
69 uitspraken van Leonoor (alfabetisch) 

 

Alles gaat veel beter als je het samen doet. 

Alles in je leven kan anders, dat is een enorme troost en belofte. 

Alles is te begrijpen, als je je er maar in wil verdiepen. 

Alles wat je meemaakt en verwerkt is humus voor mooie bloemen. 

Als iedereen geeft, deelt en samenwerkt, wordt iedereen rijk, gelukkig en blij.   

Als je alles doet wat je kan en wil doen, krijg je energie. 

Als je alles serieus neemt, wordt alles leuk. 

Als je iets diep hebt doorleefd, laat het zich vanzelf los. 

Als je 'moeten' verandert in 'mogen', verandert verplichting in vreugde.   

Deel je wensen, praat erover, ze komen uit. 

De grootste duisternis is niet in staat het kleinste lichtje te doven. 

De kunst is iets positiefs te doen met wat je meemaakt en meegemaakt hebt. 

Delen, praten voorkomt ziekte, heelt fysieke, emotionele en geestelijke pijn.   

Door moeilijkheden met elkaar aan te gaan, houd je het positieve over. 

Door niet meer te doen wat je moet doen, maar wat je wil doen,                        
krijgt je leven zin, krijg je zin in je leven. 

Durf menselijk, creatief, spontaan en openhartig te zijn. 

 

 



Echte intelligentie is je verstand gebruiken om je gevoel te verwoorden. 

Elk einde of afscheid is (ook) een nieuw begin. 

Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde.   

Geef mensen geen labels, verander de-ment naar: de mens. 

Genezen is je lichaam op andere en nieuwe gedachten brengen. 

Gevoel brengen in alles wat je doet, geeft liefde, licht en vreugde in je leven. 

Heb geen haast, zolang je maar onderweg bent. 

Het gaat niet om wie je bént,   maar om wie je wíl zijn.   

Het gaat vaak niet zoals je denkt, maar (achteraf) precies zoals je had gewild. 

Het leven is te kort om er niet bij stil te staan 

Het is niet ‘ik òf jij’, maar ‘ik èn jij’. 

Hoe concreter je alles zegt en benoemt, hoe beter. 

Hoe minder maatschappelijke waarde, hoe meer hemelse waarde. 

Iemand die (on)aardig is, heeft veel meegemaakt. 

Iets is goed als iedereen er blij van wordt. 

In de vraag ligt het antwoord besloten, alles wat je wil en wenst kan. 

Je kunt niet iedereen vertrouwen, maar wel iedereen liefhebben. 

Je wensen delen, erover praten is voeding voor je lichaam, ziel en geest. 

Kwetsbaarheid is kracht, twijfel geeft zekerheid, delen maakt rijk. 

 



Laat je niet mis- of afleiden door wat je hoort en ziet, luister naar wat je voelt. 

Laat je niet van je pad af brengen, blijf door de bomen het licht zien. 

Leven is liefde geven. 

Liefde is een besluit en komt van binnenuit.   

Liefde heft alle tegenstellingen op.   

Liefde is openstaan voor iedereen   en voor alles, ook waar je 'nee' bij voelt.   

Luister naar iedereen, maar volg je hart en intuïtie. 

Maak door meditatie van je lichaam de lekkerste stoel om in te zitten. 

Meditatie in plaats van medicatie. 

Mediteren heeft dezelfde letters als ‘eet minder’.   

Menselijk en wenselijk liggen dichtbij elkaar.   

Moeders liefde geven is therapie voor de hele wereld. 

Neem nu de tijd, want er is alleen NU.   

Niet tevreden in het heden over je verleden, neem initiatief en wees creatief. 

Positiviteit of negativiteit, het is allebei energie die je positief kan gebruiken. 

Praten, luisteren naar elkaar geeft vertrouwen, onzekerheid                               
en twijfels durven toelaten geeft rust. 

Probeer het positieve te zien in alles wat je meemaakt, ook de moeilijkheden. 

 Ruzie kan goed zijn, als je je daarna allebei opgelucht en beter voelt. 

 



Samenwerken is beseffen dat je niet de ander, maar elkaar nodig hebt. 

Sluit niemand uit, elk mens is de moeite waard om mee om te gaan. 

Spreek je uit, jong en oud, zwijgen is zilver, spreken is goud. 

Tijd is een cirkel, een punt, tijdstip, alles komt samen en gebeurt tegelijkertijd. 

Uiten en delen waar je je wel en niet fijn bij voelt is helend. 

Vele handen maken ‘Licht’werk. 

Vraag je bij alles wat je doet af,  word ik hier (een blij en) beter (mens) van? 

Vrouwen, gevoel, de natuur zijn nodig om de wereld te redden.   

Waar een wil is, is een weg, waar een wil en liéfde is, is DE weg. 

Wat je aandacht geeft groeit, wat je liefde geeft bloeit.   

We zijn elkaars zussen en broers, in wezen is iedereen het met elkaar eens. 

Wie geduld heeft, maakt mooie dingen mee. 

Wijsheid krijg je door afstand te nemen, je diep betrokken te voelen                  
en met liefde naar jezelf en anderen te kijken.   

Ziekte is genezing, het zelf genezend vermogen is zelf genezen mogen.   

Zoals je niet sneller kan lopen dan je loopt, kun je niet verder zijn dan je bent. 

Zorg dat (bege)leiding samenwerking wordt. 

 

 


