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“The road to enlightenment is paved with authenticity, not imitation.” 
(Alan Cohen) 

 
“Het pad van ware liefde was nooit effen.”  

(William Shakespeare) 

 
 
Lieve vrienden en bekenden, 

 

Maart roert zijn staart. Terwijl het buiten nog roerig en soms ook flink stormachtig is, lengen de dagen 

en laat het prille leven zich weer zien. 

     
 

Na een stille winterperiode zijn we blij dat we weer groepen kunnen ontvangen op de Leonardushoeve. 

Conform de maatregelen zijn trainingen tot maximaal 30 personen op een private locatie toegestaan.  

Wat fijn dat we zo’n heerlijke, ruime, stille plek hebben. We kijken ernaar uit om weer aan de slag te 

kunnen met onze cursussen en trainingen. 

 

In de periode die achter ons ligt hebben we niet stil gezeten. De grote en kleine sterrenzolder zijn 

gestript en de grote lege ruimte met een lengte van meer dan 30 meter is klaar voor nieuwbouw. Daar 

waar er vroeger nog grote groepen samen op een zaal overnachtten, komen nu ruime kamers met een 

prachtig uitzicht over het hoeveterrein met de Duitse grens aan de horizon. Er is steeds meer vraag 

naar een eigen kamer en liefst ook met eigen sanitair, dus belangrijk dat we onze verblijfs-

mogelijkheden gaan upgraden. De  bestaande kamertjes zijn we ondertussen stuk voor stuk aan het 

opfrissen. Naast deze werkzaamheden wordt ook de keuken verbouwd. Dat stond al heel lang in de 

planning, enerzijds omdat de afzuiging alle warmte in een paar seconden naar buiten blies en je 

daardoor letterlijk in de kou en tocht stond te koken, anderzijds omdat het totaal niet meer voldeed 

aan de eisen van deze tijd. Toen er na de lockdown in december steeds meer groepen afbelden was 

dit het moment om deze klus aan te pakken. Onze keuken, een plek waar zoveel heerlijke maaltijden 

met liefde en passie worden klaargemaakt, verdient aandacht en schoonheid.  

 

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


En zo blijven we op de hoeve lekker in beweging, steeds weer afgestemd op dat wat er nodig is, wat 

er gevraagd wordt. 

   
 

Het is fijn om je energie te kunnen laten stromen. In beweging te zijn.  

Daarnaast vraagt het steeds meebewegen ook flexibiliteit en vertrouwen. Geen blind vertrouwen, 

maar in alle eerlijkheid blijven verbinden met wat echt is en daar dan ook naar handelen. Klopt het 

nog wat we doen? Dat is altijd de vraag die bij ons centraal staat. Zit je nog op je spoor, volg je je pad?  

In tijden van crises word je extra uitgenodigd om trouw te zijn aan dat wat echt is. Als echtheid voorop 

staat en je loyaal kan blijven aan je innerlijke kompas dan geeft dat een stevig houvast net zoals een 

grote boom die meedeint in een storm maar niet omverwaait. Hoewel rukwinden misschien wat 

takken doen afbreken, blijft hij verbonden met zijn kern en doordat hij goed geworteld is in de aarde 

blijft hij leven. Een crisis nodigt uit om dichter bij je kern te komen, bij wie je echt bent, daar waar je 

je levensstroom kan ervaren. Dat lukt alleen als je je hart kan blijven openen naar jezelf. Via de deur 

van je hart kom je bij jouw pure kracht. Daar vind je je eigen unieke gereedschap, jouw kwaliteiten die 

je in kunt zetten waar en wanneer dat nodig is. 

 

In stress-situaties doen wij vaak juist het tegenovergestelde, dan sluiten we de deur naar ons hart en 

daarmee de toegang naar onszelf. Dit is meestal geen bewuste keuze, het is een overlevingsstrategie 

om pijn of verdriet niet te hoeven voelen. Voelen wordt dan als een bedreiging ervaren. Niet voelen 

wordt een nieuw normaal. Je hoofd heeft de regie overgenomen en de weg naar je gevoel, naar wie je 

echt bent, lijkt een onbegaanbare route geworden. 

Jezelf bevrijden van allerlei interne en externe obstakels is een weg naar innerlijke vrijheid. Het 

bewandelen van deze weg vraagt compassie, vertrouwen en geduld. Vooral als je voelt waar je heen 

wilt of een glimp hebt ervaren van wat er mogelijk is, dan wil je naar je doel en de obstakels op je pad 

kunnen je dan behoorlijk frustreren.  

Het is een reis, waarbij je soms verdwaalt en je doel kan verliezen, soms kies je een verkeerde route, 

al dan niet bewust en vaak blijkt dan achteraf dat die ‘verkeerde’ route je precies die ervaring 

opgeleverd heeft die je later op je pad goed kon gebruiken. Alle fases in een groeiproces zijn nodig, 

ook de minder leuke. Ze rijpen ons en maken ons sterker. Het is een pad dat inzet en moed vraagt 

maar wat ook de moeite waard is, omdat het een weg is naar steeds meer Bezield en van harte leven! 

Dat is wat we iedereen gunnen. Dat is waar we graag mee bezig zijn op de Leonardushoeve. En zoals 

bij elke reis: stap voor stap. We zijn allen onderweg, ieder op zijn of haar pad. 

 

Je bent van harte uitgenodigd om een stukje mee te lopen op het pad naar innerlijke vrijheid, naar 

Bezield en van harte leven! Misschien wil je eerst nog wat verkennen en ervaren of deze route aansluit 

bij jouw verlangen? Dat kan op onze introductiedag VITT op zondag 18 april a.s. 

Op 23 april a.s. start er een RTT-traject waarvoor je je nog kunt inschrijven of je kan deelnemen aan 

de Energieweek (21-27 mei). Heb je een van deze cursussen al eerder gedaan en wil je een volgende 

stap zetten op jouw pad? Dan kan je mee doen met de Chakraweek in juni. Dit is een opstap naar onze 

opleiding tot VITT-therapeut, een driejarige opleiding waarbij je vooral bezig bent met innerlijke groei 

en bewustwording. 

https://www.leonardushoeve.nl/introductiedag-vitt
https://www.leonardushoeve.nl/rtt
https://www.leonardushoeve.nl/energieweek
https://www.leonardushoeve.nl/chakraweek


 

We kijken er naar uit om je (weer) te ontmoeten op de Leonardushoeve. 

 
 

Hartelijke groet, 

namens team en bewoners van  

Landgoed de Leonardushoeve 
 
 

Jan Visscher en 
Silvia van Voorthuizen 
 

    
 


