
 
Landgoed de Leonardushoeve  
Een plek waar bezieling centraal staat 
 

 

 
 
Nieuwsbrief 2018 
 

‘Hij die te lang bezig is met goed te doen, vindt geen tijd om  
goed te zijn.’ Rabindranath Tagore 

 
 ‘Het dal is vruchtbaarder dan de top.’ Toon Hermans 

 
 

 
 
Lieve vrienden en bekenden, 

 
Het einde van 2018 nadert met rasse schreden, alweer een jaar voorbij. Het lijkt wel of alles steeds 
sneller gaat, de maatschappij slaat op hol lijkt het wel. Afgelopen halfjaar vier keer een prijsverhoging 
gehad van één leverancier met de reden dat de economie verder aantrekt en de marktwerking de 
prijzen laat stijgen. Ten tijde van de afgelopen crisis bleek dat alles in de economie opgepompt was, 
blijkbaar is er niets geleerd. We maken elkaar gek. We kunnen € 5,00 meer uitgeven dus de 
huizenprijzen stijgen met € 6,00. We blijven een economie creëren waarin bijna iedereen steeds harder 
moet lopen om ‘bij te blijven’. De gezondheidszorg is niet meer te betalen, terwijl er dagelijks medisch 
onverklaarbare klachten bij komen. Iedereen heeft last van stress. Recent las ik (Jan Visscher) een 
bericht dat gemiddeld 61% van de bevolking dusdanig last heeft van stress dat ‘normaal’ functioneren 
niet meer lukt. Als ik hierover met mensen praat hoor ik vaak dat de wereld buiten de Hoeve nu 
eenmaal zo is. 

 
Vroeger was de Leonardushoeve een eiland in de maatschappij, we 
mediteren, roken niet, eten vegetarisch, werken met energie, 
allemaal dingen die toen niet ‘standaard’ waren. Jarenlang heb ik 
gezegd dat ik het als mijn taak zag om de Leonardushoeve in de 
maatschappij te zetten, om te zorgen dat het geen eiland meer was. 

Nu ben ik weer blij om te merken dat de Leonardushoeve een eiland van rust kan zijn voor mensen die 
die rust zoeken. Maar wat natuurlijk nog belangrijker is is dat je zelf die rust kan gaan creëren.  
 

Bij de opmerking ‘zo is de wereld nu eenmaal’, krijg ik associaties 
met het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Oplichters 
vertellen de keizer dat zij magische kleding konden maken, die 
alleen zichtbaar was voor mensen met een hoge intelligentie en 
een hoge gevoeligheid. Toen de oplichters de keizer de ‘kleding’ 
lieten zien zag de keizer niets, maar hij was bang om dom en niet 
gevoelig te zijn en hij zei dus dat de kleding prachtig was. Niemand 
zag de kleding, maar niemand durfde toe te geven dat ze dom of 
ongevoelig waren, dus ook zij zeiden dat ze de kleding mooi 

vonden, totdat een klein jongetje zei: ‘Hij loopt gewoon in zijn ondergoed’. Op dat moment gingen de 
ogen van velen pas echt open en men doorzag de schijnwereld die de oplichters hadden gecreëerd. 
 
In dit geval wil ik wel het ‘jongetje’ zijn dat zegt: ‘Je loopt in een tredmolen en hoe hard je ook loopt, 
je komt geen millimeter vooruit. Je probeert aan eisen te voldoen die onmogelijk zijn: bestaansrecht 



verdienen door hard te werken, het iedereen naar de zin te maken, voortdurend je autoriteit weg te 
geven door de goedkeuring buiten jezelf te leggen. Stap uit die tredmolen, stap uit de schijnwereld van 
overleven, kom weer bij jezelf met beide voeten op de grond. Als je dat doet kom je met elke stap, hoe 
klein ook, vooruit.’ 
 
De Nederlander is bij uitstek iemand die niets moet, we hebben een allergie op moeten, we willen vrij 
zijn, terwijl we in een van de meest vrije landen ter wereld wonen, maar we beseffen niet, dat zolang 
we verslaafd zijn aan erkenning en waardering uit de buitenwereld, we de slaaf zijn van die 
buitenwereld en daarom nooit vrij zullen zijn. We zijn ‘van de wereld’ geworden, we laten die wereld 
bepalen of en wat we goed doen. Autonoom worden, daar gaat het om. 
In de mysterieschool van de Soefi's wordt gezegd dat we niet ‘van de wereld’ moeten zijn maar ‘in de 
wereld’. Door de eeuwen heen zijn er al mysteriescholen, die ons de werkelijke wereld willen laten 
zien. In de bijbel staat dat we ziende blind zijn. We kijken wel, maar zien het niet. We geloven vaak 
alleen wat we zien, wat we kunnen verklaren. Maar het ‘wonder’ LEVEN is vaak niet te verklaren, niet 
te begrijpen. Voor veel mensen zijn termen zoals bestaansrecht, veiligheid, jezelf zijn, enz. enz. 
begrippen, woorden die ‘leeg’ zijn. Het zijn telkens weer de mooiste cadeautjes voor ons als we zien, 
ervaren en voelen als iemand ‘bij zichzelf komt’. Iemand die voor het eerst ‘heelheid’ ervaarde zei: 
‘Eindelijk voel ik wie ik ben en ik ben helemaal goed’. Het geluk straalde ervan af, echt en puur. 
 
Bij de heelheid in jezelf komen en van daaruit je handelingen verrichten, gewoon je leven leiden vanuit 
de heelheid, dat is waar we op de Leonardushoeve zelf iedere dag weer naar streven en we reiken dit 
in ieder consult en elke cursus of training aan. 
Keuzes maken, nieuwe stappen zetten, echt luisteren naar jezelf is vaak het moeilijkste wat er is. Maar 
verbindingen loslaten kan op verschillende manieren. Zo gaven Alex en Alexandra in april aan dat ze 
toe waren aan een nieuwe stap en dat ze gingen uitkijken naar een nieuwe woon- en werkplek. Echter, 
het toepassen van ‘wat wil je wel’ i.p.v. ‘wat wil je niet’ gaf een boeiend resultaat: Zij hebben de 
verbinding met de Leonardushoeve vernieuwd, blijven er wonen en vanaf 1 oktober is Alexandra met 
haar eigen praktijk gestopt en werkt sindsdien fulltime voor de Leonardushoeve. Prachtig om te zien 
dat de energie die eerst in het zoeken ging zitten nu op een fijne manier in haar kwaliteiten naar buiten 
komt. Alexandra geeft net als Silvia en Jan VITT-consulten, maar daarnaast ook zang-/ stemconsulten, 
waarin bij het ‘naar buiten’ komen andere ingangen worden gebruikt. 
 
 

Tijd en prioriteit 
Het verhaal van een professor met een glazen bak heb ik al vaak als 
voorbeeld gegeven: de professor doet eerst grote stenen in de bak. 
Als de bak vol is, vraagt hij aan een groep studenten: ‘Is de bak vol?’ 
‘Ja’, zeggen diverse studenten. Vervolgens vult de prof de bak verder 
met kleinere stenen, daarna grind, zand en uiteindelijk water. ‘Nu is 
de bak echt vol’, zegt de professor ‘en wat bewijs ik hiermee?’ Een 
ijverige student zegt: ‘Al is mijn agenda nog zo vol, er kan altijd meer 
in’. ‘Nee’, zegt de professor, ‘hiermee bewijs ik dat als ik niet eerst 
de grote stenen erin doe, er geen plaats meer is voor deze grote 
stenen’.  
Zo werkt het ook met tijd en ruimte vrij maken voor onszelf. We 

weten dat we rust moeten nemen, tijd maken om (weer) bij onszelf te komen. Ik hoor steeds vaker bij 
consulten en in cursussen: ‘Waarom heb ik zolang gewacht, was ik maar eerder gekomen’. Ook goede 
voornemens (volgend jaar doe ik het anders) sneuvelen vaak. Als je pas ruimte maakt voor jezelf als er 
ruimte overblijft, kom je nooit aan de beurt. Prioriteiten stellen is noodzakelijk. Als je wilt kan je daar 
nu mee beginnen, pak je agenda en blok momenten voor jezelf, schrijf je in voor het hier onderstaande 
APK-traject of de mysterieschool. Periodiek (4 keer per jaar) ondermijnende stress, vermoeidheid, 
teleurstellingen, enz. enz. opruimen. Kortom, loslaten wat niet meer nodig is, stoppen met óverleven 
en weer gaan léven. 

 



 

Aanbod in 2019 

Veel deelnemers van het traject Levensschool hadden 
behoefte aan meer inspiratie en supervisie in het programma 
vanuit de Leonardushoeve. Daar gaan we voor zorgen door vanaf 

2019 een APK in elk seizoen te plannen. Het is een traject van 
een jaar, verdeeld over vier weekenden. Daarbij laten we ons 
inspireren door de natuur. In de winter trekken bomen en planten 
zich terug om zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf, 
waardoor in de lente het nieuwe leven tevoorschijn kan komen 
en er in de zomer volop bloei is. Na de oogst wordt in de herfst 
het oude losgelaten en ontstaat er weer ruimte voor het nieuwe. 
Wij mensen doen het vaak iets anders, door grip en controle 

stromen we niet meer mee met het leven en we verliezen regelmatig de verbinding met onze 
levensstroom. De APK’s helpen, ondersteunen en inspireren jou in het contact maken met deze 
levensstroom, zodat je deel uitmakend van deze wereld jouw eigenheid kan behouden, of anders 
gezegd: zodat je jouw leven ten volle kan oppakken in verbinding met dat wat er van jou gevraagd 
wordt. 
 
Dit traject met APK’s is toegankelijk voor iedereen die minimaal een VITT-module 1 heeft gevolgd. 
Velen hebben de behoefte om na het volgen van een Energieweek met gelijkgestemden met de 
nieuwverworven inzichten bezig te blijven, zodat deze inzichten steeds meer geïntegreerd kunnen 
worden in het dagelijkse leven. Ook mensen die hier al jarenlang komen, geven aan hoe voedend het 
is om hier alleen maar even te zijn, want eenmaal thuis schieten ze toch vaak weer in het oude bekende 
patroon van zichzelf verliezen in hard werken, voldoen aan…, enz. waardoor zij het contact met hun 
bezieling kwijt lijken te raken. Door momenten voor jezelf te plannen, blijf je jeZelf voeden. Dat is de 
reden waarom je bij dit traject een commitment aangaat voor een jaar. Hiermee vul je je agenda als 
eerste met dat wat je echt belangrijk vindt, net zoals de keien in de accubak in de hiervoor genoemde 
wijze les.  
 

Onderdeel van deze APK’s is een Mandir op zondagochtend, zoals we dat vroeger op de Hoeve deden. 

Iedereen is van harte welkom! Noteer de volgende zondagen alvast in je agenda: 24 februari, 12 

mei, 25 augustus en 10 november 
 

In 2019 start de Mysterieschool in een nieuwe vorm. Het is 
een traject van een jaar, verdeeld over vier weekenden, met 
tussentijdse intervisiebijeenkomsten. In dit traject word je als 
mysterieleerling begeleid op jouw individuele pad. Het is geen 
vrijblijvend traject, omdat we ervan uitgaan dat de houding van de 
leerling bepalend is voor de groeistappen die hij of zij kan zetten.  
 
In onze visie gaan we ervan uit dat er in iedere leerling ook een 
meester aanwezig is. We zijn in wezen allemaal leerling en meester. 
Soms kan het echter helpend zijn om tijdelijk gebruik te maken van 
het pad dat de ander al afgelegd heeft tot het moment dat je weer 
zelfstandig verder kan. Een externe meester kan tijdelijk voldoen 
aan een behoefte, omdat hij de leerling laat zien en ervaren met 
welke delen de leerling in zichzelf op dat moment nog geen of 
onvoldoende contact kan maken. Hiermee biedt de meester de 
leerling een waardevol referentiepunt waar hij naar toe kan 
groeien.  

De jarenlange ervaring van Jan en het pad dat hij al heeft afgelegd blijkt voor velen waardevol en 
inspirerend. Door deelname aan de Mysterieschool kan je op jouw pad gebruik maken van zijn 

http://www.leonardushoeve.nl/levensschool
http://www.leonardushoeve.nl/levensschool
http://www.leonardushoeve.nl/mysterieschool


meesterschap. Omdat elk pad zijn eigen unieke rijkdom aan ervaring heeft, zullen we in dit traject ook 
gebruik maken van de inbreng van andere docenten. 
 

De essentie van wat wij willen en kunnen bieden zit wat ons betreft nog steeds 

helemaal in VITT. Het blijft prachtig om te zien hoe mensen via de verschillende 
modules van VITT bezig zijn met bewustwording en persoonlijke groei, waarbij de 
bezieling centraal blijft staan. Wat wil jouw ziel door jou als persoon heen ervaren 

en leren? Dat meer en meer een samenspel laten zijn maakt dat er geen problemen zijn, alleen maar 
groeimogelijkheden. Een cursist omschreef dit als volgt in ons gastenboek: ‘Wat zo mooi is aan de 
Hoeve is dat je er niet komt om over je problemen te praten, maar om ze te beleven. Dat klinkt heel 
vervelend, maar dat is het niet. Omdat je aan alle kanten wordt ondersteund om ze in de ogen te kijken. 
En dan zijn het geen problemen meer, maar uitdagingen. Uitdagingen die je in een veilige bedding, 
alleen en/of samen steeds meer durft aan te gaan.’ 
 

Het traject Werken met en in groepen start al snel, op 18 januari a.s. Er is nog plek, dus je kan nog 
mee doen! ‘Werken met en in groepen’ is er voor iedereen die in of voor een groep het beste uit 
zichzelf wil halen. Het gaat over authenticiteit, echt zijn, omdat dat de sleutel is voor contact en 
samenwerken.  
In zes weekenden leer je o.a.: Hoe creëer je veiligheid in een groep? Wat voor proces speelt zich af in 
de groep en op welke manier kun jij dit proces beïnvloeden? De focus in dit traject ligt op de interactie 
tussen jou en de groep en het groepsproces. Meer informatie lees je op onze website. 

In februari is er weer een Energieweek. 
Heb je interesse voor een van de modules VITT of voor de hele opleiding tot VITT-therapeut? Kom dan 

naar de Kennismakings- en introductiedag op maandag 22 april (2e Paasdag).  Zet deze 
datum ook alvast in je agenda en/of informeer anderen die wellicht interesse hebben. 
 
 

Prijsaanpassingen  
In verband met de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent worden de prijzen voor het 
verblijf per 1 januari a.s. verhoogd. In deze verhoging is ook de jaarlijkse indexering 
van juli 2018 meegenomen. De prijzen voor consulten en cursussen blijven 
ongewijzigd. Nieuw is dat iedereen die zich aan een van de bovengenoemde 
trajecten verbindt, tijdens het traject (1 jaar) een consult kan krijgen voor € 75,00 
(incl. 21% BTW).  

Verder worden de prijzen voor de massages aangepast. De massages van Alexandra blijken telkens 
weer een intense combinatie van ontspanning en healing, waardoor de afgescheidenheid, die vaak 
ontstaat door stress (overleven), opgeheven wordt en het contact hersteld wordt met je 
levensenergie, je potentie. De combinatie van verschillende massagetechnieken met VITT resulteert 
in een totaal aangeraakt worden, op alle lagen. De combinatie consult-massage is daarom vervallen 
en het tarief voor een massage is € 90,00 (incl. 21% BTW). 
 
 

We wensen je een gezond en inspirerend 2019 ! 
 

    
 

Graag tot ziens op Landgoed de Leonardushoeve. 
 

http://www.leonardushoeve.nl/wat-is-vitt
http://www.leonardushoeve.nl/werkenmetgroepen
http://www.leonardushoeve.nl/energieweek
http://www.leonardushoeve.nl/wat-is-vitt


 

 
Als toegift enkele reacties uit ons gastenboek, omdat hierin voor ons zo de essentie voelbaar is van 
waar de Leonardushoeve voor staat: 
 
Een retraitegast die even de rust zocht en hier voor het eerst kwam, schreef:  
‘Heel veel dank! Het was voor vier dagen mijn thuis’.  
 
Een tiener, die met een van haar ouders een weekend samen bij ons doorbracht, schreef: ‘Leuk om 
weer even terug te zijn na 6 jaar! Ik voel mij weer helemaal tiptop! Ik denk dat ik het hoeve virus heb. 
Ik ben in een goede bui vandaag, ik laat het los en ik groei.’ 
 
Iemand die zichzelf deze zomer een stilteretraite gunde, mailde ons weken later:  
‘Het voelt nu nog steeds als een cadeau om mezelf te zijn’. 
 
Of je nu jong of oud bent, voor de eerste keer of al jaren bij ons komt, er is een treffende 
overeenkomst: iedereen verlangt naar de verbinding met zichzelf. Daar is het thuiskomen, daar is de 
echte rust en de stilte te vinden waar we vaak naar op zoek zijn. 


