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Loucas studeerde de Helende Stem bij Don Campbell in Amerika en introduceerde alle 
kennis en oefeningen in 1995 in Nederland. Hij werkt al 25 jaar met de helende stem en 
trilling en schreef het boek de Helende Stem. Deze opleiding bevat al zijn ervaring en is 
gebaseerd op een unieke methode. Cursisten ontvangen naast groepsoefeningen 
individuele coaching op groei, expressie en bestemming. 
 
Loucas schreef oa de boeken De Helende Stem en de diepe Vreugde van Manifestatie. In 
het boek de Helende Stem legt hij de genezende kracht van de stem uit en geeft hij 
praktijkvoorbeelden. Het bevat vele stemoefeningen, meditaties en luistermuziek om zelf 
aan de slag te gaan. Het boek de diepe Vreugde van Manifestatie, een leer-, lees- en 
werkboek over bezieling leidt concreet naar nieuwe bezieling in leven en werken. Aan de 
hand van treffende oefeningen word je stap voor stap naar de kern van je wezen geleid. 
 

 

https://academievoorspiritualiteit.nl/agenda/voorinschrijving-ameg-opleidingsprogramma-2018-2019/


Effecten 

De volgende effecten van de Helende Stemopleiding zijn door de cursisten helder ervaren: 

• Angstvrij leven 

• Toename diepgang en focus in handelen 

• Meer lichaamscontact 

• Contact innerlijke stem 

• Je komt tot expressie 

• Je vind je bestemming en geeft deze vorm 

• Je leert je stem veelzijdig gebruiken voor presentatie en contact met de ziel 

• Je creëert spontaan 

 

Voor wie voor professionals en particulieren die 

• Hun potenties willen leren kennen en manifesteren. 

• Zich (verder) willen bekwamen in authentieke en effectieve communicatie  
      en presentatie. 

• Willen werken met de effecten van de helende stem ten behoeve van de genezing van 
persoonlijke klachten alsmede voor therapeutisch gebruik naar anderen. 

• Als vocalcoach of hulpverlener breed, het werken met de helende stem als    
instrument willen inzetten binnen hun praktijk. 

 

Lees meer op  https://academievoorspiritualiteit.nl/helende-stem-traject/ 

 

Data, locatie De 10 lesbijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de academie in het  

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

13.30 uur - 16.00 uur. 

Data: 20 februari, 3 en 24 april, 22 mei, 12 juni, 3 juli, 21 augustus, 18 september, 16 

oktober, 13 november 2019 . 

 

Kosten van het traject bedragen 1940 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/ 

 

https://academievoorspiritualiteit.nl/helende-stem-traject/
https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/


Nadere informatie en inschrijvingsprocedure Een afstemmingsconsult ad 120 euro 

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 
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