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Bezield en van harte leven 

 

 

 
Lieve vrienden en bekenden van de Leonardushoeve, 
 
 
Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. 
 
Enerzijds vliegt de tijd voorbij en anderzijds kan hetgeen wat je meemaakt zo intens zijn dat een 
dag veel langer lijkt dan 24 uur. Tijd is een relatief begrip, zo ervaren we het vaak op de hoeve. 
Vooral als je in een opleidingsweekend zit en je je helemaal onderdompelt in ons energieklimaat, 
dan is er in relatief korte tijd zoveel mogelijk dat het bijna te snel gaat voor je mind. Het 
energieklimaat op de hoeve is helpend om snel naar de essentie te gaan. Dat is wat we vaak 
terugkrijgen van cursisten en van retraitegasten. Ook andere bezoekers die soms even bij ons 
binnenlopen en vragen wat wij doen, benoemen het vaak als een verstilling, een bijzondere rust. 
In de hectiek van de dagelijkse drukte kan het een verademing zijn om in een oase van zo’n rust te 
vertoeven. Contact maken met jezelf, thuiskomen bij jezelf, dat is voor ons op de Leonardushoeve 
‘gelukkig zijn’ en dit geluk wensen we iedereen! 
 
Op onze nieuwe website zijn we in het voorjaar gestart met een lentefoto op de homepage en na 
de zomer- en herfstfoto’s is het jaar nu rond met een foto van de hoeve in winterpracht (zie 
hierboven). Terwijl de seizoenen komen en gaan, de mensen en groepen komen en gaan, ervaren 
we het als heel prettig om met een vaste kern mensen hier op de hoeve samen te werken. Echt 
samenwerken is pas mogelijk als er veiligheid is. Zolang er onveiligheid is, is er gespannenheid en 
stress. Dit geldt uiteraard niet alleen voor een team, maar ook voor ons als individu. Is er nog strijd 
in je, omdat je meer van jezelf vraagt dan dat je kan, omdat je jezelf niet goed genoeg vindt en een 
betere versie van jezelf aan het maken bent, omdat je jezelf geen ruimte geeft om te leren en te 
groeien?  Stap eruit, uit de stress, en ga naar je veiligheid! Hoe? Soms is dat simpel, namelijk 
gewoon doen. Andere keren vraagt het wat anders: oude, opgeslagen emoties loslaten en 
opruimen.  
 

Jan Visscher heeft begin december een lezing/workshop gegeven met als titel 
“Voorbij de grenzen van de beperking”.  Daarin liet hij ervaren wat er 
allemaal mogelijk is bij ons op de Leonardushoeve en hoe simpel dat kan zijn. 
Veel onverklaarbare klachten kunnen opgelost worden.  
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Onze mind blijkt vaak de grootste barrière bij veranderingen, vandaar dat we dan ook regelmatig 
tegen cursisten zeggen dat onze grootste klus is om hun denkkader te vergroten. Als wij zeggen: 
‘dit is mogelijk’, dan zeggen we tegelijk: ‘de rest is niet mogelijk’. Door het vast te zetten laten we 
geen ruimte meer over voor wonderen. Durven we nog te geloven in wonderen, in de wonderen 
van de natuur? Daartoe nodigen wij je van harte uit. Ons zelfherstellend vermogen is immens, dus 
het is belangrijk dat we de stoorzender(s) aanpakken en weer gaan geloven in het wonder van 
onze eigen natuur. 
 
We hebben besloten om de lezing/workshop “Voorbij de grenzen van de beperking” in het  
komende jaar op verschillende data en op diverse plaatsen in het land te herhalen, omdat: 

• we op de Leonardushoeve echt prachtige tools in handen hebben om mensen te helpen, 

• we graag datgene willen aanreiken waardoor mensen het gevoel hebben te leven in plaats 
van te overleven, zodat zij zich (weer) gelukkig kunnen voelen, 

• mensen het soms nog lastig vinden om het uit te leggen wat we doen (logisch, want het 
gaat om een ervaring en hoe leg je een ander uit hoe bijv. bloemkool smaakt), 

• voor velen Limburg nog te ver weg is voor een lezing/workshop als niet precies bekend is 
wat het inhoudt, 

• we graag veel mensen willen bereiken die de weg naar ons Landgoed weten te vinden, voor 
een consult, een verblijf, een cursus of training, hetzij voor henzelf of voor een ander. 

Kortom, ons aanbod mag gezien, gevoeld, gehoord en ervaren worden. Zie agenda. 
 
Het oude loslaten, dat gold ook in 2017 voor ons op de Leonardushoeve. We hebben heel veel 
oude spullen opgeruimd en ook letterlijk weggedaan. Met loslaten en opruimen ontstaat ruimte, 
ruimte voor iets nieuws. Soms voel je al langer welke kant je innerlijke kompas op wil. Dan kan het 
frustrerend zijn als het nog niet lukt. Je zou dan de neiging kunnen hebben om te gaan twijfelen 
aan je innerlijke kompas en te kiezen voor een ander spoor. Trouw blijven aan wat je voelt is ook 
steeds opnieuw kiezen. Als je steeds opnieuw durft te voelen of het klopt, steeds opnieuw ‘ja’ zegt 
tegen dat wat er gevraagd wordt, ontstaat er een steeds diepere verbinding. Zo’n loyaliteit aan je 
innerlijke kompas is misschien wel moeilijker dan steeds weer een ander spoor kiezen. Het vraagt 
namelijk geloof en vertrouwen om het ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’ ten volle te leven. 
Maar wat een rijkdom biedt het om steeds meer dimensies te ontdekken in jezelf. Door keer op 
keer op keer te verdiepen ontstaat er meesterschap!  
We prijzen ons gelukkig dat Jan en velen met hem, hun innerlijke kompas trouw gebleven zijn, 
waardoor Landgoed De Leonardushoeve een plek is die voor veel mensen al meer dan 25 jaar een 
veilige haven is gebleken. Een veilige haven waar je kan verblijven, net zo lang tot het weer tijd is 
om te gaan. Een haven waar je ook steeds weer naar kan terugkeren, voor een moment voor jezelf, 
voor een impuls, voor dat wat jij nodig hebt om contact te maken met jouw innerlijke vrede, jouw 
innerlijke licht. 
 
En hoe fijn is het als iedereen op aarde zijn of haar innerlijke licht 
kan en durft te laten schijnen. 
 
“We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.”  
(Marianne Williamson) 
 
 

Het team van Landgoed de Leonardushoeve wenst je 

fijne feestdagen en een heel gelukkig 2018 

met veel warmte en licht. 
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