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Beproefde opleiding van Loucas van den Berg 

gebaseerd op de lessen en inzichten  
opgedaan bij zijn leraar Don G. Campbell in Amerika  

en 30 jaar onderzoek 
 

 
 
 
Don Campbell was een autoriteit op het gebied van de helende stem, toning 
en het Mozart effect. Loucas van den Berg heeft 4 jaar aan de Transformative 
Power of Sound school in New York bij Campbell gestudeerd. Met zijn 
diploma heeft hij vervolgens de Helende Stem in Nederland geïntroduceerd 
en zijn eigen boek geschreven: de Helende Stem. Van dit boek, uitgegeven 
door Ankh Hermes in 2001, zijn inmiddels meer dan 20.000 exemplaren 
verkocht. 
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‘In dit cursustraject werken we specifiek met de lessen van mijn leraar Don G. 
Campbell, auteur van oa The Roar of silence. The healing Powers of Breath, 
Tone and Music en The Mozart Effect.  
We maken gebruik van alle oefeningen, aantekeningen, ervaringen en 
toepassingen met de helende stem, adem, meditatie, muziek en de tijdens mijn 
studie opgedane kennis over de geneeskracht van geluid.’  
 

 
Voor wie 
 
Voor professionals en particulieren die 

● Zich (verder) willen bekwamen in authentieke en effectieve communicatie en 
presentatie. 

● Willen werken met de effecten van de helende stem ten behoeve van de 
genezing van persoonlijke klachten alsmede voor therapeutisch gebruik naar 
anderen. 

● Als vocal coach of hulpverlener breed, het werken met de helende stem als 
instrument willen inzetten binnen hun praktijk. 
 
 

Effecten Helende Stem 
 
● Je creëert spontaan 
● Je krijgt een duidelijk zelfbeeld: wie je bent en hoe je overkomt. 
● Je gaat meer bepalen wat bij je hoort, geeft duidelijk je grenzen aan. 
● Je geeft voorrang aan je innerlijke stem. 
● Je vindt je bestemming en geeft deze concreet vorm. 
● Je spreekt en handelt zonder angst. 
● Je leert je stem veelzijdig te gebruiken. 
● Je hebt geen onnodige bescherming of wapenuitrusting meer nodig 
maar bent in open contact. 
 

Meer lezen over de diepgaande werking van de Helende Stem: 
https://academievoorspiritualiteit.nl/helende-stem-traject/ 
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Opleiding Helende Stem 2021 
 
Doel 
Het opdoen van grondige kennis en ervaringsgericht werken met de helende 
stem: energie, adem, ritme, stem en verbeelding. De cursist bouwt een 
apotheek aan oefeningen op die gebruikt kunnen worden ter heling van zichzelf 
en anderen.  
 

 
Lesprogramma 
 
Les 1 Awakening Vibratory Awareness - het lichaam activeren door middel 
van trilling en toning. 
● De geschiedenis van mijn werk en ervaring aan de Transformative Power 

of Sound School van Don Campbell in New York. 
● Opbouw van meditatie met geluid en gouden kolom. 
● Opbouw van een apotheek aan helende stem en muziekoefeningen ter 

heling van onszelf en anderen. 
 
Les 2 The pulse of life - de balans tussen innerlijk en uiterlijk leven met behulp 
van de helende stem en geluid. 
● Herwaardering van het innerlijk contact. 
● Eénworden van denken, voelen en zijn. 
● Oefenen met het helen van de gewonde luisteraar. 
 
Les 3 The energy beneath sound, soundwaves and the brain - de kracht en de 
invloed van muziek op het brein en het lichaam. 
● Geluidsoefeningen met linker- en rechterhersenhelft en de prefrontale 

cortex. 
● Activeren van het bewustzijn en ontstressen van het lichaam. 
● Overstijgen van het dualistische denken in de prefrontale cortex. 

 
Les 4 Toning, chanting, singing - de geschiedenis van de oorsprong van de 
helende stem aan de hand van oermantras en luistermuziek uit heden en 
verleden. 
● Toning in de verschillende wereldtradities. 
● Helende stem en het Gregoriaans. 
● Praktijk van chanting. 
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Les 5 Transformation through sound - effects on body, mind and spirit. 
● Praktisch werken met de helende stem en de overdracht naar anderen. 
● Tonen voor specifieke klachten. 

 
Les 6 Overtones of health - boventonen van gezondheid 
● De hele mens: oefeningen met boventonen en diepere gronding van het 

lichaam.  
 
Les 7 The sound of Light - het geluid van licht en kleur 
● Werken met helende stem, muziek en verbeelding. 
● Helende stem maakt creativiteit vrij en overstijgt het ego. 

 
Les 8 Luisteren als genezing – luisteren naar stem en muziek 
● Vergroten van het luistervermogen. 
● Luisterklachten opheffen. 
● Het Mozart effect: effect van muziek van Mozart en de moederstem op 

het brein. 
 
Les 9 Integratie van helende stem, muziek en gezondheid 
● Werken met je helende stem en luistermuziek vanuit je zelf in deze 

opleiding opgebouwde apotheek. 
 

 
 
Literatuurlijst 
 
Tijdens deze opleiding werken we met de CD the Healing Voice en de boeken 
van Loucas van den Berg de Helende Stem, de Diepe Vreugde van Manifestatie. 
Een lees-, leer- en wandelboek over Bezieling, alsmede Kandinsky en het 
opbloeien van de Vrije Geest. Deze zijn aan te schaffen via de website: 
https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/. Enkele boeken van Don 
Campbell en Elizabeth Keyes behoren eveneens tot de verplichte literatuurlijst. 
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Data en locatie 
 

De 10 lesbijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de academie in het 
Augustinusklooster aan de Graafseweg 274, 6532 ZV  te Nijmegen op 
woensdagen van 13.30 uur - 16.00 uur. 

Data 12 mei, 9 juni, 30 juni, 8 september, 13 oktober, 10 november, 24 
november, 8 december en in 2022: 12 januari, 2 februari 
 

Kosten De kosten van het traject bedragen 1940 euro, exclusief les- en 

studiemateriaal. Regelmatig wordt dit traject volledig dan wel gedeeltelijk door 
de werkgever vergoed. Een afstemmingsconsult ad 120 euro maakt deel uit van 
de inschrijvingsprocedure. Deze wordt separaat in rekening gebracht. Op 
verzoek wordt na het consult een kwitantie per mail toegezonden. 
 

Nadere informatie Voor nadere informatie en het maken van een afspraak 

voor een afstemmingsconsult mail naar info@academievoorspiritualiteit.nl of 
bel 06-46372087 (Loucas van den Berg). 

 
 
Achtergrond 
 

Ter ere van het feit dat Loucas inmiddels 30 jaar met de lessen en inzichten van 
zijn leraar Don Campbell werkte gaf hij in 2019 een uniek traject over de lessen 
die hij 4 jaar lang in New York heeft ontvangen. In Nederland heeft Loucas in 
2001 het boek de Helende stem geschreven. Dit jubileumjaar keerde hij terug 
naar de bron van deze kennis, het werken aan de Transformative Power of 
Sound school in New York onder leiding van Don Campbell. Op veler verzoek 
wordt dit specifieke traject dit jaar opnieuw gegeven. 
 
‘Begin jaren ‘90 kwam ik in contact met Don Campbell. Hij vertelde dat hij 
zichzelf van longkanker had genezen door middel van zijn stem. In een 
workshop in Schotland werd duidelijk dat hij opnieuw een gezwel had, nu boven 
zijn linker ooglid. Hij instrueerde ons in de wijze waarop hij deze melanoom te 
lijf ging. De oefeningen, een combinatie van energiedoorstroming, ademhaling, 
toning en verbeelding, maakten diepe indruk op me. Ik besloot de volledige 
studie naar de helende stem te volgen aan zijn Transformative Power of Sound 
school in New York.’ - Loucas 
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Drs. Loucas van den Berg (1960) is kunstenaar, psycholoog, spiritueel therapeut, historicus, 
coach, trainer en bedrijfsadviseur. Hij schreef in de afgelopen tien jaar vier 
succesvolle handboeken over kunst en waarneming, helende stem en communicatie, 
bedrijfscoaching, (persoonlijk) leiderschap en bezieling, beroepsheroriëntatie en 
loopbaanbegeleiding. Binnen de Academie voor Spiritualiteit, voorheen de AMEG heeft 
Loucas de afgelopen 25 jaar naast tientallen jaartrainingen en opleidingen op het vlak van 
persoonlijk leiderschap, helende stem en zielengenezing, kunst en waarneming, talloze 
mensen individueel ontvangen voor (zaken)advies als ook ouders met kinderen en echtparen 
voor relatietherapie. 
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