
 
Landgoed de Leonardushoeve  
 
 

Nieuwsbrief juli 2018 
 

 

‘De deur van het geluk gaat naar binnen open.’  
(S. Kierkegaard) 

 
‘Love is heaven and fear is hell.  
Where you place your attention is where you live.’   
(Alan Cohen) 

 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
De vakantieperiode is voor velen al begonnen en aan de zomer lijkt geen einde te komen, zelfs toen die 
nog maar net begonnen was. Op de hoeve is het cursusseizoen begin juli afgerond met het laatste 
weekend van de opleidingsmodule chakraweekenden (voorheen 1e jaars). Bij de start van de module 
zei Jan: ‘als we loslaten hoe ver we willen komen, komen we meestal verder dan we vooraf hadden 
kunnen bedenken; als we geen grens neerzetten is er groei net zover als mogelijk is’. Bij de afronding 
moesten we als docenten de conclusie trekken dat dat ook nu weer helemaal klopte, want wat is deze 
groep in slechts een jaar al ver gekomen in het ontwikkelen van hun vermogen om te voelen! Ze zijn hun 
eigen proces hierin helemaal aangegaan, mooi en tegelijk dapper. ‘Ja zeggen’ tegen dat wat er op jouw 
pad komt en het ook daadwerkelijk oppakken vraagt moed en de neiging om de verbinding met het 
leven uit de weg te gaan kan dan op de loer liggen. Als je echter kiest voor het leven, dan zal je merken 
dat het niet altijd ploegen is, er komt ook tijd voor oogsten en genieten. Tijdens het laatste 
opleidingsweekend stonden we stil bij die oogst. De rijkdom van de oogst werd gedeeld en het was 
prachtig om te merken hoezeer hetgeen verteld werd ook voelbaar was. Er werd niet ‘gepraat over’, 
maar ‘gepraat vanuit’ en dat is precies waar we op de hoeve keer op keer mee bezig zijn: congruentie. 
Als denken, voelen en doen met elkaar overeenkomen ontstaat er rust in jezelf en ook in je omgeving, 
omdat jouw rust dan vanzelf uitstraalt, net zoals het zonnetje deze zomer zo heerlijk aan het stralen is. 
 
De warmte van deze zomer in combinatie met de droogte maakt dat het gezaaide mosterdzaad 
waarover we in de vorige nieuwsbrief schreven helaas niet ontkiemd is. Zo kan het dus ook gaan, daar 
waar je zaait op dorre grond is er geen oogst. De natuur is dorstig en gulzig naar water, letterlijk 
levengevend water. Licht en water zijn essentieel voor leven en voor groei. Dat geldt ook voor ons 
mensen.  

De bomen laten hun blad los en trekken zich terug, ze 
zorgen goed voor zichzelf in deze tijd van droogte. Doe 
jij dat ook als je merkt dat er schaarste om je heen is? 
Het is belangrijk dat je juist dan goed in verbinding 
bent met jouw eigen unieke levensstroom. Wil je leren 
hoe je daarmee contact kan maken, gun je jezelf meer 
verbinding en doorstroming? Doe dan mee met de 
Energieweek en ervaar zelf hoe deze week van 
positieve invloed kan zijn op de kwaliteit van je leven. 
Net zoals een regenbuitje in de woestijn alles weer 
kan laten leven en bloeien, zo kan de doorstroming 

van je levensenergie jou in een korte tijd weer helemaal levend maken. 
 



Verbinding maken met het natuurlijke proces 
van groeien en ontwikkelen betekent niet dat je 
altijd hoeft te vechten of te ploeteren. Hoeveel 
ruimte geef jij jezelf voor zo’n groei en 
ontwikkeling? In het hierboven vermelde 
voorbeeld van het niet ontkiemde mosterdzaad 
gaan we niet uitgebreid inzoomen op de zaaier, 
het zaad, de grond, de juiste tijd enz. enz. om te 
onderzoeken waar het mis gegaan is, maar we 
accepteren dat er omstandigheden zijn waar we 
als persoontje niet altijd invloed op hebben, in 
dit geval het weer. In ons persoonlijke leven 
verliezen we dat grotere geheel nog wel eens uit het oog en velen zijn er meester in om zichzelf als 
‘zaaier’ helemaal onder een vergrootglas te leggen, vaak ook nog met een kritische houding die weinig 
ruimte geeft voor groei omdat de focus ligt op ‘wat heb ik verkeerd gedaan?’. Anderen zijn er meester 
in om het helemaal buiten zich te leggen (het lag aan het zaad, de grond, enz.). Al met al blijft het een 
beperkte zoektocht, meestal met als doel om een schuldige te vinden. En vanuit controle, om te 
voorkomen dat het een volgende keer niet weer gebeurt. Hoe zou het zijn als je dan naar het grotere 
geheel kan kijken en je kan accepteren dat je niet overal invloed op hebt? Dan ontstaat er in ieder geval 
al meer ruimte en zachtheid. En wie weet zie je vanuit die ruimte en zachtheid ineens wat er speelt, 
waardoor je opnieuw een keuze hebt om het wellicht anders te doen, om jezelf een andere ervaring te 
gunnen waarvan je weer kan leren. Dat is groei van binnenuit.  
 

Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid. - Boeddha 
 
Het leuke van groei is dat er altijd meer mogelijk is. Dat zien we bij onszelf en de mensen om ons heen 
en daarmee blijft onze opleiding na 25 jaar nog steeds groeien. Het is een prachtige reis naar binnen, 
waarin veel moois te ontdekken is. Dus open die deur van het geluk die naar binnen open gaat! Als je al 
een Energieweek gedaan hebt, dan kan je in september instromen bij de Chakraweek en als je dat bevalt 
kan je meteen daarna doorstromen naar de Chakraweekenden, een ware verdieping in het contact 
maken met je lichaam, je voelen, zodat je het leven kan ervaren en kan leven.  
 
 

Tijdens deze zomervakantie wordt er op de hoeve weer 
een grote klus opgepakt: het huis van Jan en Marjan krijgt 
een nieuw dak. Geen dag te vroeg, zo bleek afgelopen 
dagen toen het oude dak laag voor laag afgepeld werd, 
want de boel was al behoorlijk aan het wegrotten. Ook het 
huis van Roelien dat ernaast staat wordt onderhanden 
genomen. De bewoners kunnen door deze verbouwing 
uitkijken naar een winter waarin hun huis eindelijk warm 
en behaaglijk zal zijn.  
 
Het is fijn om te zien dat Jan zichzelf ook een warm en 

behaaglijk nest gunt. Jarenlang heeft hij met liefde en bezieling geïnvesteerd in de hoeve en uiteraard 
doet hij dat nog steeds. Kijkend naar de toekomst is het zijn wens dat hier in de toekomst een team 
mensen woont en werkt waardoor de hoeve in deze vorm kan blijven bestaan, een plek waar mensen 
kunnen zijn om contact te maken met het wezenlijke van zichzelf, een plek waar bezieling centraal staat. 
Waar we de tools in handen hebben voor een gelukkig leven. Een plek waar mensen niet alleen kunnen 
helen en tot rust kunnen komen als ze vastlopen in het dagelijkse leven, maar ook een plek waar je 
gewoon kan zijn wie je bent, waar het gaat om echtheid, om binnenkant in plaats van buitenkant. 
Kortom een plek waar we met elkaar trots op zijn en waar we van genieten. 
 
Per 1 juli is Jan daarom een maatschap aangegaan met Silvia. Tien jaar geleden kwam zij vanuit het niets 
hier binnenwandelen voor een Energieweek. En hoe dubbel kan het zijn in het leven: het ene deel van 
haar wist vanaf dat moment: ‘daar wil ik zijn, daar ligt mijn hart’ terwijl het andere deel van haar telkens 
weer van alles wist te bedenken om zich maar niet te verbinden. Na een eerste jaar wonen op de hoeve 



was het zelfs letterlijk wegwezen, maar haar hart bleek sterker. De liefde wint het altijd van de angst. 
Jan zag de liefde en schonk geen aandacht aan de angst, dat deed zij zelf al genoeg. ;-) Dus toen zij vroeg 
om terug te komen in de vorm van stagelopen, was ze weer van harte welkom en stapje voor stapje is 
ze de verbinding aangegaan, nu met deze stap. 
“Terugkijkend is het ontroerend om te zien hoe Jan me steeds in vrijheid zelf mijn stappen liet zetten, 
omdat ik heel goed voelde en wist hoe belangrijk het is dat ik daar helemaal zelf de verantwoordelijkheid 
voor neem. En tegelijk had ik deze stap nooit gezet zonder het liefdevolle geduld en vertrouwen van Jan. 
Graag bouw ik voort op de basis die Jan hier op de hoeve heeft neergelegd vanuit mijn eigen basis die ik 
hier op de hoeve ben gaan ervaren. In onze samenwerking de laatste jaren voel ik de verbinding in onze 
liefde voor deze plek en het werk dat we hier doen.” 
 
Samen zetten we onze schouders eronder om voort te bouwen op het prachtige fundament dat er al is. 
Verdiepen en groeien, zowel in het team enthousiaste mensen die vanuit hart en ziel hun deel willen 
leveren aan de zorg voor de organisatie alsook mensen die hier op deze plek verbinding maken met wie 
zij in wezen zijn en hoe zij bedoeld zijn om te zijn. 
 
Waar kies jij voor? Liefde of angst? Laat de liefde jouw drijfveer zijn in je leven en gun jezelf het 
allermooiste. Misschien is dat allermooiste in de praktijk niet altijd wat je als plaatje had. Wat doe je 
dan? Hardnekkig aan je plaatje vasthouden en boos, gefrustreerd of verdrietig rondlopen omdat je niet 
krijgt wat je wenst? Of lukt het je om eerlijk naar jezelf te zijn, misschien wel tot de conclusie komend 
dat je precies dat krijgt wat klopt? Uiteraard is het dan wel nodig om uit te zoomen, waardoor je het 
grotere geheel kan zien. Vind je het lastig om zelf helderheid te krijgen, vooral als het proces waar je 
inzit je beperkt in je zicht? Schroom niet, vraag een ander om met je mee te kijken. Je kan altijd terecht 
voor een consult bij ons. Juist omdat wij vanuit een breder perspectief kijken, is het mogelijk om snel bij 
de kern te komen. Wij nemen jou als persoon serieus en gaan uit van jouw heelheid. Als jij daar ook 
(weer) contact mee kan maken zijn er wonderen mogelijk, het wonder van gewoon gelukkig zijn. 
 
Een fijne zomer(vakantie)!     
 

Hartelijke groet van ons allen op 

Landgoed de Leonardushoeve     
 
 
 
 

Agenda: 
- 16 juli t/m 5 augustus :  Zomerprogramma waarin je kan ont-stressen en bijtanken  

  (minimum deelname is 2 etmalen) 
- 8 t/m 12 augustus :  Stilteretraite 

- 24 t/m 30 augustus :  Energieweek  

- 7 t/m 13 september :  Chakraweek 

- 21 t/m 23 september   :  Start nieuw traject Werken met en in groepen (6 weekenden) 

- 28 t/m 30 september   :  Start nieuw traject Chakraweekenden (8 weekenden) 
 

 

 

(toe)gift: Afgelopen week hebben we genoten van een hartverwarmende samenwerking van Marjan 
Riesebos en Wiepke Poldervaart. Ze hebben een schat aan kaarten en schilderijtjes gemaakt die te koop 
zijn in onze winkel. De opbrengst van deze juweeltjes is volledig voor de hoeve.  
 

   

http://www.leonardushoeve.nl/zomerprogramma2018
http://www.leonardushoeve.nl/stilte-zomerretraite
http://www.leonardushoeve.nl/energieweek
http://www.leonardushoeve.nl/chakraweek
http://www.leonardushoeve.nl/werkenmeteningroepen
http://www.leonardushoeve.nl/chakraweekenden

