief in het teken van het 
coronavirus. Voor iedereen is het op z’n zachts gezegd een vreemde en haast surrealistische tijd en 
op alle fronten worden we persoonlijk (aan)geraakt. Ook op de Leonardushoeve is het op dit 
moment rustig. In verband met de huidige maatregelen mogen we geen groepen ontvangen tot 6 
april a.s. Individuele gasten zijn nog wel welkom voor consulten en verblijf. Het is gelukkig groot 
genoeg op de hoeve om de richtlijn van gepaste afstand in acht te nemen en uiteraard geldt: als je 
klachten hebt, blijf dan thuis. Via onze website is de meest actuele stand van zaken te volgen en 
mocht je vragen hebben over een gepland bezoek of een consult, dan kan je ook even bellen of 
mailen. 
 
Alle maatregelen door de overheid zijn gericht op onze veiligheid en het is daarom passend om deze 
maatregelen in acht te nemen. Het is prachtig om te zien wat voor mooie initiatieven er ontstaan en 
hoe er voor elkaar gezorgd wordt. Ook is het ontroerend om te zien wat voor positieve effecten dit 
alles nu al heeft op de natuur. De realiteit is echter ook dat dit virus een bedreiging vormt voor velen, 
waardoor er veel angst geactiveerd wordt.  
 
In al onze cursussen en consulten hebben we het altijd over de verbinding met je eigen basis waarin 
vertrouwen en veiligheid altijd aanwezig is. Dit vertrouwen en deze veiligheid hebben helemaal niks 
te maken met uiterlijke houvasten en juist in tijden van crises waarin veel zekerheden en houvasten 
wegvallen is die weg naar binnen, naar jouw eigen bron en jouw basis, de enige weg die jou echt 
houvast zal geven. 
We voelen ons ook nu bijzonder rijk met onze fysieke plek. Landgoed de Leonardushoeve is voor 
velen een veilige haven met een energieklimaat waarin rust en veiligheid onderdeel van zijn. Hoe 
doen we dat? Door telkens weer opnieuw de uitnodiging van het leven aan te nemen vanuit het 
vertrouwen, echt contact maken met wat er is. In elke sharing staan we daarbij met elkaar stil; op 
het moment dat eenieder van ons contact maakt met zichzelf ontstaat die rust en stilte als vanzelf, 
omdat die er altijd is, je hoeft er alleen maar weer verbinding mee te maken.  
 
In deze bijzondere tijd zijn er veel meningen, adviezen enz. Het kan ons wiebelig maken, want wat is 
nu echt waar kan je je afvragen? De ene specialist heeft een geloofwaardig verhaal en de andere ook, 
terwijl beide waarheden soms haaks op elkaar staan. Angst en onzekerheid voeden is zeker niet 
helpend. De tegenbeweging om het alleen maar spiritueel te maken ook niet, want daarmee onttrek 
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je je aan de werkelijkheid. ‘Daar waar liefde is, is geen angst’ is een waarheid als een koe, alleen kan 
het in de dagelijkse realiteit op dit moment ook een dooddoener zijn. Voor velen die met angsten 
rondlopen kan dat ook overkomen alsof ze niet moeten zeuren en daarmee worden gevoelens 
onderdrukt.  
  
Vanuit spiritueel oogpunt kunnen we ook heel druk bezig zijn met de vraag wat dit alles wat er nu in 
de wereld gebeurt allemaal te betekenen heeft. Deze week kreeg Jan ook weer de vraag: “Kan jij 
afstemmen (voelen, weten) wat dit alles wat er nu gebeurt betekent?”. Het antwoord van Jan is dan 
wat hij altijd zegt in elke cursus: “Daar ben ik helemaal niet bezig. Uiteraard kijk ik steeds ‘klopt het 
nog, zit ik nog op spoor en doen we nog de juiste dingen op de hoeve’. Zolang ik daar een ‘ja’ op voel, 
pak ik op wat er gedaan moet worden en als dat een verbouwklus of een consult is, dan doe ik dat.” 
De overheid benadrukt steeds dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en 
dat is wat Jan ons al jaren voorleeft op de hoeve. “Wat weet ik van het grotere plan? Daarin spelen 
veel grotere krachten mee dan waartoe ik me kan en wil verhouden. Zoals we in de mysterieschool 
ervan uitgaan dat wij een bezield mens zijn, kunnen we via onze ziel en de krachtlijnen van de geest 
een verbinding maken met het grotere geheel, het grotere plan. Alleen waarom zouden wij met dat 
grotere plan bezig willen zijn als mens? Als ik er echt vanuit ga dat mijn ziel mij heel bewust heeft 
gecreëerd met mijn karakter, in deze tijd en op deze plaats, dan is het mijn verantwoordelijkheid om 
tegen al die aspecten ‘ja’ te zeggen, zodat ik ook echt gebruik kan maken van mijn unieke 
eigenschappen als mens”, aldus Jan. 
Met andere woorden: helemaal de verbinding aangaan met de aarde. Reïncarneren, mens zijn in alle 
facetten en in alle uitdagingen die daarbij horen. Als je dat doet, erkent wie, wat en waar je bent, dan 
kan je gebruik maken van jouw pure kracht en dan kan je ervoor kiezen om te handelen of niet te 
handelen. Dus kan je ook nu in deze spannende tijd erop vertrouwen dat Krishna jouw wagenmenner 
is en je precies daar brengt waar jij jouw ‘strijd’ te voeren hebt?  
 
Zoals al eerder gezegd, logisch dat er juist in deze tijd angsten geactiveerd kunnen worden, die je 
kunnen overrulen en misschien wel even helemaal lam leggen. Misschien voel je in de diepte wel 
kracht, vertrouwen en veiligheid, maar kan je er nu geen gebruik van maken. Dat is precies waar ons 
aanbod op gericht is: op die diepere aansturingen die je in het hier-en-nu kunnen overrulen. Als je 
wilt kunnen we daar in een consult samen naar kijken. Weet ons te vinden als je daar behoefte aan 
hebt. En daarnaast, wil je je zinnen verzetten op een plek waar ruimte is voor stilte en rust of wil je 
lekker meewerken in de tuin of elders waar er handjes gewenst zijn, je bent van harte welkom voor 
een verblijf. 
 
Veel vertrouwen gewenst in deze periode. 

 
 
Hartelijke groet, 

namens team en bewoners van Landgoed de Leonardushoeve 
 

Jan Visscher en 
Silvia van Voorthuizen 

  
Terwijl er druk geklust wordt, zit Boeddha heerlijk in de rust ;-)  


