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Het plan is er op gericht om een spiritueel, kunstzinnig en maatschappelijk
unieke samenleving te beginnen. Uniek omdat deze samenleving gebaseerd is
op het open hart, op het liefdevol samenwerken, op met respect en in
harmonie samenleven. De woorden liefde en samen vormen daarbij
sleutelbegrippen. De samenleving krijgt de naam: Het Gouden Hof.
In dit Hof zien we onder meer de volgende activiteiten: Het samen wonen,
leven en werken. De organisatie van stilte en retraite programma's en het
geven van transformatieavonden en -weekeinden. Het aansluitend bieden van
Bed & Breakfast faciliteiten.
Het fundament en de kern van dit hof zijn het zelfde, het gaat om harmonie en Liefde.

Waarom en voor wie?
Het Gouden Hof is voor een ieder die kennis en de waarheid omtrent zichzelf
en het leven zoekt. Het leven is in feite een spiritueel proces. Het aardse
gebeuren en de daarbij horende ervaringen zijn spirituele hulpmiddelen om te
weten te komen wie je bent. Een mens kan hulp gebruiken bij dit proces. Het
Gouden Hof biedt verblijfmogelijkheden en passende programma's aan, die
afgestemd zijn op de diverse niveaus van ontwikkeling van de gasten.
Het Gouden Hof is samengevat een thuis voor mensen die spiritueel willen
werken aan zichzelf. Het is voor mensen die beseffen dat spiritualiteit de kern
van het leven is.
Het Gouden Hof biedt voor de gasten mogelijkheden om tot werkelijk inzicht en bevrijding
te komen.
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Het Gouden Hof
Hier woont en werkt de Nieuwe Mens en wordt het Nieuwe Samen Zijn zichtbaar
gemaakt.

De Nieuwe Mens kunnen we hier zien als de onafhankelijke, zelfstandige
Liefdevolle mens met zorg voor de natuur en de aarde. Hier gaat de focus op
het 'ik' naar 'wij', waardoor een grote mate van verbondenheid en
saamhorigheid wordt ervaren. Er wordt niet meer gehandeld uit eigen belang
maar om bij te dragen aan de maatschappij, aan het leven, aan wij.
Het Nieuwe Samenwerken vormt de basis van de onderneming kant van Het
Gouden Hof. Het gaat hier om het uitvoeren van gezamenlijk gestelde doelen.
Het Nieuwe Samenwerken biedt betrokkenen vrijheid en vertrouwen op basis
van samen gemaakte afspraken en structuren. Dat gebeurt onder meer via de
volgende uitgangspunten: Met hart en ziel werken, respectvol handelen en het
dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Het nieuwe Samen Zijn. Hier is de staat van Zijn niet alleen verbonden met
het individu, maar juist ook grotendeels met de groep die op Het Gouden Hof
verblijft. Een Samen Zijn.

Wat gebeurt er in het Gouden Hof?
Samen Zijn dat gebeurt daar. Er wordt een nieuwe vorm van samenwonen,
samenleven en samenwerken gerealiseerd. Een vorm die niet gebaseerd is op
zelfverrijking en kapitalistische motieven. Hier worden de hogere menselijke
waarden geleefd en uitgedragen. Met hogere waarden bedoel ik altruïsme,
onbaatzuchtige dienstverlening en het respecteren van al het leven. Om dit uit
te voeren en dit te verankeren wordt als vorm Het Gouden Hof gebruikt. Het
Hof wordt een dynamische woon- en verblijfgemeenschap met meerdere
functies, zoals het exploiteren van Bed & Breakfast ruimten. Verder zien we er
een moes- en bloementuin waarvan de producten, naast voor eigen gebruik op
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het Hof, ook voor de verkoop zijn. Er is een atelier waar spirituele gouden
kunst gemaakt wordt. Op reguliere tijden zijn er meditatie en transformatie
bijeenkomsten. Uiteraard zijn er diverse stilteplekken op en om het Hof voor
bezinning en retraite.

Bezoekers en gasten
De vaste bewoners wonen en werken met aandacht en liefde in Het Gouden Hof.

Bezoekers verblijven kort op het Hof, zij maken gebruik van de specifieke
mogelijkheden die het Gouden Hof te beiden heeft. Dat kan een consult zijn of
het doen van de Gouden Hart meditatie- en transformatietechnieken.
Gasten verblijven in een bed & breakfast appartement. Retraite deelnemers
hebben aparte verblijven.

Wat wil ik, Nenno?
Mensen helpen zichzelf spiritueel te bevrijden, mensen laten voelen wat spirituele
bevrijding is.

Mensen worden door mij met liefde en zelfinzicht opgeladen en gaan
geïnspireerd verder met hun leven. Naast de spiritueel zuiverende werking van
de liefde zijn het ook de door mij geopenbaarde meditatietechnieken die het
transformatiewerk doen. Dit houdt het aanmoedigen van zelfonderzoek in en
het helpen verkrijgen van zelfinzicht.
Ik wil mensen laten voelen dat zij geliefd en geheel in orde zijn. Mensen
onthaasten en ontlasten van zorgen en problemen. De stilte in zichzelf leren
ervaren. Inzicht geven in het doel en de betekenis van het leven.
Ik wil samenwerken en samenleven en dat in een nieuwe en eigentijdse vorm.
Voor mij betekent dat een energie en sfeer scheppen waarin mensen in mijn
directe omgeving rust, harmonie en compassie ervaren. Dit kunnen zij ervaren
omdat zij geen zorgen hebben en geen dominante mind*. Het is een staat van
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meditatie waarbij gewaar zijn, het getuige zijn, bepalend is.
* Met mind bedoel ik de mentale activiteit en het actieve voertuig van het ego. Onder mind
vallen de geïdentificeerde en onbeheersbare denkprocessen en gevoelsprocessen van de niet
bevrijde mens. De Mind is de schepper en de onderhouder van de identificaties en wil geen
plaats maken voor de objectieve waarnemer, het bewuste Zelf.

Wat zijn mijn vaardigheden?
In haar algemeenheid en met name de afgelopen jaren:

Het organiseren en begeleiden, onder persoonlijke titel en onder de noemer
van Het Gouden Hart, van meditatie en transformatie bijeenkomsten in
weekenden en op avonden.
Het ontvangen van en het doorgeven van zeer bijzondere (en tot nu onbekende) meditatie- en
transformatietechnieken, die specifiek op het chakra- en aurasysteem inwerken.

Wie ben ik, Nenno?
De betekenis van mijn leven is te zijn wie ik ben en zo mijn Liefde, mijn Wijsheid en mijn
Stilte te delen. In dankbaarheid naar mijn ouders, dankzij hen ben ik nu wie ik ben:

Ik ben van 1952 en ben opgegroeid in Rotterdam bij ouders die grote
psychiatrische problemen hadden. Mijn vader had 3.5 jaar in Duitse
concentratiekampen doorgebracht en kon met deze ervaring niet om gaan.
Mijn moeder had in haar jeugd meerdere traumatische ervaringen opgedaan
en was suïcidaal.
Het opgroeien in dit milieu deed mij geen goed en zo belandde ik op mijn 17de
en 19de jaar in psychiatrische klinieken. Hier vertelden ze mij dat ze weinig
voor me konden betekenen en er maar mee moest leren leven.
Het ging dus al vroeg fout en het werd erger tot ik op mijn dertigste, gedreven
door een groot verdriet, in contact kwam met de boeken van Bhagavan
Rajneesh. Hierin vond ik een intelligentie en visie die mij bijzonder aanspraken
en ben toen naar Amerika gegaan om Bhagavan te ontmoeten. Toen ik hem in
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de ogen keek bevroor ik ter plekke en kwam in een 7de hemel bewustzijn. Ik
was thuis bij mezelf, eindelijk. Ik heb toen, zeer naar mijn genoegen, in
diverse communes van Bhagavan gewoond.
Daarna, rond mijn 35ste jaar, ben ik me gaan verdiepen in het soefisme van
onder anderen Gurdjeff en later in de Advaita Vedanta leer (de leer van de non
dualiteit). In dit verband ging ik regelmatig naar lezingen van Alexander Smid.
Tegen mijn 40ste jaar ontmoette ik mijn vrouw, Maud Viveen (1956-2008). Zij
was een bijzondere vrouw met veel krachtige spirituele talenten. Net als een
aantal andere mensen in die tijd vertelde zij mij dat ik verlicht ben en een
bijzondere spirituele missie heb. Maud vertelde dat ik spirituele leiding zou
geven aan 2 spirituele centra, een in Nederland en later een in Engeland.
Op mijn 40ste verjaardag kreeg dat verlicht zijn meer inhoud voor mij. Er
openbaarden zich in mij diverse spirituele krachten en er kwamen steeds meer
mensen op bezoek voor healing en inzicht. In die tijd heb ik lange spirituele
reizen gemaakt naar Engeland, Schotland, Rusland, Letland en Amerika. Daar
heb ik hoge inwijdingen ontvangen en verschillende God-realisaties ondergaan
en uittredingen gemaakt naar andere werkelijkheden.
Tijdens een meditatie kreeg ik een hogere werkelijkheidsbeleving waarbij ik in
het bewustzijn van avatar Sai Baba kwam en hij me een opdracht gaf: Vertel
de mensen evenzoveel van God te houden als dat God van hen houdt. Vanaf
toen ben ik regelmatig naar India gegaan en heb daar prachtige visioenen en
ervaringen gekregen.
De balans opmakend na al mijn spirituele reizen en avonturen zie ik mijzelf nu
zo: Ik ben Liefde in mensengedaante, een voertuig van de Liefde. Ik ben nu
beschikbaar om mensen te helpen waar dat kan en gewenst wordt. De
logische volgende stap is Het Gouden Hof beginnen. Dit Hof is de plek waar
onder meer mijn spirituele boodschap aardse vorm krijgt en tot leven komt.
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Hoe ziet het Gouden Hof eruit?
Als een plaats van uitgelezen schoonheid, stilte en levenskracht. Een paradijs.

Bij voorkeur een groot gemeenschappelijke hoofdgebouw met bijgebouwen,
bijvoorbeeld een carré-vormige boerderij of kasteel hoeve. Wanneer het
hoofdgebouw zich ervoor leent wonen hier de vaste bewoners.

Locatie
Het Gouden Hof dient in de natuur te liggen, zodat de stilte en de energie van
de natuur hun heilzame werk doen. De geschikte locatie wordt gezocht in
Limburg of daar net over de grens in België of Duitsland. In een heuvelachtig
gebied. Dat kan zijn in Limburg, of net over de grens in België of Duitsland.
Onderzoek naar bijvoorbeeld:
1. Bestaande instituten, spirituele centra
2. Kloosters
3. Buitenplaatsen

Hoe te financieren? Bijvoorbeeld:
1. Door aandelen te kopen.
2. Fundraising
3. Crowd funding
4. Timesharing, verblijftijd kopen.
5. Door verzilvering VastGoed
6. Door schenking
7. Door onroerend goed op het Hof te kopen.
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8. Door mee te doen en een woonruimte huren
9. Door eenmalige of jaarlijkse donatie (voordelen donateurschap
benoemen)

Plan van aanpak
1. Het in overleg verder uitwerken van het plan.
2. Na samenvoeging een esthetisch verzorgde presentatiemap maken met
tekeningen en foto's. Digitaal en analoog. Digitaal: Aangepaste website
maken.
3. Het maken van een tijdsframe om het plan uit te voeren.
4. Een rechtsperszoon kiezen, zoals een stichting of vereniging.

Nenno 06 111 222 30
nenno@goudenhart.org

www.goudenhart.org
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