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Jouw leven echt leven! 
 
 

Gooi de ramen open 
Laat de wereld binnen 
De winter geeft zich over  
De lente kan beginnen 
Stef Bos 

 
 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Lentekriebels, voel jij ze ook? De kleuren en geuren van de bloesem, de vogels die je 
wekken met een fluitconcert en bedrijvig bezig zijn om een nestje voor het nieuwe leven te 
maken. Lentekriebels, je voelt, ziet, ruikt en hoort het nieuwe leven. 
 
Hoe is het met jouw lentekriebels? Heb je ook zin om naar ‘buiten’ te komen of laat je het 
liever nog even van binnen kriebelen en wacht je op een gunstiger moment? Misschien is 
er eerst nog wat vertrouwen en veiligheid nodig. Of wil je wel graag, maar heb je geen idee 
hoe dat te doen. Of je blijft veilig binnen en bekijkt het schouwspel van het leven buiten 
vanachter het raam. Ergens weet je nog wel hoe het is om het 
leven te ervaren, maar je doet er niet meer aan mee. Die 
lentekriebels wil je liever helemaal niet zelf voelen, stel je voor 
dat het nog te koud is, dat het weer gaat vriezen of stormen. Je 
doet niet mee, je kijkt ernaar en geniet van anderen, zoals je 
naar een mooie film kijkt. Maar heel eerlijk, stiekem zit in jou 
toch ook nog ergens dat verlangen om de hoofdrolspeler van 
de film te zijn en zelf mee te doen met het leven?  
 
Lentekriebels, het leven leven en ervaren. We zijn vaak als de dood voor het echte leven en 
we zijn meesters geworden in het bedenken van allerlei spelletjes en doen alsof. Onze mind 
is echt geweldig in steeds opnieuw iets verzinnen om maar niet die stap te zetten die we 
doodeng vinden. Het mooie is dat er in ons ook iets is dat veel intelligenter is, dat ons op 
de meest onbewaakte ogenblikken weer laat kriebelen, iets van verlangen, ons laat 
herinneren wat we echt willen, wie we echt zijn.  
Dat leven is er altijd, dat is eeuwig. Geboorte en dood zijn daarin slechts spelers. En waar 
ligt jouw focus in jezelf? Bij geboorte, nieuw, vreugde, plezier, licht of bij dood, ellende, 



kou, donker, OF, door alles heen, bij het leven dat er altijd is. Of het nu winter of lente is, 
het leven is er altijd, ook al zien we het niet altijd. 
 

 
“De dood is niet het tegendeel van het leven. 

De dood is het tegendeel van geboorte. 
Het leven heeft geen tegendeel, het leven is oneindig. 

Het is dus niet ‘Leven en Dood’. 
Het is ‘Geboorte en Dood’.” 

Eckhart Tolle 
 

 
Onze intentie op de Leonardushoeve is om steeds weer de verbinding met het leven te 
maken, hoe het er op dat moment ook uitziet. Dat is echtheid. We kunnen het leven niet 
maken, we kunnen het wel leven. Dat vraagt dat we aanwezig zijn, contact durven maken 
met wat er is, voelen wat we willen, waar we naar verlangen, keuzes maken en de 
verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Het inzicht dat je krijgt ook helemaal leven, je 
bezieling handen en voeten geven, zodat je steeds meer jouw leven kan leven. Je bent de 
regisseur van jouw film waarin jij ook de hoofdrolspeler bent. 
 
Wil je graag weten hoe je dat doet? Kom dan naar onze kennismakings- en introductiedag 
op maandag 22 april a.s. (2e Paasdag) met als titel: “Jouw leven echt leven”. 
 
Weer verliefd worden op het leven. Verliefd worden op dat wat je vorm kan geven. Je bent 
dan niets aan het maken, maar het leven manifesteert zich door jou heen. Het blijft 
ontroerend mooi als je dat bij mensen ziet gebeuren. Dat het meest pure van hen naar 
buiten komt. Het vreemde is alleen dat we het vaak helemaal niet herkennen bij onszelf, 
omdat het zo gewoon voelt. En als daar dan nog steeds een patroontje in meedraait van 
‘dit is niet goed genoeg’, dan worden al die talenten afgedaan als ‘stelt niks voor’ en wordt 
er weer een nieuwe cursus gezocht om toch maar weer een betere versie van jezelf te 
creëren. Totdat je wellicht ontdekt dat er geen betere versie van jezelf is dan dat je ‘gewoon’ 
jezelf bent. Op dat moment val je samen met jezelf en heb je goud in handen. Dan straal je 
uit wie je werkelijk bent en je hoeft er niks meer voor te doen. Wie wil dat nou niet?! 
 
Al het aanbod op de Leonardushoeve is erop gericht om ‘gewoon jezelf te zijn’! 
Je ont-dekt steeds meer je echte zelf. 
Je wordt je bewust van de krachtige invloeden van je mind, de spelletjes die je speelt. De 
grootste klus, zegt Jan al jaren op de hoeve, is dat je gaat inzien dat jij helemaal goed bent 
zoals je bent. Pas als je daar ja tegen kan zeggen, kan je gaan groeien. Dan is er een basis. 
Zolang jij je basis nog aan het ontkennen bent, is het bar lastig groeien. 
Dat betekent dus dat je moet stoppen om jezelf te kruisigen, zodat de Christus ook in jou 
kan opstaan. Dat is waar het Paasfeest ons aan doet herinneren. Misschien moet er toch 
eerst iets dood waardoor het leven de ruimte krijgt, namelijk al die belemmerende 
overtuigingen over jezelf en over het leven. Als die belemmeringen opgeruimd zijn is er 
een opstanding mogelijk. 
 
Mensen zijn steeds weer diep geraakt als ze bij die ervaring van het echte leven komen en 
keer op keer zien we ook dat ze er weer bij weg gaan. De kracht van groepen is dat je die 
mooie stappen en ook alle patronen die mensen er vaak onbewust tussen zetten, ook bij 



anderen ziet. Bij anderen zie je het vaak zelfs beter dan bij jezelf, waardoor er 
bewustwording ontstaat op ons eigen gedoe. Je lift mee op de groeistappen van anderen 
in een groep. Er wordt iets in jou aangeraakt en wakker gemaakt. 
Omdat we veel mensen deze ervaring gunnen, wensen we dat de groepen voor onze 
opleiding weer vol mogen stromen. Dat is waar de Leonardushoeve volgens ons voor 
bedoeld is: een plek waar je in rust en veiligheid in contact kan komen met jouw bezieling, 
jouw innerlijke kompas om jouw leven echt te leven en vorm te geven wie jij bent. 
 
Heb je zelf al eerder zo’n ervaring meegemaakt bij ons en ben je enthousiast? Gun je een 
ander in je omgeving ook de ervaring om weer of meer in contact met zichzelf te komen, 
nodig hem of haar dan uit voor onze introductiedagen. Mocht je op 2e Paasdag niet 
kunnen, op zondag 2 juni is er nog een mogelijkheid. 
 
Op onze website kan je al ons aanbod vinden en op de agenda vind je de data wanneer de 
cursussen zijn. 
 

Deze zomer organiseren we weer een familieprogramma, 
speciaal voor ouders met kinderen. In dat programma staan 
we stil bij de volgende vragen: Hoe maak je van je huis een 
thuis waar je kan ontspannen en jezelf kan zijn? Ligt het geluk 
buiten de deur of kun je het bereiken binnen (in jezelf)? 
In sessies is er volop gelegenheid om de onvrede (stress) 
waarmee je rondloopt op te ruimen, zodat er ook weer 

ruimte komt voor de anderen in je gezin. Vooral kinderen reageren hierop. Er zijn veel 
berichten van kinderen die al jong gestrest zijn; ze vertonen gedrag dat niet gewenst is. Ligt 
de oorzaak van deze stress bij het kind of bij de ouders? Hoe kan je als ouders zorgen voor 
een goed en veilig klimaat? Opvoeden is de juiste voorwaardes creëren. Als een kind 
veiligheid ervaart, kan het kind zich van binnenuit ontwikkelen. 
Voor de kinderen is er een apart programma waarin plezier en spel voorop staat. En 
uiteraard zijn er ook onderdelen in het dagprogramma waarin ouders en kinderen samen 
lekker kunnen ontspannen. 
 
Tot slot nog wat foto’s van de plek waar vorig jaar zoveel bomen verdwenen zijn. Het terrein 
wordt stapje voor stapje ingericht tot een fijne plek om te wandelen. De eerste jonge 
fruitbomen zijn geplant en er worden prachtige nieuwe plekjes gecreëerd.  
 

   
   
 



Mocht je tijd en zin hebben om mee te werken in de tuin of waar dan ook, een verblijf op 
Landgoed de Leonardushoeve kan je weer even helemaal bij jezelf brengen. Het enige wat 
daarvoor nodig is, is je laten meevoeren in het dagelijkse ritme.  
Iedereen die een Energieweek of het Realisatie Trainings Traject (RTT)  heeft gevolgd op de 
hoeve is welkom voor een verblijf met werkmeditatie. In die cursussen heb je het 
dagprogramma van binnenuit leren kennen, zodat je gemakkelijk de aansluiting kunt 
maken. Je doet mee aan het volledige dagprogramma: meditaties, maaltijden en drie keer 
per dag een blokje werkmeditatie (dagelijkse werkzaamheden) in de keuken, tuin, 
gastenverblijf of eetzaal.  
Werkmeditatie is in verbinding met jezelf én je handelingen zijn. 
In het boekje ‘De alchemist’ van Paolo Coelho staat een sprekend verhaaltje van een jongen 
die op bezoek komt in een prachtig paleis met de vraag hoe hij bij echte wijsheid kan 
komen. De koning geeft hem een lepel in handen waarop kostbare olie gegoten is en vraagt 
de jongen het paleis te bekijken. Na zijn ronde komt hij bij de koning terug en verhaalt van 
de pracht die hij is tegengekomen. ‘En hoe is het met de lepel olie’, vraagt de koning. Er 
ligt geen olie meer op de lepel - daar had de jongen geen aandacht meer voor toen hij van 
de ene verbazing in de andere viel. De koning geeft hem dan de opdracht om nogmaals 
door het paleis te lopen, maar geen druppel olie te morsen. Dat lukt de jongen – helaas 
heeft hij nu zijn aandacht zo op de lepel gericht gehad, dat hij niet meer heeft kunnen 
genieten van de schoonheid van zijn omgeving. 
De koning vertelt de jongen dan dat echte wijsheid is: in verbinding met het puurste van 
jezelf zijn (de olie) en van daaruit van het contact met de buitenwereld genieten. 
Dat is wat we doen in werkmeditatie – de verbinding leggen tussen het werk (de 
buitenwereld) en meditatie (het contact met jezelf, je bezieling, je kwaliteiten). 
 

 
Wij wensen je een heerlijke lente en welllicht tot ziens 
op de hoeve. 
 
 
Hartelijke groet van de bewoners van  

Landgoed de Leonardushoeve 
 
   


