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De Academie voor Spiritualiteit heeft gekozen voor de zomerretraite in 
Frankrijk die veilig met de auto te bereiken is. Het betreft het 
kunstenaarsdorp Préporché waar het echte landelijke Franse leven nog 
bestaat. Het is bekend om zijn Romaanse kerk met moderne glas in lood 
ramen en het ligt op een kunstroute. Er is een atelier gevestigd in het oude 
café van het dorp uit 1700 aan het grote dorpsplein waar we creatief 
kunnen werken. Ook is er buiten een grote tuin waar we oefeningen en 
meditaties kunnen doen. Het dorp ligt in het natuurpark de Morvan. Er 
zijn talloze wandelwegen. Ze lopen door het bergmassief, doorsneden door 
meren en watervallen. Overbodig om te zeggen dat Bourgogne uitstekende 
wijnen en gastronomie heeft. De lessen zijn zoveel mogelijk in de natuur of 
in de grote atelierruimte met Franse vintage meubels, gevestigd in het oude 
dorpscafé. Er is ruimte genoeg voor een eigen plek om te schrijven, tekenen, 
rusten en voor je uit te staren. Er zijn voldoende kunstenaarshuisjes, gites 
waar ieder een eigen kamer heeft. Je kunt zelf je pain of croissant kopen en 
smeren. We maken zelf onze lunchpakketten voor de wandelingen. In de 
buurt is het eenvoudig om wat eten te kopen of af te halen of in een klein 
etablissement buiten op het terras te zitten. In de tuin staan kruiden die je 



kunt gebruiken. Je kijkt uit over de heuvels van de Morvan. In de avond 
dineren we samen in de natuur onder de kersenboom aan een lange tafel. 
De retraite is inclusief de driegangendiners in de avonduren! 
Werkwijze: Loucas neemt je mee op de wandelingen en geeft scherpe 
waarnemingsoefeningen. Wandelen en creatief worden is een unieke 
combinatie. Ze horen bij elkaar. De vrije natuur verruimt je bewustzijn, je 
loopt letterlijk je gedachten uit in de natuur. In dit open, stille bewustzijn 
oefenen we met passages uit zijn boek De Stille Vreugde van Manifestatie. 
Een lees leer en werkboek over bezieling. Hierin staan meditaties, 
wandelingen, en de beschrijving van de 5 aspecten van bezieling. Ook 
besteedt het boek aandacht aan de ervaringen van mensen in leven en 
werken en de rol van de stilte hierin. Het is een boek waar spiritualiteit, 
arbeid en creativiteit samenkomen. Loucas werkt iedere dag met een 
thema. Doe wandelingen bieden de inspiratie om dagelijks waar te nemen, 
creatieve opdrachten te ontvangen, te lezen en stil te zijn. Het grote atelier 
in het dorp, je eigen huisje en de velden staan je ter beschikking om 
opdrachten uit te werken en te rusten. ’s Avonds komen we bij elkaar om te 
dineren en een avondprogramma te doen. De retraite kent een uitgekiend 
ritme tussen beweging en rust.  

 
Corona-update: de anderhalve meter afstand wordt door het gehele 
programma toegepast, derhalve maximaal 15 cursisten per intensive. De 
wandel- en kunstretraite in Frankrijk biedt eenieder een eigen slaapplek. Eten 
wordt zoveel mogelijk zelf gedaan cq door jezelf verzorgd. De academie heeft 
de werk- en lesruimte in Nijmegen alsook op locatie coronaproof gemaakt.  
Je ontvangt: diepe transformatie door wandelen en creatieve opdrachten in de 
natuur; je maakt wankele intenties sterk en leert negatieve gedachten om te 
vormen tot productieve gedachten. Je leert om te gaan met niet creatief zijn. 
Zo ontstaat in de retraite een diepgaande herwaardering met een handleiding 
om dagelijks enthousiast om te gaan met wat er is. Je leert je patronen te 
doorzien en buiten je geijkte paden te treden om verder te komen en een 
gevoel van tevredenheid te hebben, aanvaarding van jezelf. 
Kosten 1120 euro, inclusief overnachtingen op eigen kamer en ’s avonds 
driegangen diner. Exclusief lesmateriaal en het studieboek De Stille Vreugde 
van Manifestatie. Een lees leer en werkboek over bezieling.  

 
Nadere informatie Voor aanvullende informatie en het maken van een 
afspraak voor een afstemmingsconsult bel 06-46372087 (Loucas van den Berg) 
of mail naar info@academievoorspiritualiteit.nl 
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Achtergrond 
 

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 27 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 en begeleiding in verandertrajecten 
alsook ouders met kinderen en echtparen voor relatietherapie. Loucas is 
geïnteresseerd in cultuurpsychologische vraagstukken. 
 
 
 
 
 

https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/

