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De kosmos is vol van wonderen  
Jij bent er een van.  
 
 
"Bijna alles wat u doet is onbelangrijk,  
maar het is belangrijk dat u het doet!" 
(Mahatma Gandhi) 
 
 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Aan warmte geen gebrek deze zomer. Ondanks de warmte is er nog volop geklust buiten. Er zijn 
daken vernieuwd, de ramen in de Maanzaal zijn vervangen, dakgoten zijn schoongemaakt en er 
is veel getuinierd. Zoals welbekend, we hoeven ons nooit te vervelen op de hoeve, altijd wel wat 
te doen J. En tussendoor ontspannen, voor alles is een tijd. Zo hebben we een oude traditie weer 
in ere hersteld en hebben we met z’n allen een mooie fietstocht gemaakt, genietend van de 
omgeving, elkaar, een ijsje enz. 

    
 
Onze koks hebben deze zomer een bijscholing Ayurvedisch koken gedaan en we genieten nog 
meer van een veelheid van kruiden, smaken, kleuren en geuren. En daarnaast en niet in het minst 
blijven we genieten van de groei en ontwikkeling van de mensen die steeds weer komen, van de 
verbinding die zij maken op onze plek die daartoe uitnodigt. Vol en vervuld van intense 



ervaringen uit de zomer-stilteretraite en daarna een Energieweek voelen we de behoefte om 
onze oogst met jullie te delen via deze nieuwsbrief. 
En goed nieuws: het pachtcontract met het missiehuis wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 
oktober verlengd met nog eens 30 jaar. Daardoor kunnen en mogen we door op deze fijne plek 
met al onze activiteiten! Wat een rijkdom. Niet dat het komt aanwaaien, we werken er hard voor, 
maar bovenal met veel liefde. En dat is voelbaar voor iedereen die hier komt, dat is wat we steeds 
weer terug horen van onze gasten. 
 
Als mens zou je het liefst iedereen willen laten snoepen van zo’n rijke oogst van al meer dan 30 
jaar werk en ontwikkeling, je gunt het de ander ook zo. Tegelijk realiseren we ons dat niet 
iedereen hier behoefte aan heeft. Maar delen kan op verschillende manieren. Je kent het vast 
wel. Je bent bij iemand op bezoek en je moet per sé wat drinken en het liefst ook nog wat lekkers 
erbij eten. In ieder geval toch echt even proeven, want het is zooo lekker….. In zo’n situatie lijkt 
het delen (of geven) van die ander meer op dwang, want ook al heb je helemaal geen trek, de 
gastheer of gastvrouw is pas tevreden als je wat genomen hebt. Met andere woorden, die ander 
wil je niet iets geven, maar wil eigenlijk een goed gevoel door jou krijgen, en jij ontneemt hem of 
haar dat gevoel als je het aanbod afslaat. Weg vrijheid. 
Delen of geven vanuit een Universele Bron is van een andere orde. Dan stal je als het ware de 
overvloed van jouw oogst uit in een kraampje, zodat ieder die wil ervan kan nemen.  
Mensen nieuwsgierig maken. 
Hoe doe je dat? 
Door alleen maar uit te nodigen. Uiteraard kan je wel liefde en aandacht stoppen in je 
handelingen, zodat het voelbaar prettig is voor anderen. Pure liefde nodigt uit, opent en verbindt. 
Zodra er maar iets van eigen belang in zit, is er een dubbele agenda en ook dat is direct voelbaar, 
net zoals bij die gastheer of gastvrouw die jou via mooie woorden in feite ‘dwingt’ om iets te eten 
of drinken. 
 

    
 
Maar hoe kom je dan naar buiten met jouw kwaliteiten? Wat ons betreft door je dienstbaar op te 
stellen. We hebben allemaal onze kwaliteiten gekregen om er gebruik van te mogen maken. 
Handelen vanuit liefde en respect voor de bron betekent dat je dat wat jij in huis hebt ook inzet 
ten dienste van jouw zielenwezen, zodat alles weer terug kan vloeien naar de bron. Zoals in de 
Bhagavad Gita staat: alle handelingen die op mij gericht zijn, zegt Krishna tegen Arjuna, zijn vrij 
van karma. Dus bij elke handeling kan je je afvragen: is dit voor eigen gewin of doe ik wat mijn 
diepste of hogere zelf aan mij vraagt? Leven in afstemming met jouw bron is steeds weer een 
beweging van binnen naar buiten. Er zit geen enkele menselijke logica in, ‘als je maar hard 
genoeg werkt ontvang je veel’. Als mens denken we vaak nog boekhoudkundig en we hebben 



plaatjes, ideeën en verwachtingen. Maar het leven geeft niet altijd wat je vraagt, vaak wel wat je 
nodig hebt. Wil je dat aannemen of blijf je stug je eigen plan trekken, als het linksom niet lukt, 
dan maar rechtsom? 
 
Verbinden met jouw bron betekent dat je je eigen vruchten en de waarde ervan (h)erkent. Want 
stel, je staat daar met je kisten vol appels, maar je houdt niet van appelen en hebt liever peren. 
Dat wordt dan hard werken als je een appelboom bent. Hoe krijg je het dan voor elkaar om peren 
te laten groeien? Misschien is het een idee om je te verbinden met jouw pure vruchten, jouw 
kernkwaliteiten, de waarde en schoonheid daarvan gaat ontdekken door ze eerst zelf te proeven, 
te ont-dekken, waarna je ze vervolgens met liefde en respect voor jouw zielenwezen, in jouw 
kraam kan uitstallen.  
 
In de wereld om ons heen is er de afgelopen tijd veel gebeurd en er gebeurt nog steeds veel. 
Corona zette alles on hold. Daardoor kwamen we bij inzichten, alleen wat hebben we ermee 
gedaan? In de eerste maanden van de corona-tijd was er verstilling en verbinding, velen 
ontdekten hoe fijn het was om even verlost te zijn van allerlei sociale druk. Langzaamaan 
veranderde dat. Het gemis, het tekort en de angst gingen overheersen. En deze zomer lijkt het 
wel alsof we met z’n allen iets moeten inhalen van dat gemis. We moeten weer van alles, de 
hectiek en druk lijkt nog groter dan voor corona. Kortom, de inzichten die we hadden zijn nog 
niet ingedaald en we stappen weer in onze oude patronen. We hebben het veel te druk om nog 
met de essentie contact te maken. De armoede neemt toe, op alle levels. Er is een grote angst 
voor tekort en er is veel onvrede om ons heen. De wereld lijkt steeds minder veilig. 
 

Reden te meer om contact te maken met een veilige 
geborgenheid binnenin jezelf. Denk nog eens terug 
aan jouw ervaringen in je Energieweek. Zou je daar niet 
meer van willen (of misschien weer naar terug willen)? 
Je hebt het wellicht zelf ervaren of misschien gezien bij 
anderen, door in alle eenvoud terug te keren naar je 
pure zelf wordt het ‘stil’ in je, er ontstaat rust en er komt 
een dimensie bij. Die is niet uit te drukken in woorden, 

maar wel voelbaar. Door met liefde en aandacht jezelf serieus te nemen verander je, waardoor 
jouw uitstraling verandert en ook jouw omgeving verandert. Hoe we dit doen valt niet uit te 
leggen in woorden, we kunnen je het aanbieden en je uitnodigen om er nog een stukje van te 
proeven. Het ‘enige’ wat wij doen in al onze cursussen en opleiding is voorwaarden-creërend 
aanwezig zijn door precies datgene te bieden wat jouw groei ten goede komt. Daarbij kijken we 
niet alleen naar wat jij als persoon lekker vindt, maar stemmen we af op het hele systeem. ‘Niet 
mijn wil, maar uw wil geschiede.’ Deze levenshouding van dienstbaar zijn aan wat er gevraagd 
wordt met respect voor het Grotere Plan kan ook jouw oogst worden van de VITT-opleiding. De 
vorm in deze opleiding van ‘therapeut worden’ is een middel om jouw innerlijke pad naar 
bovengenoemde levenshouding te bewandelen. Je handelingen en je interacties met anderen 
tonen jouw binnenwereld als je bereid bent om zonder oordeel daarnaar te kijken en open durft 
te staan voor andere perspectieven. 



 
Wil je ook graag die reis in jouw binnenwereld vervolgen? Van 16 t/m 22 september a.s. is er 

weer een Chakraweek, een prachtig vervolg op de Energieweek met nog meer verdieping. 
Naast kennis over de chakra’s is er volop gelegenheid om de energie in jouw lichaam te ervaren. 
Je kan ont-dekken wat een effect het heeft als je jouw vitale levensenergie vrijuit laat stromen. 
Ongekend! En wat ons betreft is er geen reden te verzinnen om het niet te doen. 
 
Tot slot, om het betaalbaar te houden moeten ook wij helaas met de gekte van alle 
prijsstijgingen mee. Alles wordt duurder, dat hoeven we niet uit te leggen, dat merkt iedereen. 
De prijzen van onze cursussen hebben we al jaren niet meer geindexeerd, mede omdat we het 
voor iedereen toegankelijk willen houden. Daar hebben we in alle eerlijkheid naar gekeken en 
we komen tot de conclusie dat het wat uit balans is geraakt, we doen ons aanbod daarmee te 
kort. Wat we tegen anderen zeggen moeten we zelf ook doen, onze vruchten naar waarde 
inschatten. Omdat we het wel belangrijk vinden dat mensen die minder geld te besteden 
hebben ook bij ons terecht kunnen, is er bij alle cursusprijzen en consulten een korting mogelijk 
voor minima en studenten. Op dit moment vindt er nog een doorrekening plaats van alle prijzen 
en zijn we de website daarop aan het aanpassen. 
 
Door omstandigheden word je vaak ook weer uitgenodigd om creatief zijn. Zo bedacht Jan, 
geinspireerd door de schaarste en hoge prijzen van zonnebloemolie: dan gaan we die toch zelf 
maken…. Zie hier ons veld, we zijn benieuwd naar de oogst. 
 

   
 
Kom je ook proeven? 
Je bent welkom! 
 
We wensen je in ieder geval een rijke oogst toe van jouw zomer, steeds meer verbinding met 
jouw innerlijke rijkdom.  
 
 
Hartelijke groet, 
  
Landgoed de Leonardushoeve  
  
Jan Visscher, Silvia van Voorthuizen en bewoners 


