
 
 
 

Helende stem en klankpraktijk 
 Ontwikkelen en toepassen van de genezende kracht 

van stem, adem, imaginatie en muziek 
 

23 maart 2022 t/m 7 september 2022 
Instappen april mogelijk 

 

 
Drs. Loucas van den Berg 

 
 

Wanneer je de taal van geluid kent, ben je in staat het wezen van je zelf en anderen te 
kennen.  

 
Mijn boek de helende stem is met name bedoeld om jezelf en anderen te genezen met stem, 

adem, energie, ritme en klank   
 
 
 



 
 
Visie 
Ik initieer al 30 jaar cursisten en therapeuten in alle aspecten van de geneeskracht van stem, 
adem, energie, klank en imaginatie. Ik help hen bij de overdracht van de helende stem naar 
anderen. 
 
Welkom op de opleiding klankpraktijk die voor de 30e keer succesvol van start gaat. Het 
traject heeft zijn diensten bewezen aan mensen vanuit verschillende achtergronden en 
beroepsgroepen.  

Ik zet het werk van mijn leraar Don Campbell voort en werk specifiek met de stem voor 
heling en therapeutisch gebruik.  

De stem is een indicatie van iemands karakter en een uiting van iemands geest. De stem is 
verbonden met het element ether dat staat voor: vermogen. De helende stem is het helende 
vermogen van de stem dat uitwerkt op fysiek, emotioneel, gevoel - en spiritueel niveau.  

Leerdoelen van de training helende stem en muziek: klankpraktijk:  
1. De geschiedenis van geluid en helende stem 
2. Leren genezen met helende stem en muziek om je eigen instrument te verfijnen 
3. De helende stem gebruiken bij ziektebeelden en klachten 
4. De helende stem en muziek toepassen voor spirituele ontplooiing en zelfbewustzijn 

van jezelf en de cliënt 
5. Creatief werken met de helende stem naar anderen met praktijkvoorbeelden/ 

casussen  
 
De oefeningen die in de training worden aangereikt bestaan uit:  

1. Helende stemoefeningen voor optimaliseren lichaamsenergie en spirituele 
ontplooiing 

2. Helende stem, adem en energetische aanraking voor integratie lichaam en vrije geest 
3. Het ontwikkelen van je zielentoon en dagelijkse meditatie daarmee 
4. Luistermuziek en het effect op lichaam, geest en ziel 
5. Een cliënt begeleiden met geluid en stem 
6. Het Helende stemboek als leerboek voor thuis 
7. Praktische oefeningen voor thuis, 10 minuten per dag. 
8. Bespreking van het huiswerk: integratie van het geleerde thuis met behulp van stem- 

en luisteropnamen, energie- en klankoefeningen, leesopdrachten, voordrachten, 
schrijfopdrachten en contemplaties. 
 

 
Lesthema’s  

1. De moderne ontwikkeling en toepassing van de helende stem: contact maken met de 
vijf helende stem aspecten: energie, adem, ritme, klank en imaginatie 

2. Helende stem en energetische aanraking 
3. Helende stem, meditatie en imaginatie 
4. Muziek en genezing, luisterles 



5. Zielentoon eigen maken 
6. Energieoverdracht met de helende stem 
7. De helende stem en muziek in een praktijk 
8. De helende stem en muziek als expressiemiddelen 
9. De helende stemtools op een rij. Hoe te gebruiken? 

 
  
 
Plaats, tijd en data 
In klaslokaal Jungiaans instituut Nijmegen Loucas van den Berg, Lankforst 26-10 6538 GX 
Nijmegen op woensdagen van 13.30 uur – 16. 00 uur. Vrij parkeren op het terrein zelf.  
 
1. 23 maart 2022 
2. 6 april 
3. 20 april 
4. 18 mei 
5. 1 juni 
6. 15 juni 
7.  29 juni 
8.  31 augustus 
9. 7 september 
10.  afsluiting met certificaat, datum n.o.t.k. 
 
Kosten: 1775 euro 

 
Inhoud 

 
 
Ondersteunende Literatuur en muziek: 
We gebruiken als ondersteuning de boeken die Loucas van den Berg schreef:  
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. De diepe vreugde van manifestatie, een leer-, lees- en wandelboek over bezieling (Ankh-
Hermes 2004). 
 
Loucas componeerde 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. De cd’s zijn te bestellen via de website: www.ameg.nl en op de 
cursusdagen te koop. 
 
Opgave 
Via inschrijfformulier en betaling. 
 
Individueel consult 
Een individueel consult is op telefonische afspraak te maken: 06-46372087 of info@ameg.nl 
 
Drs. Loucas van den Berg is psycholoog, stemtherapeut, 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 van den Berg is adviseur op het gebied van coaching, leiderschapsontwikkeling, 
organisatieadvies en individuele bewustzijnsontwikkeling. Naast zijn individuele praktijk voor 
spirituele therapie, geeft hij trainingen in de gezondheidszorg, het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Hij is tevens oprichter van de Academie voor Spiritualiteit. 

 
 

Academie voor Spiritualiteit Helende stem opleiding - 2022 

o.l.v. Drs. Loucas van den Berg 

Naam:      Voornaam:  

Leeftijd:     Man/Vrouw:  

Adres:      nr: 

Postcode:     Plaats:  

Telefoon:     Beroep:  

Mobiel: 

e-mail: 

Het cursusgeld bedraagt volgens afspraak 1775 Euro.  

Als bewijs van inschrijving voor de Academie voor Spiritualiteit Nijmegen opleiding helende 
stem 2021-22 stort ik het bedrag ad:  

A. 1775,- euro op Girorekeningnr: NL18INGB0009613269 t.n.v. Academie voor 
Spiritualiteit te Nijmegen o.v.v. stemopleiding of:  

http://www.ameg.nl/
mailto:info@ameg.nl


B. 1000,- euro per omgaande aanbetaling op Girorekeningnr: NL18INGB0009613269 
t.n.v. Academie voor Spiritualiteit te Nijmegen o.v.v. stemopleiding en het overige 
bedrag van: 

775,- euro restant op uiterlijk 1 mei 2022 op Girorekeningnr: NL18INGB0009613269 
t.n.v. Academie voor Spiritualiteit te Nijmegen o.v.v. stemopleiding  

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

Algemene voorwaarden: 

Het volgen van de Academie voor Spiritualiteit, Helende stemopleiding 2022 o.l.v. Loucas van den Berg gaat 
gepaard met het invullen en ondertekenen van een huishoudelijk reglement met rechten en verplichtingen ten 
aanzien van de cursuslessen. De cursist is op de hoogte van de opzet en werkwijze van de cursus, de cursusdata, 
de cursusvoorwaarden en de betalingsverplichting Ter voorbereiding van de opleiding is een 
afstemmingsgesprek á 120 euro verplicht.  

Voor akkoord met bovenstaande: 

Datum: Naam en Handtekening: 
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