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“Ik zal het licht liefhebben, 
want het laat me de weg zien, 
ik zal de duisternis verdragen, 
omdat het mij de sterren laat zien.” 
(Og Mandino) 

 
 
 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 

Een berichtje vanaf de Leonardushoeve. 
In een tijd waarin de barrières groter lijken te worden om de dingen te doen die je wellicht het liefste 
zou willen doen. Wat kan en mag er, welke maatregelen worden er nu weer genomen en wanneer 
doen we het goed of fout? 
 
Meer dan ooit doet dit alles een beroep op onze flexibiliteit en het vraagt veel creativiteit om wegen 
te zoeken die passen bij de omstandigheden, maar ook om daarin het contact met je eigen kompas 
niet te verliezen. 
Het vraagt om een ultieme samenwerking met alle delen in jezelf – gebruik makend van alles wat je in 
huis hebt. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat je thuis bent, thuis bij jezelf! 
Loop je in alle hectiek bij jezelf weg, dan kan je in de bekende vuilkuil trappen: te snel vooruit is meer 
achteruit. Loop je te hard, durf dan even stil te staan, zodat je kan voelen wat de volgende stap is. Aan 
de andere kant, bevries je in de veranderingen, durf dan een stap te zetten zonder dat je weet of dat 
echt de juiste stap is. Ervaren, voelen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en de belangrijkste: 
fouten durven maken. En dan weer opnieuw: ervaren, voelen, verantwoordelijkheid nemen enz. Dat 
is leven!  
Leven is niet blindvaren op wat ooit telde. 
Leven is continue veranderen. Meebewegen en tegelijk je koers niet uit het oog verliezen, maar steeds 
bijstellen, rekening houdend met de weersinvloeden van buitenaf. 
 
De grootste levenskunst is de kapitein op je schip zijn, onder alle weersinvloeden. En soms vraagt het 
leven je ook om als kapitein het dek te schrobben, op zich ook niks mis mee, toch? Of schuurt dat een 
beetje in je en is er weerstand om dingen te doen die niet bij jouw ideeën en wensen passen? 
Als je doet wat er gevraagd wordt, er niet mee gaat strijden, houd je je energie over voor wat er nodig 
is. Dus ons advies is: kies een veilige en beschutte plek, ga even voor anker en doe wat er nodig is.  
 
Meestal doen we het in de praktijk anders. In tijden van onveiligheid gaan we vaak meer van hetzelfde 
doen en daarmee dwalen we steeds verder weg van ons doel. We vergeten ons anker en zoeken onze 
houvasten buiten onszelf. Een lichtbaken helpt je om je koers terug te vinden naar jouw eigen innerlijke 
licht.  
 



Op de Leonardushoeve proberen we een lichtbaken te 
zijn. Ook kan onze plek wellicht een vluchthaven voor 
je zijn waar je naar kan uitwijken, om weer op koers te 
komen of gewoon een veilige haven om aan te meren 
en tot rust te komen in stormachtige tijden. Net als 
een haven zijn wij niet afgesloten van de wereld en 
worden ook bij ons de huidige regels gehanteerd. 
Onze passanten ervaren wel een beschutting in onze 
haven, omdat de focus bij ons ligt op echtheid zonder 
de realiteit te ontkennen. Die echtheid is alleen te 
vinden in het hier-en-nu. Nu is het enige moment dat 
telt. Dat telt nu meer dan ooit, omdat de zekerheden 

van gisteren er niet meer zijn en de toekomst onvoorspelbaar is. Daarom een prachtige uitnodiging 
om alleen maar in het nu te zijn. In het nu helemaal ‘ja’ zeggen tegen wat er is, dat vraagt vertrouwen 
en veiligheid. Pas als je die verbinding met je basis, het anker in jezelf, weer hebt gemaakt kan je weer 
uitvaren. Dan ontstaat er weer ruimte voor creativiteit. 
En wat als je even helemaal plat gelegd bent, als het virus je te pakken heeft? Ook dan is het een 
oefening om naar je vertrouwen en veiligheid te gaan. Maak verbinding met het zelfherstellende 
vermogen van jouw systeem en zet die intelligentie in plaats van het virus in het volle licht. Zelfs als de 
vijand binnen is kan je er nog voor kiezen om naar die pure kern van jezelf te gaan, die is altijd 
aanwezig. 
 
En misschien -wie zal het zeggen- nodigen al die barrières ons wel uit om juist contact te maken ons 
eigen lichtbaken, waarmee we ook weer een lichtbaken voor een ander kunnen zijn.    
 
Heb je behoefte aan een veilige haven? Of ben je -terwijl je altijd een prima kapitein was op jouw schip- 
nu je koers kwijtgeraakt doordat je in ander vaarwater terecht bent gekomen? Zoek je een plek om 
even voor anker te gaan? 
Of wil je deze tijd gebruiken om te leren dat het ook anders kan? Misschien wil je jouw dek wel eens 
lekker schrobben en ontdek je dat er nog veel meer kwaliteiten in jou aanwezig zijn. 
 
Landgoed de Leonardushoeve is een passantenhaven, een uitwijkhaven, een haven voor korte of 
langere tijd. Er zijn veel mogelijkheden. Onze haven is beschermd tegen vele weersinvloeden van 
buiten omdat wij blijven focussen op het licht en de kracht in onszelf – het enige baken dat ons te allen 
tijde en in alle situaties echt op koers kan houden. 
 
Door wat veranderingen i.v.m. corona-gedoe, is het RTT-traject opgeschoven. Dat biedt nog een kans 
voor je om mee te doen, er is nog plek. We starten op 6-8 november. Meer informatie hierover vind 
je op onze website. 
 
De geplande Mandir op 8 november a.s. gaat niet door. Omdat we horen dat velen het wel fijn vinden 
om de verbinding te houden, willen we binnenkort een online inspiratie-moment aanbieden. Meer 
informatie hierover volgt in een volgende nieuwsbrief. 
 
Blijf koers houden als kapitein op jouw schip! 
 

 

Hartelijke groet, 

namens team en bewoners van  

Landgoed de Leonardushoeve 
 

Jan Visscher en 
Silvia van Voorthuizen 
 

 

https://www.leonardushoeve.nl/rtt

