
Zomerprogramma Academie voor Spiritualiteit. Voor de 25e keer! Het beste van de
lesprogramma’s van Loucas van den Berg op locatie in Italië.

Anders denken, anders openen, anders doen in het groene hart van Italië in de voetsporen
van Franciscus en Chiara

20 – 25 Augustus 2021 Drs. Loucas van den Berg

De Academie voor Spiritualiteit op locatie in Italië blaast oude verlangens en intenties nieuw
leven in. Lopen door de velden en de heiligdommen is de ultieme manier om in de kern van je
hart te komen. De schoonheid van de kunst van Giotto zien onder begeleiding en de coaching

op maat completeren je ervaring. Je gaat stralend naar huis.

Authentiek: Loucas van den Berg biedt van 20-25 augustus 2021 het allerbeste van de
Academie van Spiritualiteit aan in de vorm van dagelijkse wandelingen, coaching, kunst en
heling in het groene hart van Italië, in en om de stad Assisi. Dit is het land van de heiligen
zoals Franciscus en Chiara van Assisi. Je kunt verblijven in het sfeervolle en goedkope Hotel
Frate Sole, het middelpunt van al onze ontmoetingen, wandelingen en meditaties.

Mijn missie: mensen authentieker maken in het werk dat ze doen, in hun eigen leer- en
werkomgeving. Zie ook Loucas boek over de Assisi wandelingen: hoofdstuk 6 uit de diepe
vreugde van manifestatie, een lees, leer en werkboek over bezieling.



Voor wie? Waar sta je in je leven en werk?
- Ben je toe aan diepgaande verandering en vernieuwing?
- Wil je er na de covid periode uit en weer geïnspireerd zijn? Je hebt behoefte aan

nieuwe verbeelding en je wilt oude patronen doorbreken.
- Wil je weer authentiek zijn en oude intenties nieuw leven inblazen?
- Sta je op een keerpunt en weet je niet wat het beste voor je is?
- Wil je nieuwe tools om vrijer en effectiever te leven?
- Is spiritualiteit voor jou ook inspiratie die je kern met werk en dagelijks leven

verbindt?
- Wil je de vreugde ervaren van de oefeningen, de heling, de kunst en het wandelen?

Wat ontvang je
- Ik geef je in dit zomerprogramma tools om te veranderen van binnenuit, anders te

denken over jezelf, te sleutelen aan je bewustzijn en gedrag en je focus te verleggen
naar je potenties. Om weer authentiek te zijn

- Je hebt programma is een prachtige meditatielocatie in Assisi,
- je ontvangt het beste van de programma’s van Loucas van den berg op het gebied van

kunst, heling, natuur.
- Je wandelt over de paden van Franciscus, naar zijn verblijfplaatsen en grotten, over

de bergen, naar bronnen en stromend water, in de velden, naar heiligdommen.
Loucas van den Berg kent dit gebied al 35 jaar en is je gids

- Je ervaar de fresco’s van Giotto in Assisi met de unieke toelichting van Loucas
- Je maakt gebruik van de achtergrondinformatie, verhalen en oefeningen uit het

wandel en studieboek van Loucas over het groene hart van Italië en de
heiligdommen.

- Je ondergaat groei en transformatie en gaat met tools naar huis.
- Je voelt je kilo’s lichter



Achtergrond: Franciscus en Chiara van Assisi
Franciscus van Assisi (1181-1226) kwam tot het besef dat hij niet langer kon leven in een
gemeenschap van angst en illusie en gehoor diende te geven aan de stem van zijn hart die
hem in de velden bracht buiten de stad, als een niemand, maar vrij en vol vertrouwen om
zijn weg te gaan. Hij is de dichter van het Zonnelied. Aangestoken door dit verlangen brak
Chiara (1195-1253) met haar adellijke familie in Assisi en volgde zijn weg. Veertig jaar lang
verbleef zij met enkele gelijkgestemden zoals haar zus Agnes en later haar moeder in het
kloostertje San Damiano buiten de stad.
Dit heiligdom alsmede de Porziuncula en het graf van Franciscus zijn bewaard gebleven en
hebben bovenal een unieke energie.

In het oosten: Kabir en de vlam in het hart
De levenswijze van Franciscus is ook bekend in het Oosten. Bijvoorbeeld bij Kabir, een
mysticus uit de 15e eeuw uit Benares. Hij zocht ook de paden op buiten de religie. Hij leefde
met een zuiver hart. Hij nam afstand van conventies en conflicten en liet zich evenals



Franciscus betoveren door de vlam in het hart. Om extase te kennen, om schoonheid te
kennen moet je hart smetteloos zijn schreef hij. Van hem is het volgende gedicht:
Toen ik dwaas was van trots
Sprak de Geliefde niet tegen me
Maar toen ik nederig werd als as
Opende de meester mijn innerlijk oog
En verfde elke porie van mijn wezen in de kleur van de liefde

Schrijf je in voor de beste lessen en natuurwandelingen in Assisi, Italië.

De Assisi Retraite start vrijdag 20 augustus 2021 met een avondprogramma om 21.00 uur in
Brother Sun en eindigt woensdagochtend vroeg op 25 augustus 2021. Vliegen kan het beste
op Rome Ciampino. Er kan samen gereisd worden en advies gegeven worden over de reis van
Rome naar Assisi.

De kosten voor de retraite zijn: 1100 euro. Daar komt je overnachting bij. De overnachting is
op basis van B en B. Ik heb 6 maal 2 persoonskamers gereserveerd. We verblijven 5 nachten
a 45 euro per nacht inclusief ontbijt



Inschrijfformulier zomerprogramma Academie voor Spiritualiteit, Assisi 20-25
augustus 2021
Naam: Voornaam:

Leeftijd: Man/Vrouw:

Adres: nr:

Postcode: Plaats:

Telefoon: Beroep:

e-mail:

Het cursusgeld bedraagt 1100 Euro voor het zomerprogramma Academie voor
Spiritualiteit in Assisi 2021. Cursist kan overnachten in Hotel Frate Sole in Santa
Maria degli Angeli De cursist regelt zelf het ontbijt, lunchpakket en avondeten.
Entrees en bus en vervoer zijn voor eigen rekening. Je wordt met alles geholpen.

Als bewijs van inschrijving voor het zomerprogramma Academie voor Spiritualiteit stort
ik voor per omgaande in 2021 het bedrag ad:
1100,- Euro op Girorekeningnr. NL36INGB0002090304 t.n.v. L.G.J. van den Berg te
Nijmegen o.v.v. zomerprogramma

Een kwitantie na betaling van het gehele cursusbedrag is op verzoek verkrijgbaar.

Algemene voorwaarden:
Het annuleren of voortijdig beëindigen van het zomerprogramma 2021 o.l.v. Loucas van
den Berg met de titel zomerprogramma Academie voor Spiritualiteit (anders dan
overlijden van familie in de 1e graad en langdurige ziekte met doktersattest) is geheel op
eigen risico. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. De betalingsverplichting
blijft bestaan.

Er dient voorafgaand aan de retraite bovenstaand contract ondertekend te worden waarin
alle bepalingen omtrent de retraite in Assisi zijn opgenomen. De cursist is op de hoogte van
de bepalingen in dit contract, heeft het contract gelezen en ondertekend en bevestigd dit
hierbij met ondertekening.

Voor akkoord met bovenstaande:

Datum: Naam en Handtekening:

Kopie van het inschrijvingsbewijs retour aan Loucas van den Berg

Dank voor uw inschrijving
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