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Academie voor Spiritualiteit 
 

Kort cursustraject wijsheid en lessen van 
mijn reis naar Zuid-Afrika 

 
Creating a Township of Knowledge 

Bronnen die ik nooit vertel  
Oefeningen die ik nooit doe  
Inzichten die ik nooit deel 

 
14 februari - 15 mei 2020 
olv. Drs. Loucas van den Berg 

 
 

 
De Kompassberg als onderdeel van de grote Karoo en de Sneeuberge in Zuid-Afrika 

 

 
De lesbijeenkomsten binnen dit korte cursustraject zijn in het kader van 

mijn studiereis naar Zuid-Afrika waar ik ga tekenen, ervaren en impressies ga 
opdoen bij de township van de Bushmen, ook wel de San People genoemd 

die in dit gebied van de Kompassberg leven.  
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Ik hoop op deze wijze mijn reis te financieren en jullie een inkijkje te geven 
in mijn rijke innerlijk leven en ervaringen die ik in de wereld heb opgedaan 
in de afgelopen vijf decennia. Ik ga over mijn reiservaringen in Zuid-Afrika 

vertellen. Deze ervaringen vallen precies in het midden van dit cursustraject. 
Jullie zijn de eersten die hiervan deelgenoot worden gemaakt. 

 

 
Wanneer je door je leven loopt, natuur en mensen ontmoet, impressies tekent, 
dromen beschrijft en genezing ervaart dan is dat materiaal dat niet bij voorbaat 
geschikt is om les uit te geven in de Academie voor Spiritualiteit. In deze 
lesreeks maak ik een uitzondering. Alles wat ik vertel en wat we gezamenlijk 
definiëren als onze kansen en mogelijkheden gaan buiten mijn bestaande 
trajecten om. We creëren een township van bijzondere genezingen, verhalen 
en oefeningen.  

 

Voor wie 

Wanneer je 

- Contact wil maken met het vergeten stuk in jezelf 
- Wijsheid van de innerlijke natuur wil beluisteren 
- De natuur als leermeester wil leren kennen 
- De warrior, settler en nomad in jezelf wil leren kennen aan de hand van 

een persoonlijke vragen- en opdrachtenlijst 
- Impressies wil leren schrijven 
- Heling wil ontvangen en verder wil geven 

 

Data en locatie  

De 4 lesbijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de academie in het  

Augustinusklooster aan de Graafseweg 274, 6532 ZV  te Nijmegen, op vrijdagen 

van 12.00 - 13.30 uur. 

Data 14 februari, 27 maart, 17 april en 15 mei. 

 

Kosten De kosten van deze cursus bedragen 550 euro ineens. 
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Nadere informatie en inschrijving  

Heb je nog niet eerder een cursustraject aan de academie gevolgd dan is een 

afstemmingsconsult verplicht. Deze wordt separaat afgerekend en maakt deel 

uit van de inschrijvingsprocedure. Voor nadere informatie en het maken van 

een afspraak bel 06-46372087 (Loucas van den Berg) of mail naar 

info@academievoorspiritualiteit.nl. 

 

Loucas van den Berg 

Drs. Loucas van den Berg is psycholoog, stemtherapeut, kunstenaar, historicus 

en bedrijfscoach. Hij studeerde psychologie en geschiedenis aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen en muziektherapie aan de Transformative Power of 

Sound School van Don Campbell te New York en psychologie en spirituele 

therapie bij de psycholoog drs. Ad Stemerding te Belfeld. 

Loucas heeft ruim 26 jaar ervaring als adviseur op het gebied van coaching, 

leiderschapsontwikkeling, organisatieadvies, outplacement en individuele 

bewustzijnsontwikkeling. Naast zijn individuele praktijk voor spirituele therapie, 

geeft hij trainingen persoonlijk en innovatief leiderschap in de gezondheidszorg, 

het onderwijs en het bedrijfsleven. Hij is tevens oprichter van de Academie voor 

Spiritualiteit, voorheen AMEG. De academie biedt een uitgebreid en divers 

opleidingsprogramma waaronder Persoonlijk Leiderschaps- en 

Kunstprogramma’s, een tweejarige opleiding tot Spiritueel Coach, een opleiding 

Spirituele Therapie alsmede Helende Stem en een jaartraject Duurzaam 

Inzetbaar zijn (pre)Pensioen. Internationale retreats en individuele consulten en 

coaching kunnen separaat worden geboekt. Zie hiervoor 

www.academievoorspiritualiteit.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@academievoorspiritualiteit.nl
http://www.academievoorspiritualiteit.nl/
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Loucas schreef een drietal boeken 

1.De Helende Stem. Een nieuwe visie op de essentie, het gebruik, en de 

toepassing van de helende kracht in de vorm van stem, geluid en muziek (Ankh-

Hermes 2005, tweede druk). 

2.Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest. (Ten Have 2010). 

3.De diepe Vreugde van Manifestatie, een lees-, leer- en wandelboek over 

bezieling (Ankh-Hermes 2004). Dit boek is geïnspireerd door de vele bezoeken 

van Loucas aan Assisi, Italië. 

De boeken alsook de onderstaande CD’s zijn te verkrijgen via de website van de 

academie. 

 

Loucas componeerde ter ondersteuning van de opleidingen Helende 

Stem en Spirituele Therapie twee CD’s 

1. Dansvloer van goud, geïnspireerd op de Goddelijke Komedie van Dante 
en een gedicht van Hafiz. De dichters Dante en Hafiz worden gevolgd op 
hun imaginaire reis door hel, louteringsberg en paradijs. Deze reis wordt 
tot expressie gebracht door Loucas van den Berg met behulp van nieuwe 
helende muziekinstrumenten in combinatie met stem, Italiaanse recitatie 
van passages uit Dante’s meesterwerk en moderne Westerse 
instrumenten zoals de gitaar en de klarinet. 
 

2. Healing Voice. Contemplations with Voice and Sound. Deze CD is speciaal 
opgenomen om de diepe werking van de helende stem in al zijn facetten 
te beluisteren en te ervaren. De helende stem voedt de 
rechterhersenhelft, vitaliseert en ontspant. Geschikt bij 
concentratiemoeilijkheden, slaapstoornissen, angst en gebrek aan 
creatieve imaginatie en emotionele blokkades. De muziek schept ook 
een gezonde omgeving waarin kinderen kunnen ontspannen.  

 


