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Het leven is als een regenboog, 
je hebt de zon en de regen nodig om de prachtige kleuren te kunnen zien. 

 
De wijze heeft geen lange tochten nodig; 

alleen de dwaas zoekt de pot met goud aan de voet van de regenboog. 

 

 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Nog nagenietend van de introductie- en kennismakingsdag VITT, realiseren we ons weer eens dat we 
goud in handen hebben hier op de hoeve. De ervaringen waar de mensen bij komen zijn mooi en 
ontroerend om te zien. Zien en ervaren dat er met een eenvoud zoveel mogelijk is, zonder dat er eerst 
van alles moet gebeuren, zonder dat je je hele leven moet veranderen. Dat kan omdat de heelheid er 
al is. Daarmee weer in contact komen, dat gun je toch iedereen! Een mooie aanleiding om deze 
nieuwsbrief te schrijven, zodat wellicht nog velen hun pot met goud kunnen vinden. Niet aan het einde 
van de regenboog, maar veel dichterbij dan dat je denkt, namelijk in jezelf. 
 
Een nieuwsbrief impliceert dat er nieuws is. Deze nieuwsbrief gaat echter over oude in plaats van 
nieuwe dingen. De wereld om ons heen verandert continu, wij zelf ook. De hoeve bestaat ondertussen 
al heel wat jaartjes. Door de jaren heen hebben veel mensen zich verbonden met de hoeve, al dan niet 
voor langere tijd. Een plek die voor velen van grote betekenis was. Een veilige haven op een moment 
dat het niet zo lekker ging in hun leven, een rust- en ankerplek, een inspiratieplek…. velen zijn van deze 
plek gaan houden en ook al komen ze hier al jaren niet meer, in hun hart blijft er een verbinding. 
Tijdens de laatste mandir kwam iemand na een hele lange periode nog een keer terug om ‘afscheid’ 
te nemen. In een overgang naar een nieuwe fase in zijn leven, wilde hij nog een keer terug naar de 
plek die hem zoveel gebracht had, het had hem een basis in zijn leven gegeven. Het raakte om hem 
dat te horen vertellen, de tijd lijkt dan even helemaal weg te vallen, want het was nog steeds voelbaar 
wat het hem gebracht had in zijn leven, prachtig. En de ontmoeting was zo fijn, dat hij wellicht nog een 
keer terugkomt, zei hij bij zijn vertrek. 
 
Wat is dat toch, dat een plek van zo’n grote betekenis kan zijn voor je? Je hoeft de drempel maar 
over te stappen en er is een intens gevoel van thuis zijn. Het bijzondere bij de hoeve is dat mensen 
hier vaak met dubbele gevoelens zijn. Aan de ene kant een verlangen en gevoel van thuis zijn en aan 
de andere kant een grote reserve of flinke portie weerstand. Het is vaak niet eenduidig, zo van: je 
houdt ervan of niet. Ook in andere verbindingen kan je soms zo’n dubbelheid ervaren, zoals sommige 

https://www.leonardushoeve.nl/mandir


partners in relaties niet met en niet zonder elkaar kunnen. Daar waar je grootste verlangen zit, ligt 
ook vaak een uitdaging voor je. En in alle eerlijkheid, soms ben je die uitdagingen ook even kotsbeu. 
Je hele systeem zegt dan: wegwezen. Totdat je merkt dat je toch iets mist in je leven. Herkenbaar dat 
je in je leven steeds weer een bepaalde richting opgeduwd lijkt te worden en dat je steeds weer bij 
eenzelfde punt uit lijkt te komen? 
 
Het kan ook zo zijn dat we maar blijven shoppen of daten en geen echte verbinding aangaan, bang om 
gevangen te zijn in die verbinding. Het gevolg is dan vaak dat je met een gevoel van tekort of gemis 
blijft rondlopen, je bent niet echt gelukkig ook al vertel je jezelf en anderen een mooiere versie van 
het verhaal, om maar niet dat knagende stukje in je te hoeven voelen. Terwijl juist in dat voelen vaak 
het sleuteltje naar jouw pot met goud ligt verborgen, de sleutel tot jouw echte thuis. 
 
In de film ‘A dogs way home’ (te zien op Netflix, trailer) is een hond Bella de 
verbinding met haar baasje kwijtgeraakt en zij hoort steeds opnieuw de roep in 
haar: go home! De liefde tussen Bella en haar baasje is ontroerend en juist die 
liefde blijkt ook steeds opnieuw de grote drijfveer om de weg naar huis te gaan 
en te vervolgen, ondanks alle uitdagingen en verleidingen die zij onderweg 
tegenkomt. 
Wat ons betreft gaat het leven precies hierom: de verbinding met ons ‘baasje’ 
herstellen en terugkeren naar huis. In het traject Mysterieschool noemen we dat 
de roep van de ziel, die we in alle mysteriescholen en ook in veel sprookjes, boeken en films 
tegenkomen. Het is niets nieuws, door de eeuwen heen zijn mensen op zoek en op reis. In essentie 
zijn we allemaal met dezelfde reis bezig en geen pad is hetzelfde. Ieder uniek mens heeft zijn eigen 
unieke pad te gaan en de beste reisgids ben je zelf. Door verbinding te maken met jouw hart, jouw 
verlangen kan je de roep van jouw ziel horen. De grote vraag is: ben je bereid om daarnaar te luisteren, 
te voelen? Durf je contact te maken met wat er echt speelt of speel je liever zelf de baas? 
Volgen is voor velen een van de moeilijkste dingen die er is. We doen het veel liever op onze eigen 
manier, vanuit controle. Overgave vraagt iets anders, namelijk vertrouwen. En waarom zal je een 
baasje vertrouwen waar je wellicht allemaal oordelen of ideeën over hebt.  
 
Alleen de vraag is: kloppen die ideeën wel? De waarheid is dat we onszelf juist 
gevangenhouden door onze beperkende ideeën en onze houvasten, het is een 
schijn-veiligheid. De uitnodiging is daarom steeds weer om ons te verbinden met 
onze liefdevolle ‘baas’, onze ziel, die onvoorwaardelijk van ons houdt en altijd 
geduldig op ons wacht totdat wij weer thuiskomen.  
Laat Krishna jouw wagenmenner zijn op jouw unieke reis en moge die verbinding 
jou ware vreugde brengen! 

 
Ben je nieuwsgierig naar de roep van jouw ziel en voel je de behoefte om daar 
weer wat meer contact mee te maken op een plek die daarin ondersteunend kan 
zijn? Wees welkom. 
 
Agenda voor de komende periode: 

o Mandir op zondag 3 mei, eventueel in combinatie met de Lente-stilteretraite 
o Start nieuw RTT-traject op vrijdag 13 maart 
o Introductie- en kennismakingsdag VITT op zondag 17 mei 

Daarnaast kan je individueel bij ons terecht voor een consult, een massage, impulsdagen en of een 
verblijf. 
 
 

Hartelijke groet, 

namens team en bewoners van Landgoed de Leonardushoeve 
 

Jan Visscher en 
Silvia van Voorthuizen 
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