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Vertrouwen op de wegwijzers van je hart brengt je naar vrijheid en rust 
 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Wij hebben genoten van een heerlijke zomer, waarin veel mensen de weg naar de Leonardushoeve 
vonden. Na het stille voorjaar was het fijn om te ervaren dat dit een plek voor velen is om weer even 
bij te tanken, om te genieten, om te ontwikkelen en te ontstressen. 
 
 
En ook om vakantie te vieren! Wat was het leuk om de 
levendige energie van kinderen te ervaren. Heerlijk die 
sprankeling. En zo lekker puur en aanwezig. 
 
 
 
 
En ondertussen zijn we alweer het nieuwe cursusseizoen ingegleden…. We kijken terug op een mooie 
Energieweek, deze keer in tropische temperaturen, en het was fijn om te zien dat ook jonge mensen 
mee deden. In onze evaluatie vragen we meestal aan de deelnemers hoe zij deze cursus zouden 
aanbevelen bij anderen en Tara omschreef dat als volgt: 

“Ontdek en creëer jouw eigen nieuwe normaal” 
 
 
Ons nieuwe normaal, een kreet die we in coronatijd veel horen. Maar wat is eigenlijk nog normaal in 
deze tijd, in deze gekke wereld? Waar vind jij je houvast als de normen die eerst normaal waren nu 
niet meer blijken te kloppen? Dat geldt niet alleen voor de normen die ons van buitenaf opgelegd 
worden, maar ook voor alle overtuigingen en ideeën waarmee we onszelf vaak gevangenhouden. We 
leven op dit moment in een wereld waarin meningen meer en meer tegenover lijken te staan. Daar 
kunnen we heel druk mee zijn. En misschien doen we dat wel omdat we dan niet geconfronteerd 
hoeven te worden met onze binnenwereld waarin vaak net zo’n wirwar aan informatiestromen is. 
 



Wat ons betreft is er maar een route die klopt: de weg terug naar 
jouw bron en jouw eigen wijsheid! Dat is geen nieuw normaal, maar 
juist een verbinding met een hele oude wijsheid, een bron waar we 
in ons dagelijks leven vaak geen verbinding meer mee hebben. Het 
eeuwenoude chakrasysteem is en blijft een prachtige ingang naar 
jouw fysieke en emotionele lichaam. Door er alleen al contact mee 
te maken en de chakra’s te activeren, kan er al van alles gebeuren: 
je zakt als het ware weer in je lichaam, je ervaart basis in jezelf, je 
kan weer ontspannen, waardoor het zelfherstellend vermogen van 
je lichaam zijn werk weer kan doen. In de VITT-opleiding ontwikkel 
je steeds meer respect voor jouw eigen unieke systeem. In deze 
ontdekkingstocht kom je telkens opnieuw bij nieuwe gevoelslagen 
en ervaringen. Geen schriftelijke opleiding kan hier tegenop, want 
alleen de ervaring kan jou weer echt helemaal ‘thuis’ brengen. Dus 
hoewel we zeker ook mee gaan met alle moderne technieken, 
blijven wij geloven in ons product: alleen de ervaring telt! Daarom 

kunnen onze cursussen niet vervangen worden door een online-versie en zijn ze ook altijd inclusief een 
verblijf op de Leonardushoeve, omdat het energieklimaat en het hele dagritme jou ondersteunt in de 
stappen op jouw innerlijke pad. Door je daarmee te verbinden en ook even helemaal uit je bekende 
patronen te stappen kan je jezelf vrij maken van oude ballast waardoor je jezelf ont-wikkelt. Je wordt 
je steeds meer bewust van jezelf, je patronen, wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Je wordt de dirigent 
van je eigen leven. 
 
Zoals Hanneke de afgelopen Energieweek omschreef: ”Een hele bijzondere ervaring, waarin je begeleid 
wordt en uitgenodigd wordt om thuis te komen in jezelf. Eenmaal daar aangekomen zijn er alleen nog 
maar mogelijkheden en kan het leven voluit geleefd worden.” 
 
De VITT-opleiding is toegankelijk voor iedereen die een Energieweek gedaan heeft en is modulair van 
opbouw. Op vrijdag 11 september a.s. start module 2: de Chakraweek. 
Tot a.s. zondag kan je je nog hiervoor inschrijven. 
Doe je mee? 
Reageer dan snel! 
 

 

Hartelijke groet en graag tot ziens, 

namens team en bewoners van Landgoed de Leonardushoeve 
 

Jan Visscher en 
Silvia van Voorthuizen 
 

 

https://www.leonardushoeve.nl/cursussen-opleiding
https://www.leonardushoeve.nl/chakraweek

