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Life changing Retreat in het Rieti-dal, Italië 2020 

23-28 juni 

Liefde voor wandelen, stilte, natuur en ruimte voor innerlijke groei 

geeft contact met de bron van dieper weten. 

olv Drs. Loucas van den Berg 

Voor de 15e keer geprolongeerd 

Informatieavond donderdag 14 mei 

 

 

Liefde voor wandelen, stilte, natuur en ruimte voor innerlijke groei geeft 

contact met de bron van dieper weten. Franciscus van Assisi wilde volledig 

mens zijn door positieve emoties te genereren, te vertrouwen op zijn intuïtie 

en de tekenen van de natuur. Al wandelend over de oude paden van 

Franciscus in het groene dal van Rieti laten we het verleden los zodat er 

ruimte komt voor nieuwe intenties en waarnemingen. Lopend in deze 

prachtige natuur worden intenties die eerder grillig en zwak waren meer 

constant en direct. 
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Al 26 jaar zijn de internationale retreats van de Academie voor Spiritualiteit 

onder meer in Midden-Italië toonaangevend. Loucas van den Berg, oprichter 

van de academie schreef over de wandelpaden in Umbrië en het leven van 

Franciscus en Chiara van Assisi. Zijn boek De diepe Vreugde van Manifestatie 

wordt tijdens deze retreat gebruikt als naslagwerk, oefenboek en 

inspiratiebron.  

 

Effecten 

• Life changing event in het groene hart van Italië doordat wandelingen 
over Franciscaanse wandelpaden, natuur, heiligdommen, persoonlijke 
exploratie en intensieve coaching diep op elkaar inwerken.  

• Overgave aan stilte en natuur leidt tot baanbrekende innovatie.  

• Je komt in contact met dieper weten. 

• Je leert het authentieke geheel zien. 

• Je ontwikkelt gepassioneerde aandacht. 

• Je werkt met nieuwe intentie en manier van zijn. 
 

 Inhoud 

• Vier begeleide natuurwandelingen over oude Franciscaanse paden. 

• Voor beginnende en gemiddeld ervaren wandelaar. 

• Bezoek aan vier bijzondere heiligdommen. 

• Exploreer de grot van Greccio waar Franciscus mediteerde. 

• Dagelijkse geleide meditaties en stem-, adem-, en 
ontspanningsoefeningen. 

• 1x individuele sessie persoonlijk transformatieproces. 

• Vast ritme van meditatie, wandelen, outdoor vrije tijd en 
lesbijeenkomsten. 

• 5 nachten geheel verzorgd op sfeervolle retreatlocatie met Italiaanse 
gastheer en gastvrouw. 

• Dagelijks overvloedig 3-gangen diner en uitgebreid ontbijt. 

• We beschikken over een prachtige meditatieruimte voor dagelijkse 
lesbijeenkomsten. 

• Kennismaking en intake vooraf. 

• Ook te boeken als persoonlijk leiderschap- en managementintensive. 
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Waarom over de wandelpaden en heiligdommen in Midden-Italië? 

Franciscus van Assisi (1182-1226) wordt als een spiritueel meester beschouwd 

omdat hij zonder angst en illusies wilde leven. Hij volgde niet het pad van zijn 

vader om lakenkoopman te worden en zag af van een opleiding tot ridder. In 

de chaos die volgde vond hij een innerlijk kompas. Het kostte hem veel moed 

en vertrouwen om zijn innerlijke stem van moment tot moment te volgen. Hij 

gaf hiermee het voorbeeld van hoe je in tijden van verandering oude patronen 

loslaat en goede eigenschappen meeneemt. Het werken met stilte, wandeling 

en coaching leidt in deze retreat evenzo tot baanbrekende innovatie.  

De mensen in Umbrië rond het dal van Rieti stonden onbevangen tegenover 

Franciscus en leerden al gauw dat hij een enorme liefde voor mensen en natuur 

ten toon spreidde met een uitstraling die iedereen raakte. Zijn woorden 

maakten mensen wakker en leerden ze af te stemmen op het eigen hart in het 

dagelijks leven. De echte pijn, zou Franciscus zeggen, is dat mensen 

afgescheiden zijn van zichzelf. Uit dit isolement komen was zijn voornaamste 

drijfveer om anderen te helpen. 
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In de voetsporen van Franciscus 

We wandelen in Rieti over de heuvels en de bergen rondom, steeds met 

uitzicht op het dal van Rieti waar eens een meer was waar Franciscus met een 

kleine groep broeders overheen voer van de ene naar de andere plaats. Nu 

liggen er heiligdommen als Greccio, Poggio Bustone en Fonte Colombo. Ze zijn 

onderling verbonden door de Cammino di San Francesco, de wandelweg van 

Franciscus. Er zijn ook natuurheiligdommen zoals de Faggio di San Francesco de 

beuk van Franciscus waar hij graag mediteerde, het natuurreservaat Laghi 

Reatini in de vlakte met de prachtig verstilde meren en de gezichtsbepalende 

berg Monte Terminillo, een nieuw heiligdom waar overblijfselen van Franciscus 

zijn bijgezet.  

We zullen dit pad deels volgen en er ook van afwijken omdat er nog veel meer 

moois te ontdekken valt in relatie tot Franciscus en andere heiligen in dit 

gebied. Doordat de academie in dit gebied al veertien jaar wandelervaring 

heeft opgedaan, hebben we ook veel nieuwe wandelsporen van Franciscus 

ontdekt.  
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Sfeer en dagritme 

We staan vroeg op en mediteren in ons gastenverblijf op het karakter van de 

dag. Daarna ontbijten we in de grote leefkeuken waar Franca en Felice de tafel 

rijkelijk dekken en voor extra proviand zorgen voor onderweg. Vervolgens 

zullen we dagelijks een stuk van de Franciscaanse wandelpaden volgen. We 

bezoeken onderweg heiligdommen zoals het Sanctuario Poggio Bustone, een 

vurige plaats in de bergen waar hij broeders twee aan twee uitzond met 

spirituele opdrachten, Greccio plaats van liefde, toespraak en de uitbeelding 

van de kerststal, Fonte Colombo plaats van de doop en het helen van zieken, 

Sanctuario della Foresta plaats van de diepe liefde en wonderen van de natuur. 

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

van beweging en rust. We zullen oefeningen doen in de natuur en bij de 

heiligdommen, er zijn meditatieve en kunstzinnige impulsen. Ook zal Loucas 

jullie gidsen langs de bezienswaardigheden. ‘s Avonds is er gelegenheid om de 

opgedane impulsen van de dag te verwerken.  

 

 

 

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. Onderweg in de natuur 

en de dorpjes valt er genoeg te genieten en te bewonderen. We wandelen ook 
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veel in stilte. Al met al zijn we met elkaar van acht uur ‘s ochtends tot eind van 

de middag onderweg. Dit is deels afhankelijk van het weer en het karakter van 

de wandeling. In de namiddag is er tijd voor rust en het verwerken van de 

individuele opdrachten. In de avond wordt dagelijks een heerlijk Italiaans diner 

geserveerd, bereid door onze gastvrije gastvrouw en gastheer. 

 

Het verblijf  

Het verblijf in de sfeervolle agriturismo Il Girasole van Franca en Felice is een 

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

delen van diepe ervaringen. Het moderne en ruim opgezette huis heeft een 

tuin waarin je rustig kunt zitten en over de vlakte kunt kijken naar de heilige 

berg Terminillo. De gastheer en gastvrouw verzorgen iedere avond een heerlijk 

driegangen diner waaraan we gezamenlijk deelnemen. In de woonkamer 

verzorgen we ’s avonds een programma. Het verblijf bestaat uit 

meerpersoonskamers. De kosten van het verblijf op basis van half pension zijn 

bij de cursussom inbegrepen. 
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Reizen 

We maken de reis op eigen kosten en eigen gelegenheid. 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. 

De aankomstdatum is dinsdag 23 juni 2020. De specifieke ontvangsttijd in Il 

Girasole alsook de aanvangstijd van het programma wordt nader 

gecommuniceerd. Het staat eenieder vrij om eerder naar het dal van Rieti te 

reizen of later terug te keren naar huis. We komen wel gezamenlijk aan in Il 

Girasole en we vertrekken hier ook weer samen. Dit heeft te maken met de 

aard van de retraite waarin we met elkaar de energie en sfeer opbouwen en 

afronden.  

 

Informatieavond 14 mei 

Op donderdag 14 mei ben je welkom voor een informatiebijeenkomst. Deze 

start om 19.00 uur en vindt plaats in de lesruimte van de academie in het 

Augustinusklooster aan de Graafseweg 274 in Nijmegen. De bijeenkomst is 

kostenloos, inschrijving is noodzakelijk via 06-46372087 (Loucas van den Berg) 

of via info@academievoorspiritualiteit.nl  

 

Kosten 

De kosten van deze retreat bedragen 1660 euro inclusief 5 overnachtingen en 

dagelijkse ochtend- en avondmaaltijden, intensief cursusprogramma en 1x 

individuele sessie. Deze kosten zijn exclusief de aanschaf van het boek De 

Diepe Vreugde van Manifestatie van Loucas van den Berg ad 30 euro welke 

tijdens de retreat wordt gebruikt als oefen- en inspiratieliteratuur. De 

overnachtingen zijn in B&B Il Girasole in Contigliano Italië, op basis van een 

gedeelde twee/driepersoonskamer. Dagelijks worden door de gastheer en 

gastvrouw lunchpakketten verzorgd, deze worden op locatie bij de coördinator 

contant afgerekend. De cursist regelt zelf en op eigen kosten de heen- en 

terugreis naar Contigliano. We bieden de mogelijkheid om samen te reizen. 

Entrees, bus en vervoer tijdens de retraite zijn voor eigen rekening.  

mailto:info@academievoorspiritualiteit.nl
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Afstemmingsconsult een persoonlijk consult met Loucas is een voorwaarde 

voor deelname. De kosten ad 120 euro worden separaat in rekening gebracht. 

Voor nadere informatie betreffende de retraite en het maken van een 

afspraak voor het afstemmingsconsult kun je telefonisch contact opnemen 

met Loucas op werkdagen: 06-46372087 of via 

info@academievoorspiritualiteit.nl  

 

 

 

Hoofddocent 

Deze retreat wordt uitgevoerd door de Academie voor Spiritualiteit met als 

hoofddocent en trainer 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. 

mailto:info@academievoorspiritualiteit.nl
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Loucas heeft 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 

 

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 en vormt onderdeel van het lesmateriaal van deze 

retraite. Het boek is net als de overige boeken en onderstaande CD’s van 

Loucas 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. 
 

http://www.academievoorspiritualiteit.nl/
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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.  

 

 

 

Ervaringen Franciscusretreat in het dal van Rieti 

• Het is nu 4 weken geleden dat ik met de academie op retraite in Assisi 
was en ik voel me jaren jonger. Eerder zat ik vast in oude angsten en 
strategieën. Verdedigde me constant. Loucas leidde me gemakkelijk naar 
de kern hiervan. Ik heb de afwisseling van de sessies en het wandelen als 
een weldaad ervaren. Steeds als er een nieuwe laag van inzicht en 
verlangen was aangeraakt werkte dat door op de wandelingen. Inzicht, 
wandelen, heiligdommen. Het leek wel een drietrapsraket waardoor ik 
dieper in mijn gevoel kwam. Mijn ervaringen en inzichten werken door 
op alle gebieden van mijn leven. Ik ben een ander mens geworden. 
Thomas. 
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• 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, open ga 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 

 
• In 1 zin: ik ben van mijn kop naar mijn hart gegaan, nogal wat voor een 

denker als ik. Dank je Loucas. Jan 

 

• De academie als organisatie en 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 

 

• Het prachtige gebied, de stil makende heiligdommen, jouw begeleiding 
en de topsfeer in de groep. Het kon niet mooier. Ik zei het je bij het 
afscheid en ook nu: een retraite met jou is iets om jezelf ieder jaar te 
gunnen. Ik hoor graag de nieuwe data! Eef 
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