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Deze additionele opleiding integreert spiritualiteit in een praktisch 

psychologisch concept. De kern is gericht op zielengenezing: je leert 

diepgaand werken met de essentie van de ander door spiritueel 

onderricht, stemexpressie, energetische aanraking en helder 

psychologisch gesprek. Diepgaande aandacht wordt besteed aan je 

eigen spirituele groei, houding en afstemming.  

Naast therapeuten is deze opleiding ook geschikt voor eenieder die 

vanuit de eigen essentie wil leven en werken. 

 



De holistische additionele opleiding Spirituele Therapie is 27 jaar geleden 

door Loucas ontwikkeld. Het biedt een uniek werkinstrumentarium voor de 

holistisch werkende therapeut en werkt daarnaast manifesterend naar het 

helend vermogen van de therapeut zelf. Met deze additionele opleiding 

Spirituele Therapie stap je in een leertraject van integrale toegepaste heling 

naar anderen. Je maakt het wezen van de ander vrij. Je spreekt het zelfhelend 

vermogen van je cliënt aan en laat hem of haar deze bewust ervaren. 

Tijdens de opleiding leer je rechtstreeks te werken vanuit je spirituele zelf en 

direct, concreet en helder af te stemmen op de essentie van de ander. Je 

heldere bewustzijn wordt getraind. Je leert om volledig uit je identificatie met 

gedachten en emoties te komen waardoor je een zuiver instrument wordt. Je 

krijgt praktische, lichaamsgerichte oefeningen mee voor thuis. 

 

Effecten 

Je leert 

• Een scala aan therapeutisch transformerende technieken voor het hele 

lichaam. 

• Met therapeutische aanraking inwerken in de energie en de vitale 

organen van het lichaam. 

• Een cliënt in contact brengen met zijn spirituele energie en zelfhelend 

vermogen. 

• Je afstemmend en invoelend vermogen als therapeut vergroten. 

• Een integrale behandelwijze waarin alle energieniveaus en hun relatie 

tot de organen en het zenuwstelsel besproken worden. 

• De essentie van een klacht en hulpvraag op te sporen. 

• De essentie van een klacht te duiden door deze te verwoorden in een 

psychologisch gesprek. 

• Een helend proces inzetten en het zelfhelend vermogen van de cliënt 

aan te spreken in oefeningen. 

• De diepe ontwikkelingsweg van de ander helder te benoemen en te 

duiden.   

• Door dualistisch denken heen te werken. 

• Innerlijke stilte van jezelf te vergroten en deze in de cliënt aan te 

spreken. 



• Een cliënt begeleiden om door mentale patronen heen te gaan zoals 

wensen wat er niet is, denken dat je voelt, doen alsof of verklaren 

waarom iets is. 

• Bestemming ontdekken. 

• Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor je persoonlijke spirituele 

ontwikkeling. 

• De opleiding zet aan tot manifesteren van je spirituele vermogens en 

zelfheling. 

• De opleiding biedt de mogelijkheid om een eigen praktijk op te starten, 

uit te breiden dan wel om te vormen. 

 

Voor wie 

Voor therapeuten die 

• Hun energetisch en psychologisch werk willen koppelen aan 
zelfverwerkelijking en het ontplooien van hun eigen essentie. 

• Het hele terrein willen bestrijken van zielsniveau tot aan concrete 
toepassing in de praktijk. 

• Hun therapeutische vermogens en bezieling sterker willen maken en 
willen werken met de hoogste spirituele energie. 

• Een helder psychologisch gesprek willen combineren met aandacht 
voor het zielsniveau van hun cliënt. 

• Diep met cliënten willen werken op het vlak van traumaverwerking, 
integratie van lichaam en geest, loslaten en transformeren van angst en 
emoties, stervensprocessen. 

 

Voor eenieder die 

• Dieper contact wil maken met de fysieke, emotionele, mentale en 
spirituele energie van zijn lichaam. 

• Wil werken aan de integratie van lichaam en geest.  

• Angst en emoties wil loslaten en transformeren. 

• Emoties wil leren verstaan en omvormen tot vermogens van 
communicatie en conflicthantering. 

• Zichzelf wil leren helen: meer vitaliteit en ontwikkelen van nieuw 
zelfbeeld. 

• Gericht is op nieuw werk of op een nieuwe houding in bestaand werk. 



• In zijn werkend leven te maken heeft met het inspireren, coachen en 

begeleiden van een ander mens en hier een spirituele dimensie aan wil 

toevoegen. 

Lees meer op  https://academievoorspiritualiteit.nl/additionele-opleiding-

spirituele-therapie/ 

 

Data en locatie  

De 10 lesbijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de academie in het  

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

dinsdagen van 19.00 - 21.30 uur. 

Data: 12 mei 2020, 9 juni, 7 juli, 8 september, 6 oktober, 3 november, 

1 december. 5 januari 2021, 2 februari en 2 maart. 

 

Kosten De kosten van deze additionele opleiding 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/ 

 

Nadere informatie en inschrijving 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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