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Dit meditatietraject maakt het contact met je wezen sterk en helpt je 
concreet in lijn te leven en te werken met je creativiteit en bestemming. 

 
In dit meditatietraject keer je naar binnen en verhoog je de waarde van 
je manifesterende energie zonder angst en twijfel en met een duidelijke 

richting en overtuiging dankzij intensieve persoonlijke begeleiding. 
 

 
 
 

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


Persoonlijke begeleiding in de 3 stappen van meditatie: 
 
1.Ontwaken van spirituele energie 
 

Ik help je bij het activeren van de Kundalini energie, dit is je spirituele energie 
die door al je energiecentra en vitale organen stroomt. De universele kracht 
wordt in je werkzaam. Je wordt geraakt tot in de kern van je bestaan. In de 
meditatie ontwikkelt zich een nieuwe energiebalans en een verhouding tot je 
leven die niet meer ingevuld wordt door vroegere ervaringen. We bouwen de 
meditatie op van tien minuten naar een langere periode. 
 

2. Onderscheiden van ego en onbevangen Zelf 

In de meditatie leer je om de eenheid in jezelf te ervaren voorbij het ego. 

Meditatie is jezelf verjongen door dieper te gaan en je eigen diepe onbevangen 

en vrije Zelf te ontdekken. Te ervaren dat dit bewustzijn alles doordringt en dat 

het voortdurend leeft en trilt in je eigen hart. Ik begeleid je hier stap voor stap 

in. Meditatie geeft een anker om vanuit je eigen diepe zelf de dingen en 

uitdagingen van het leven, de schommelingen ervan anders te ervaren, als 

getuige. Je komt uit de maalstroom van je dagelijkse gedachten, de mind met 

de golven van gedachten en emoties wordt stil en er komt ruimte in je denken. 

Je waarneming wordt vrij van oordeel doordat je de identificatie met het 

denken los laat. Doen alsof, denken dat je voelt, pseudo-emoties, de 

voortdurende behoefte om te verklaren, dit alles maakt ruimte voor een 

eenvoudig en stil gewaar zijn. Naast meditatie en reflectie op spirituele 

ervaringen is er onderricht en kennisoverdracht over hoe je ego en eigen zelf of 

kern kan onderscheiden. Zo word je de baas over je emoties en gedachten en 

kun je je richten op je talenten en mogelijkheden. Het resultaat is dat je in 

contact komt met de wereld achter je gedachten en emoties (de getuige) en de 

wereld van potenties en mogelijkheden. Het helpt je tevens om vanuit een 

heldere focus in contact te zijn met een ander.  

 

3. Vormgeven van je eigen bestemming  

De mind, bestaande uit golven van gedachten en emoties, is niet in staat om je 

wezen te doorgronden. Het kan wel zo gericht worden dat je zuivere ik aan de 

horizon verschijnt, een andere spiegel van de werkelijkheid. Dit 

meditatietraject laat je je spirituele wezen ontdekken alsook je eigen 



bestemming. Het moedigt aan tot innerlijk luisteren en weten waarop je kunt 

reflecteren en vertrouwen bij het maken van keuzes en het doorgronden van 

belangrijke kwesties in je leven. Je leert inzicht te krijgen in de vragen: Hoe vind 

je de juiste weg? Hoe weet je of je goed bezig bent? En op welke wijze kun je 

diepe verlangens vormgeven of een kleine aanpassing concreet integreren in je 

leven en werken? 

 

Lesopbouw 

Iedere les bestaat uit 3 onderdelen. Ten eerste de geleide meditatie, het 

stimuleren van de spirituele energie en contact met het wezenlijke Zelf. Ik leer 

je stap voor stap dieper verankerd te raken in je eigen stille kern.  Ook de 

omgang met gedachten en emoties in het meditatieproces komen aan bod. Ten 

tweede na de meditatie de reflectie op je meditatie-ervaringen en het 

vergroten van inzicht hieromtrent. Ten derde leer je de meditatie in te bedden 

in de kennis over je spirituele energie, de werking van de mind, het oefenen 

met de waarnemer in je, en het werken aan je bestemming. We leren tevens 

over achtergrond en theorie van meditatie vanuit oosterse en westerse 

levensbeschouwingen. De lessen duren 1,5 uur. Er is tijd voor het maken van 

aantekeningen. Je krijgt aan het einde van de les een persoonlijke opdracht 

mee voor thuis. 

 

Effecten 

• Ontwaken van je spirituele energie 

• Uit de identificatie met gedachten en emoties 

• Creëren in lijn met je bestemming en ontwikkeling 

• De diepe grondslag van je innerlijk Zelf ervaren en beluisteren 

• Verhoogde concentratie en focus 

• Oordeelvrij waarnemen en observeren, heldere creatieve gedachten 

• Stressverlaging en onderhouden van emotionele balans 

• Energie verhogend 

• Moeiteloos multitasken 

• Reductie van angsten en dwanggedachten 

• Ontwikkelen van compassie naar jezelf en anderen 



Voor wie 

Voor professionals zoals coaches, leraren, therapeuten, managers  en 

leidinggevenden die met de volgende thema’s willen werken: HSP, re-

integratie, multitasking, intuïtie vergroten,  kernachtig presenteren, 

mediation, stressreductie, outplacement, overdracht en focus, 

concentratieverbetering, empathisch vermogen vergroten, flexibel brein dat 

om kan gaan met uitdagingen en vernieuwingen, out of the box denken, 

betere werkprestaties, direct naar de essentie gaan. 

Verder voor een ieder die wil werken met de volgende thema’s: 

• Verstevigen van innerlijke balans. 

• Uit gewoontepatronen en belemmerende overtuigingen komen. 

• Versterken van een positieve geesteshouding.  

• Omzetten van verlangen naar handelen. 

• Luisteren naar  de innerlijke stem.   

• Leren werken met bestemming.  

• Verhogen van het energiepeil. 

• Onderscheid tussen de stem van de intuïtie en de stem van het ego. 

• Spreken van binnenuit. 

• Meditatie als leidraad voor de dag. 

• Leven vanuit puur bewustzijn. 

 

Data en locatie  

De eerste cyclus van 7 lesbijeenkomsten vindt plaats in de ruimte van de 

academie in het  Augustinusklooster aan de Graafseweg 274, 6532 ZV  te 

Nijmegen, op maandagen van 10.30 - 12 uur.  

Data: 13, 20 en 27 januari, 3, 10, 17 en 24 februari. Vervolgcyclus van opnieuw 

7 bijeenkomsten start aansluitend. 

 

 

 



Kosten De kosten van dit traject bedragen 990 euro. De meditatietrajecten 

worden regelmatig deels dan wel volledig, door de werkgever vergoed. 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 les- en studiemateriaal. Aan te 

schaffen via de website: https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/ 

 

Nadere informatie en inschrijvingsprocedure 

Een afstemmingsconsult ad 120 euro maakt deel uit van de 

inschrijvingsprocedure. Op aanvraag word je een kwitantie toegezonden. 

Voor nadere informatie en het maken van een afspraak bel 06-46372087 

(Loucas van den Berg) of mail naar info@academievoorspiritualiteit.nl. Voor 

meer informatie over de visie en werkwijze van de academie ben je van harte 

welkom op onze site www.academievoorspiritualiteit.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Loucas van den Berg (1960) is kunstenaar, psycholoog, spiritueel therapeut, historicus 

en inmiddels 27 jaar werkzaam als team- en personal 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 25 jaar naast tientallen jaartrainingen en opleidingen op het vlak 

van persoonlijk en bezielend leiderschap, meditatie, 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. 
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