
Academie voor Spiritualiteit 
Zelfredzaam zijn door Actieve Meditatie 2021 

Inschrijving geopend 
Start: 19 april in les en online, tussentijds instappen mogelijk 

 
 Drs. Loucas van den Berg: ik maak mensen beter in het werk dat ze doen in hun eigen leef- 

en werkomgeving.  
 

 
 

 
 
 
 

Actieve Meditatie (A.M.) 

Leren om anders te kijken naar binnen en naar buiten en vandaaruit 
anders doen 

 Actieve Meditatie geeft je een anker om vanuit je eigen kern de uitdagingen en tegenslagen 

van het leven aan te gaan. Loucas van den Berg leert je stap voor stap te mediteren. Je komt 

uit de chaos van je dagelijkse gedachten en emoties en wordt stil. Dit meditatietraject leert je 

vanuit stilte anders om te gaan met jezelf en de wereld. Vanuit een rotsvaste kern en met 

ruimte voor nieuwe expressie.  



Meditatiecoaching: Wat in een meditatietraject zelden aan bod komt is de coaching en begeleiding 

op persoonlijk vlak  en het inzetten van de effecten ervan in je dagelijkse leven en werken. Echter: 

een meditatieve houding leidt tot betere aanpak van je dagelijkse problemen en uitdagingen. 

In dit meditatietraject besteedt Loucas van den Berg daar persoonlijke aandacht aan. Zo leer je 
meditatie voor langere tijd te integreren in je leven. Ook wijst Loucas op de valkuilen van meditatie, 

wanneer je jezelf saboteert of dreigt het contact te verliezen in een schijnwereld. Bij Loucas is 

meditatie concreet en toepasbaar.  

Effecten 

De volgende effecten van dit meditatietraject zijn door cursisten helder ervaren: 

● Je ontdoet je van stress en vindt innerlijk contact terug 

● Je wordt veerkrachtig en wendbaar en leert anders kijken en doen 

● Je komt uit oude overtuigingen en patronen en staat open voor het onbekende 

● Je raakt diep verankerd in je rust en ademhaling 

● Je wordt een focuspunt en in de drukte om je heen 

● Je ervaart meer vrijheid 

● Je krijgt heldere gedachten 

● Je verlaat de standaard van zelfmedelijden en of schaamte 

● Je vindt je levensenergie terug 

● Je wordt zelfverantwoordelijk voor de volgende stap in je leven  

Voor wie  

- Voor particulieren en professionals onder meer coaches, leraren, therapeuten en 

leidinggevenden ter verbetering van de werkprestaties. De meditatietools en 

meditatiecoaching zijn overdraagbaar naar anderen.  

Lesinhoud  

Iedere les is opgebouwd uit drie delen: 1. Dieptemeditatie 2. Het contact met je essentie, 

onderscheid kern en ego 3. Coaching en doorwerking ervan in leven en arbeid.  

Je krijgt oefeningen mee voor thuis. 

Deze Actieve meditatie leidt tot een fundamentele herziening van je leven, je wordt geraakt 

tot in de kern van je bestaan. Er ontstaat een nieuwe verhouding tot je omgeving die niet 

meer automatisch wordt ingevuld door vroegere ervaringen.  

Data en locatie de 10 bijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de academie in het 

Augustinusklooster aan de Graafseweg 274, 6532 ZV  te Nijmegen, op maandagen van 10.30 

uur – 11.30 uur of online via zoom.  

Data: 19 april, 26 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 28 juni, 5 juli en 12 juli 2021 

Kosten van het traject bedragen 750 euro. 

Zie ook voorbeelden van wekelijkse meditatie voorjaar 2020 (link) 



Contact nadere informatie en inschrijvingsprocedure 

info@academievoorspiritualiteit.nl. Voor meer achtergrondinformatie over de visie en 

werkwijze van de academie ben je van harte welkom op onze site 

www.academievoorspiritualiteit.nl.  
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