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Van kans naar rijkdom - wegens groot succes vervolgd! 

 

In dit traject ga je aan de hand van een zelfgekozen individueel project 
praktisch te werk om die delen van jezelf te bevrijden die je op geestelijk en 
materieel niveau tegenhouden je rijkdom en kansen te manifesteren. Het gaat 
allereerst om het vrijmaken van wat er al is zodat het je eigen proces ten goede 
komt. We maken contact met de autoriteit in jou die het vrije creëren 
saboteert. We maken de energiestroom in je vrij en ruimen wantrouwen, angst 
en remmingen op. Het is alsof rijkdom klaarligt om ervaren te worden maar 
steeds kon je er niet bij.  
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De illusie dat je voor rijkdom hard moet werken en dat je te weinig ontvangt 
vervangen we door nieuwe en gezonde mentale en emotionele instellingen 
waardoor je in positieve zin kan werken aan een enorm vertrouwen en risico 
om anders te creëren wat tot uitdrukking gaat komen in innerlijke en uiterlijke 
rijkdom. 

Het ontbreken van rijkdom en het niet verzilveren van je kansen komt door een 
gebrek aan open visie, persoonlijke blokkades en verkeerde interpretaties. Zo 
ontstaat er een ijzeren muur tussen je mogelijkheden en je persoonlijkheid. Dit 
proces begint zich te tonen bij kleine alledaagse voorvallen en gebeurtenissen. 
Je bent niet in harmonie met het leven en je ervaart geen hoop en verandering. 
Daarmee beïnvloed je ook je meditaties. Het wordt moeilijk om te weten of je 
in waarheid leeft of niet. Verkeerde interpretaties hebben dan betrekking op 
dat er van buitenaf iets ingevuld moet worden wat je eigenlijk van binnen moet 
verwerven. Immers: je bent rijkdom en je bent ook het bewustzijn achter 
rijkdom. In dit leertraject schrijven we brieven aan onszelf en verzilveren we 
onze acties door een praktische strategie.  

 

Effecten 

Je leert 

- Een persoonlijke en praktische strategie voor het verzilveren van je 
kansen en te leven in rijkdom en overvloed. 

- Delen van jezelf doorzien en bevrijden die je op geestelijk en materieel 
niveau tegenhouden je rijkdom en kansen te manifesteren. 

- In jezelf vrijmaken van wat er aan rijkdom en potentieel is zodat het je 
eigen proces en leven ten goede komt. 

- Opruimen van wantrouwen, angst en oude remmingen waardoor 
merkbaar energie vrijkomt om vrij en vreugdevol te creëren. 

- Illusies dat je voor rijkdom hard moet werken en dat je te weinig 
ontvangt, vervangen door nieuwe gezonde mentale en emotionele 
instellingen. 

- Van moment tot moment leven vanuit wat er in overvloed in jou 
aanwezig is. Jij ben rijkdom alsook het bewustzijn achter rijkdom. 

- Praktisch prioriteiten stellen om volledig te kunnen functioneren.  
- Zuiver nagaan wanneer je meer moet geven of juist meer mag 

ontvangen. 
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Voor wie 

Voor eenieder die: 

- Een persoonlijke en praktische strategie wil ontwikkelen voor leven en 
werken vanuit innerlijke en uiterlijke rijkdom en overvloed. 

- Als zelfstandig ondernemer of in dienstverband vanuit een ervaring van 
overvloed van moment tot moment kansen en mogelijkheden wil 
verzilveren. 

- Inzicht wil krijgen in waar je jezelf in vrij creëren saboteert. 
- Beseft dat er rijkdom klaarligt om ervaren te worden maar steeds kon je 

er niet bij. 
 

Je Missie - een nieuwe pijler binnen de Academie voor Spiritualiteit 

Binnen de Academie voor Spiritualiteit is dit jaar een nieuwe pijler gecreëerd 
met de titel ‘Je Missie’. Hierbinnen worden lezingen, impressies, actualiteit en 
korte leertrajecten aangeboden. Je Missie biedt een pad om in je leven een 
heilzame spiraal te creëren waarin je in harmonie bent met je persoon, je 
missie en je rijkdom. Het werkt uit op innerlijk emotioneel, psychologisch, 
spiritueel en persoonlijk alsook op collectief en universeel niveau.  

 

Data en locatie  

De 7 lesbijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de academie in het 
Augustinusklooster aan de Graafseweg 274, 6532 ZV  te Nijmegen, op 
woensdagen van 14.00 - 16.00 uur. 

Data 27 mei, 17 juni, 8 juli, 9 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 
2020. 
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Kosten De kosten van deze cursus bedragen 1290 euro. 

De CD de Healing Voice en de drie boeken van Loucas van den Berg: de Diepe 

Vreugde van Manifestatie. Een lees-, leer- en wandelboek over Bezieling en het 

boek De Helende Stem alsmede het boek Kandinsky en het opbloeien van de 

Vrije Geest,  behoren tot het verplichte lesmateriaal. Aan te schaffen via de 

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

 

Nadere informatie en inschrijving  

Een afstemmingsconsult ad 120 euro wordt separaat afgerekend en maakt deel 
uit van de inschrijvingsprocedure. Voor nadere informatie en het maken van 
een afspraak bel 06-46372087 (Loucas van den Berg) of mail naar 
info@academievoorspiritualiteit.nl. 

 

Ervaringen deelnemers 

Als zelfstandig ondernemer met een commerciële achtergrond ben ik alert op 
kansen en mogelijkheden. Dat ik deze nog veel meer kan verzilveren door een 
andere houding ten aanzien van mijn innerlijke waarde en rijkdom was een 
eyeopener. Aan de hand van een concreet project heb ik nog onbewuste 
belemmerende aannames en reactiepatronen doorzien en omgezet naar 
krachtig ondersteunend denken en handelen. Dit proces bij andere cursisten 
zien gebeuren vanuit ieders eigen vakgebied was leerzaam en van meerwaarde. 
Dominique - projectmanager, trainer en coach persoonlijke ontwikkeling 

Als mantelzorger en begeleidster voor ernstig dementerende cliënten met een 
psychiatrisch profiel heeft dit traject me bewust gemaakt van mijn innerlijke 
kwaliteiten en rijkdom op het gebied van stem, muzikaliteit en sferisch werken. 
Ik ben deze kwaliteiten als project concreet in gaan zetten in mijn werk, wat 
direct geleid heeft tot een verbeterd contact met en een groter welbevinden 
van mijn cliënten. Ook heeft het me een lichtere wijze van werken gebracht in 
mentaal en emotioneel soms zwaardere omstandigheden. Dit brengt me niet 
alleen extra werkplezier maar scheelt me ook veel energie! Sonja - 
mantelzorger, begeleidster en verzorgende particuliere thuiszorg 
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Deze cursus Kans en Rijkdom heb ik als waardevol ervaren. Het heeft me 
verbeterde inzichten gegeven in de USP’s van mijn bedrijf alsook in de waarde 
van mijn werkzaamheden en daarmee verbonden prioriteiten. Interessant en 
leerzaam om de vraagstukken van de andere deelnemers te volgen. Rik - 
eigenaar bouwkundig tekenbureau 
 
Als pre-pensioener heb ik dit traject een belangrijk aspect van mijn waarde 
ontdekt: mijn liefde voor leren en voor het verlangen in de ander om te leren. 
Dit wil ik doorzetten en uitbouwen in de tijd na mijn pensioen. Door het 
werken met het opzetten van mijn eigen coaching, trainings- en supervisie 
praktijk voor (jong)volwassenen als project, heb ik ontdekt hoe ik voorbij 
beperkende aannames concreet een brug kan slaan van mijn innerlijke waarde 
naar uiterlijke vorm en rijkdom. Mooi om zo een spiegel voorgehouden te 
krijgen en mee te kunnen kijken met hoe ieder voor zich een brug slaat van 
innerlijke waarde naar kans naar rijkdom. Loucas legt nauwgezet de vinger op 
de zere plek, precies daar waar ik winst kan behalen. Annemarie - docent en 
supervisor HBO sociale studies 
 
Dat de cursus Kans en Rijkdom voor mij als pensionado essentieel was wist ik 
direct. Dat Loucas me aan de hand van een klein en alledaags project heeft 
laten zien waar ik mezelf onbewust al mijn hele leven terughoud en met allerlei 
slimme vormen tegenwerk in het creëren van rijkdom en overvloed had ik van 
tevoren niet kunnen bedenken. Nooit te oud om te leren! Jan - pensionado en 
oud-welzijnswerker stichting buitenlandse werknemers  
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