
Franciscusretraite in het Rieti dal in Italië 2021

Voor de 15e keer geprolongeerd: 22 juni aankomst - vertrek 26 juni 2021

Een retraite is niet een opsomming van wat je krijgt, het is een uitdrukking

van je verlangen om anders te kijken, anders te openen en anders te doen

Ik maak mensen authentieker in hun leef en werkomgeving door te wandelen, te

inspireren en anders te kijken. Dat leidt tot anders doen.

Loucas van den Berg

Het dal van Rieti 60 kilometer schuin boven Rome, met de blauw gekleurde bergen waarin

we wandelen. In het dal bevindt zich ons verblijf, het bed and breakfast van Franca en Felice.

Ik neem je mee over de paden van Franciscus: 5 dagen wandelen, coaching, meditatie en

Franciscusverhalen en tools voor thuis.

Impressie: Wat gebeurt er in een retraite van Loucas van den Berg in het dal van Rieti in

Midden Italië? Hier volgt een impressie: Je loopt over de paden van Franciscus van Assisi, van

natuurheiligdommen naar oude kapelletjes en kloosters. Je loopt vrij door de velden en op

paden die Loucas heeft uitgezet vanuit het bed and breakfast van Franca en Felice in

Contigliano. Vanuit alle kanten heb je uitzicht op het dal. De paden zijn oeroud. Ze bevatten

de energie van de heiligen. Mooi is de lente er! De antoniuslelies en boerenjasmijn staan in



bloei. Je ruikt de bloesems van de lindebomen. Je ligt op een van de takken van de oude

kronkelende Franciscusbeuk. Je verstilt bij de prachtige uitzichten vanuit de heuvels op het

dal van Rieti. Je staat met je voeten in het meer van Piediluco en ziet in de verte op de

bergtop het kunstenaarsdorp Labro liggen. De eerste dag loop je verwachtingsvol naar

Greccio, naar de oude slaapplek van Franciscus en zit daar met je hoofd tegen de oude

stenen. Een enorm panorama uitzicht om je heen. De laatste dag ben je zoveel ervaringen

rijker en loop je naar de top van de Monte Terminillo. Je kijkt bij helder weer zowel naar de

Adriatische zee als naar de Tyrreense zee. Steeds is er die liefelijke energie. Franciscus van

Assisi zocht in dit dal van Rieti dat hij te voet doorkruiste nieuwe inspiratie. Hij was verdreven

uit het dal van Spoleto, uit zijn geboortegrond en was toe aan nieuwe mensen, rust en

natuur. Ik heb erover geschreven in hoofdstuk 6 van mijn boek: De diepe vreugde van

manifestatie. Een lees- leer en wandelboek over bezieling.

Naar de Monte Terminillo

Anders kijken, anders openen

In de retraite leer je anders te kijken, anders te openen en anders te doen. De retraite biedt:

1. Genieten 5 dagen van de prachtige landschappen, authentieke Franciscuspaden en

heiligdommen

2. Het boek de Diepe Vreugde van Manifestatie, het lees, leer en wandelboek over

bezieling (Ankh Hermes 2005) met achtergronden en verhalen over Franciscus van

Assisi



3. Verblijf bij zeer hartelijke Italianen Franca en Felice die we al 15 jaar kennen. Het

geweldige 3 gangen diner is fameus en het lunchpakket voor onderweg kan niet

beter. Het huis ligt midden in het wandelgebied, heeft een groentetuin en kijkt uit

naar de bergen.

4. Diepgaand veranderen. Je komt uit de controle. Oude belemmeringen en

overtuigingen worden weggewerkt. Je loopt en staat open voor het onbekende. Er

ontstaat ruimte voor anders kijken. Je gaat sneller en anders denken.

5. Je krijgt tools om te sleutelen aan jezelf en je gedrag naar je omgeving.

6. Je wordt energieker, sterker, enthousiaster, sensitiever.

7. Je durft te veranderen en nieuwe intenties en verlangens komen boven.

Onderweg bloemen in de straten van Cantalice

Achtergrond: De radicale beslissing van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Franciscus was een heilige, een natuurliefhebber die wandelde van Assisi naar het volgende

dal om een nieuw leven te beginnen waar hij niet aangesproken werd als bedelaar of rariteit

maar waar hij ongestoord zichzelf opnieuw kon beleven en uitvinden. Dit was een radicale

beslissing. Hij wilde niet langer leven in angst voor oorlog, een vastgeroeste burgermoraal

waarin hij moest handelen conform zijn klasse en de kerk die macht verwarde met

spiritualiteit. Hij wilde daar vrij van zijn. Hij gaf het voorbeeld hoe je oude patronen kon



loslaten en goede eigenschappen kon meenemen. De mensen in dit dal van Rieti stonden

onbevangen tegenover hem en leerden al gauw dat Franciscus een enorme liefde voor

mensen en natuur ten toon spreidde met een uitstraling die iedereen raakte. Sommige

plekken waar hij verbleef zijn bewaard gebleven, daar zijn kleine heiligdommen ontstaan

zoals Greccio en het hooggelegen Poggio Bustone. Franciscus schreef het Zonnelied, het lied

van de creaties waarin hij hemel, aarde, dier en mens vereert.

De echte pijn

De echte pijn zou Franciscus zeggen is dat mensen afgescheiden zijn van zichzelf. Uit dat

isolement komen was zijn voornaamste drijfveer om anderen te helpen.

Het Zonnelied, het lied van de creaties, verbeeld.

Verblijf in Il Girasole (de Zonnebloem)

Vanwege groot succes heet ik je van harte welkom om dit jaar opnieuw samen vanuit Il

Girasole, naar het gastverblijf van Franca en Felice op weg te gaan. We staan op, mediteren

en bespreken het thema van de dag in de woonkamer. Daarna ontbijten we in de grote

leefkeuken waar Franca en Felice de tafel rijkelijk gedekt hebben. Ze maken ook extra

proviand voor onderweg. Het verblijf in dit agriturismo van Franca en Felice is een

verademing. Het biedt ruimte voor meditatie, creativiteit, gezelligheid en het delen van diepe

ervaringen. Het huis heeft een tuin waarin je rustig kunt zitten en over de vlakte kunt kijken

naar de heilige berg Terminillo. Je kunt er ook de zon zien opkomen achter de blauwe



bergen. Het is er schoon en de gastheer en gastvrouw verzorgen iedere avond een heerlijk

driegangen diner dat bij de prijs is inbegrepen. In de woonkamer verzorgen we ’s avonds een

programma. Het verblijf bestaat uit meerpersoonskamers maar je kunt ook een

eenpersoonskamer krijgen. Je privacy en ruimte is gegarandeerd.



v j



Met Felice, de eigenaar van bed and breakfast Il Girasole in de leefkeuken



Uitzicht vanuit ons verblijf bij het opstaan

Het karakter van de Franciscusretraite

De Franciscus retraite is een spirituele reis waarin we onderweg zullen tekenen in de velden,

mediteren in heiligdommen of in de heuvels, oefeningen doen in rivierbeddingen en teksten

zullen lezen. Ik zal jullie ook vertellen over de unieke energiebronnen van het landschap en

ingaan op de mystieke handelingen van Franciscus in het veld.

Iedere dag heeft zijn eigen thema en route en kent een uitgebalanceerd ritme van beweging

en rust. Ik zal jullie opdrachten geven waar je rustig aan kunt werken. We zullen oefeningen

doen in de natuur en bij de heiligdommen, er zijn meditatieve en kunstzinnige impulsen. Ook

zal ik jullie gidsen langs de bezienswaardigheden. ‘s Avonds zullen we onze ervaringen delen.

In de namiddag is er tijd voor rust en het verwerken van de opdrachten. In de avond om half

acht wordt het diner geserveerd. Mijn ervaring is dat we zoveel te delen hebben na een

pelgrims dag dat we na het diner nog behoefte hebben aan gesprek.

In deze retraite zijn we op elkaar betrokken in het wandelen, het uitwerken van persoonlijke

thema’s, het aanmoedigen om elkaar door een transformatieproces te helpen. Dit leidt tot

een sterker hart verbonden waarnemen. De vreugde om voor iemand iets te betekenen was

voor Franciscus een teken van voortgang. In het onderweg zijn hielp hij mensen elkaar te

helpen en meer vreugde te ontwikkelen voor het wezen van henzelf en de ander. Ze hoefden

hem niet te volgen maar enkel de vonk in hun eigen hart te voelen en deze groter en groter te

laten worden.



Kosten

Alle dagen verblijf, coaching, wandelingen, 3 gangen menu en ontbijt: 1200 euro

Meenemen

Voor de wandelingen nemen we de tijd. De wandelingen zijn niet zwaar maar vragen wel

goed schoeisel, een rugzak, pet en andere voorzieningen die je in het bijgevoegde contract

kunt lezen. We rusten op tijd. Ook onderweg in de natuur en de dorpjes valt er genoeg te

genieten en te bewonderen. We wandelen ook veel in stilte. Al met al zijn we met elkaar van

half 8 ‘s ochtends tot eind van de middag onderweg. Dit is deels afhankelijk van het weer en

het karakter van de wandeling.

Lezen

Lees ook nog eens hoofdstuk 6 van mijn boek: De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een leer-,

lees – en werkboek over bezieling.

Reizen

De Academie voor Spiritualiteit is 20 jaar actief in midden Italië. We streven ernaar om

zoveel mogelijk via Rome Ciampino airport te reizen. Vandaar zijn er huurauto’s die je mee

kunnen nemen naar de plaats van bestemming. Je kunt altijd een beroep op ons doen en we

helpen je graag met praktische informatie.

We maken de reis op eigen kosten en eigen gelegenheid. De aankomstdatum is 22 juni 2021.

Het staat eenieder vrij om eerder te reizen of later terug te keren naar huis. We komen

samen aan in Il Girasole en we vertrekken ook weer samen. Het is niet wenselijk om eerder

in Il Girasole aan te komen of te verblijven. Dit heeft te maken met de aard van de retraite

waarin we gezamenlijk de energie en sfeer opbouwen en afronden.

Afstemmingsconsult

Een persoonlijk consult met Loucas van den Berg is een voorwaarde voor deelname. Voor

nadere informatie betreffende de retraite en het maken van een afspraak voor het

afstemmingsconsult kun je telefonisch contact opnemen met Loucas van den Berg op

werkdagen: 06 - 46372087 of via info@ameg.nl

Hoofddocent

Deze retreat wordt uitgevoerd door het instituut AMEG met als hoofddocent en trainer

Loucas van den Berg.

Drs. Loucas van den Berg is psycholoog,  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.

mailto:info@ameg.nl


Loucas heeft 30 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 in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Hij is tevens oprichter

van de Academie voor Spiritualiteit. Deze biedt een verscheidenheid aan Persoonlijk

Leiderschaps- en Kunstprogramma’s, een opleiding Zielengenezing alsmede Helende Stem,

(inter-)nationale retreats en individuele consulten en coaching.

Daarnaast schreef Loucas een drietal boeken

Het boek De diepe Vreugde van Manifestatie is geïnspireerd door de vele bezoeken van

Loucas aan Assisi en vormt een onderdeel van deze retraite. Het boek is net als de overige

boeken en onderstaande CD’s te verkrijgen via de website van de Academie voor

Spiritualiteit.

Loucas componeerde ter ondersteuning van de opleidingen Helende Stem en

Zielengenezing 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.

Ervaringen van deelnemers

Het is een weldaad om met jullie door dit gebied te lopen en zo diep te kunnen werken aan

mijn kernpunten in het leven. Loucas als leraar is onovertroffen. Hij kent het gebied als geen

ander en weet alle mooie verbindingspaden tussen de heiligdommen te vinden. Daar waar

niemand loopt. Deze retraite heeft me de liefde voor de natuur teruggebracht. Het is de sfeer

waarin ik tot rust kom, openga en gevoelig ben voor lichamelijke signalen die ik in mijn

dagelijks leven negeer. Ik ben ontstresst en Loucas heeft dit als leraar aangegrepen om me

innerlijk sterker te maken en me te laten leiden door mijn stem van binnen en niet door druk

van anderen. Dank je Loucas voor je meelopen, je humor en standvastigheid als ik het even

niet zag zitten! Marijke

Loucas als leraar ben ik enorm dankbaar voor de heldere concrete werkwijze. Loucas is één

en al daadkracht. Geduldig, stevig, no nonsens en tegelijk diep op mij afgestemd. Deze

combinatie heb ik niet eerder aangetroffen.  Ik ben vaker mee geweest met andere retraites

maar dit is de eerste keer dat er iets in mij blijvend in beweging is gekomen. Annet

In 1 zin: ik ben van mijn kop naar mijn hart gegaan, nogal wat voor een denker als ik. Dank

Loucas. Jan



Inschrijfformulier Rieti retraite 2021

Naam: Voornaam:

Leeftijd: Man/Vrouw:

Adres: nr:

Postcode: Plaats:

Telefoon: Beroep:

e-mail:

Het cursusgeld bedraagt 1200 Euro voor de Rieti Franciscus retraite in het dal van Rieti/Contigliano

2021, inclusief overnachtingen en 3 gangendiner. Het additionele lunchpakket voor onderweg kan

ter plekke contant worden afgerekend. Entrees en bus en vervoer zijn voor eigen rekening. Je wordt

met alles geholpen. Reis naar bed and breakfast Il Girasole, Contigliano in Italië is op eigen kosten

en gelegenheid. Wij adviseren graag.

Als bewijs van inschrijving voor de Rietiretraite stort ik voor per omgaande in 2021 het bedrag ad:

1200,- Euro op Girorekeningnr. NL36INGB0002090304 t.n.v. L.G.J. van den Berg te Nijmegen o.v.v.

Franciscus retraite

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

Algemene voorwaarden:

Het annuleren of voortijdig beëindigen van de Franciscus retraite o.l.v. Loucas van den Berg met de titel

Franciscus retraite Rieti 2021  (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 Rieti 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

Boven Poggio Bustone, de eerste aankomstplaats van Franciscus in het dal van Rieti



De slaapplaats van Franciscus in Greccio



Felice op kop van de route naar de top van de Monte Terminillo



De beuk van Franciscus



Verkoeling op weg naar Poggio Bustone



Even rusten en van het uitzicht genieten in Contigliano


