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Een nieuw jaar ontvouwt zich geleidelijk,  

zoals de bloembladen van een knop  

de schoonheid binnenin nog verborgen houden. 

 

 

Ohm  

 
 
 
 
 

Lieve vrienden en bekenden, 
 
De stilte van Nieuwjaarsochtend na de feestvreugde en het knallende vuurwerk van de nacht ervoor, 
het ontwaken van een nieuwe dag, een nieuwe start, een nieuw moment waarin alles nog mogelijk is, 
waarin alles zich nog kan en mag ontvouwen…. Een heerlijk moment! Je voelt het ontwaken in die 
stilte, het ontwaken van het leven. In de stilte is alles al aanwezig, net zoals in de knop de bloem en 
vrucht al aanwezig zijn en zoals na de conceptie het hele wezentje al aanwezig is. De grootsheid voelen 
in iets heel kleins, misschien nog niet eens zichtbaar. 
 
Het leven is een wonder, het is niet te bevatten, niet te (be)grijpen. Een wonder dat je kan 
aanschouwen en waarover je je kan blijven verwonderen. Het leven vraagt, het nodigt uit, om te 
ervaren en om deelnemer te zijn. Neem jij deze uitnodiging aan?  
 
Dat is onze nieuwjaarswens aan eenieder: dat je ten volle jouw leven kan en mag leven, dat je 

jouw potentie naar buiten kan brengen en mag zijn wie jij bent. 
Levensvreugde kunnen ervaren vraagt om een verbinding met jouw hart en met jouw ziel, een 
verbinding met wie jij echt bent. In contact zijn met jouw eigen unieke levensstroom. 
 
Bezield en van harte leven is een keuze, telkens opnieuw. We moeten de verbinding steeds opnieuw 
weer aangaan. Het is een vrijwillige keuze en geen vrijblijvende. Het vraagt bewustwording, inzicht in 
onszelf, leren, oefenen en trainen én de bereidheid om oude pijn en gehechtheden los te laten.  
 
 
‘Het leven is een dans tussen vreugde en verdriet.’  

Onze neiging is vaak om ons terug te trekken als we pijn ervaren. Dat geldt zowel bij fysieke alsook bij 
emotionele pijn. En dat terugtrekken gaat vaak geheel onbewust. Als hier bewustwording op komt en 
je ziet wat je doet of deed, kan je ook leren om het anders te doen. Zo kan je leren hoe je vanuit je hart 
met zachtheid aanwezig kan zijn, zodat er ruimte voor heling en genezing ontstaat. We beschikken 
allemaal over een prachtig en ingenieus systeem, dat vaak alleen maar verstoord is. Door de 
stoorzender aan te pakken en uit te schakelen kan dat prachtige systeem (het wonder van het leven) 
zijn werk weer doen. In hoeverre geloof jij in dat wonder van het leven? En durf je daarop te 
vertrouwen?  



Of, wat heb jij nog nodig om (weer) in dat wonder van het leven te geloven en daarop te vertrouwen? 
Veiligheid en vertrouwen vormen de basis om je hart te kunnen openen. Gun jezelf het allerbeste! Het 
hart is de toegang tot een wereld van innerlijke vrede en als er vrede is in jezelf kan je ook (weer) 
contact maken de schoonheid en vreugde van het leven. Via het hart is er heel veel mogelijk, misschien 
wel alles. In ieder geval veel meer dan dat we kunnen bedenken. Dus misschien nog een tip voor een 
goed voornemen voor dit jaar: volg je hart, want dat klopt altijd. 

 
Op de hoeve volgen we ook dit jaar weer ons hart en met bezieling begeleiden we mensen, individueel 
of in groepsverband, op het pad dat zij lopen. Weer in contact met jouw bezieling kun je zien en ervaren 
wat de zin en betekenis is van wat je tegenkomt in jouw leven. Het cursusaanbod vind je terug op onze 
website. In februari is er weer een Energieweek en in maart start er een nieuw RTT-traject. Ook de 
Mysterieschool blijft doorgaan, een verdiepend traject waarin we aan de hand van diverse 
mysteriescholen ons eigen unieke pad als mysterieleerling onder de loep nemen. Iedereen die een 
Energieweek heeft gedaan kan hieraan mee doen, je tekent je in voor een jaar (4 weekenden) en je 
kan instromen wanneer je wilt. Ook hebben we dit jaar weer vier zondagen ingepland voor de Mandir. 
En mocht je behoefte hebben aan wat extra inspiratie of verdieping, dan kan je je in het weekend van 
de Mandir ook aanmelden voor een of meer impulsdagen. Als meer mensen zich hiervoor aanmelden, 
dan worden de twee gesprekjes die je normaal gesproken bij impulsdagen hebt omgezet in twee 
groepssessies, op zaterdagavond en op zondagmiddag. Afgelopen jaar bleek bij het groepje dat zich 
verbonden had voor de APK’s, dat er echt een meerwaarde is om dat als groep te doen, omdat je dan 
mee kan liften op de vragen van de ander. 
Uiteraard kan je ook nog steeds individueel terecht voor een consult of voor impulsdagen. Een afspraak 
hiervoor kan je maken via kantoor. 
 
In 2020 komen er ook weer stilteretraites. Velen 
ervaren de hoeve als een plek om even uit de dagelijkse 
hectiek te stappen en om weer het contact met zichzelf 
te maken. Even offline, thuis en al je patronen letterlijk 
loslaten, stoppen met multitasken, zodat er alleen maar 
ruimte is voor jou ☺. Ons dagprogramma blijkt hiervoor 
nog steeds een goede basis, met de cadans van een vast 
ritme, met stilte en of chant in de kapel, met 
werkmeditatie, met ruimte voor een wandeling, een 
boek, een gesprek, een yantra schilderen of tekenen, 
enz. Steeds opnieuw een nieuw begin, een nieuw NU, 
waarin alles aanwezig is, waarin jij uitgenodigd wordt 
om te zijn, met hart en ziel. 
 
   

 
 
We wensen je een bezield en sprankelend 2020! 
 
  
  

Hartelijke groet,  

 

namens team en bewoners van 

Landgoed de Leonardushoeve 
 

Jan en Silvia  

https://www.leonardushoeve.nl/
https://www.leonardushoeve.nl/energieweek
https://www.leonardushoeve.nl/rtt
https://www.leonardushoeve.nl/mysterieschool
https://www.leonardushoeve.nl/mandir
https://www.leonardushoeve.nl/consulten
https://www.leonardushoeve.nl/impulsdagen
https://www.leonardushoeve.nl/contact

