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Laten we buiten eten en de zomer proeven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefde is voor het hart wat de zomer is in het jaar van de landman – 
het brengt de oogst van de mooiste bloemen van de ziel. 

 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Zomer! 
De zon schijnt en straalt. 
En velen doen uitbundig mee, genietend van een periode van even niks moeten, tijd maken voor 
ont-spanning, loslaten en ruimte maken voor re-creatie. 
 
Dus we starten deze nieuwsbrief met een zomerse vakantiegroet en we wensen je een heerlijke 
vakantie! 
 
In between – tussen in 
Een tussenfase 
Afscheid van het oude en nog openstaan voor het nieuwe 



 
Jongeren kiezen steeds vaker voor zo’n “in between”, een tussenjaar omdat ze geen idee hebben 
wat ze moeten kiezen. Maar ook ‘oudere jongeren’ kiezen voor een tussenfase.  En soms kies je 
er niet voor, maar kom je door omstandigheden in zo’n overgangsfase terecht. 
 
Kiezen is een van de meest lastige dingen die er is.  
Teveel mogelijkheden of misschien moet je de perfecte keuze maken van jezelf.  
Vaak zeggen we dat we het niet weten wat we willen, maar de eerlijkheid gebiedt dat we het 
misschien ergens diep verborgen wel weten, maar domweg niet durven. En daar vinden we vaak 
ook weer van alles van. Maar stel, je hebt een keer gekozen en je daarmee verbonden en de 
praktijk is compleet anders dan je verwachtte…. Wat dan? Durf je dan nog wel stappen te zetten? 
En durf je nog te dromen? 
 
Misschien klopt het leven wel op jouw deur, maar hoor je het niet?  
Hoe zou het zijn om de deur voorzichtig op een kier te zetten en in kleine stapjes weer naar buiten 
te komen, zodat ook jij het leven weer kan proeven. Weer mee kan doen? En misschien zijn het 
in jouw geval hele kleine baby-stapjes…. Maar wat maakt het uit. Als je maar weer durft te 
bewegen. Mee doet met het leven, mee komt buiten spelen. 
 
Uiteindelijk is dat de wens van iedere ziel die hier naar aarde komt. Deelnemer zijn, ervaringen 
opdoen. Vreugde ervaren en jouw ziel laten zingen door de dingen te doen die jij goed kan, zoals 
jij bedoeld bent.  
 
In ons cursusaanbod krijg je allerlei handvatten aangereikt om vanuit veiligheid te ontdekken en 
te ‘proeven’. Je ontdekt wat het is om steeds meer basis in jezelf te ervaren, waardoor je kan 
ontspannen en er ruimte komt voor liefde en zachtheid, zodat het zelfgenezend vermogen van je 
lichaam zijn werk weer kan doen. Stapje voor stapje, in het tempo dat bij jou past, het licht 
toelaten zodat je de kleurrijke bloemen van je ziel kan aanschouwen en ervan kan genieten. 
 
Geniet van de warmte, het licht en de kleurenpracht van de zomer! 
 
Hartelijke groet van ons allen op  

Landgoed de Leonardushoeve 
 
 
PS.  Heb je zin om in jouw in-between iets op de hoeve te doen,  

je bent uiteraard van harte welkom J  
Kijk even op onze website, zoals je ziet zijn er ook in de zomer volop mogelijkheden:  
driedaagse ouder&kind, zomerstilte-retraite, Energieweek….  
en natuurlijk is er ook altijd gelegenheid voor een individuele ont-moeting. 

  
 


