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Academie voor Spiritualiteit 

Kunst- en natuurretraite in Athene  

en omstreken.  

Een reis door de Griekse poëzie, mythologie, 

kunst, filosofie en natuur. 

 Creëren met de wortels van de Westerse cultuur  

in de oktoberzon van Athene. 

15-19 oktober 2019 

Olv. Drs. Loucas van den Berg 

In de geboortestad van Loucas bewegen we ons tussen de heiligdommen van 

Athene op de Acropolis, de Griekse zee en de tempel van Artemis Brauroria in 

Attika, buiten Athene. 
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Een klein beetje ziel midden in de aarde…. en ik zag en stond in bewondering en 

midden in de zee zaaiden zij kleine werelden, telkens een woord en op elk 

woord een zwaluw en talrijk de olijfbomen en talrijk de krekels, de wereld, de 

kleine en de grote. Odysseas Elytis. 

 

Welkom op deze unieke kunst- en natuurretraite die Loucas van den Berg deze 

keer geeft in Athene en omstreken. In Athene komen de werelden van de oude 

mythen en de klassieke kunst samen met de moderne poëzie van de 

Nobelprijswinnaar Odysseas Elytis waar Loucas een theatervoorstelling over 

heeft gemaakt in 2017. Het derde aspect is de overweldigende natuur in 

bergen, bomen en blauwe zee. 

Deze aspecten doordringen onze geesten en helpen ons creatief te worden in 

schrijven en tekenen. Immers de antieke Griekse kunstwerken drukten de 

kleuren van de ziel uit. Voor iedere gemoedstoestand was er een god of godin. 

Daarnaast waren de oude Grieken grote denkers en de werken van Plato en 

Aristoteles hebben de basis gelegd voor de moderne filosofie en wetenschap. 

We bezoeken de agora waar ze samenkwamen en hun ideeën vormden door 

elkaar te inspireren.  

Voor deze retraite is geen ervaring vereist. We komen samen om kunstzinnige 

excursies te houden en op mooie plaatsen te rusten en te eten. Loucas geeft 

naar aanleiding daarvan individuele opdrachten om de kunst en kijkervaringen 

om te zetten in expressie. 
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In deze kunst- en natuurretraite leer je 

1. Kunst kijken en de antieke kunst van Griekenland kennen. We zullen 

het nieuwe Acropolis Museum gezamenlijk bezoeken en ideeën opdoen 

voor archetypische beelden en antieke mythische wortels van onszelf. 

We zullen ook het nationaal archeologisch museum bezoeken dat van 

wereldfaam is en de Minoïsche en Cycladische cultuur omvat. 

2. Filosofen bestuderen en je denken over je zelf en de wereld aan te 

scherpen. Je perceptie te verdiepen door dieper te kijken in de 

afbeeldingen, tekens en symboliek van de Griekse kunst en filosofie en 

de mythologie in je eigen leven, dromen, verwachtingen en meditaties 

verstaan. 

3. Zelf tot expressie, tekenen, schrijven en maken te komen. Deze retraite 

beweegt zich tussen kunstbezoeken en zelf tot expressie komen door 

midden van tekenen en schrijven. Loucas geeft kunstzinnige impulsen 

zodat je op de agora, de markt van de filosofen Socrates en Plato en in 

de parken eromheen kunt schrijven en tekenen. Er kan buiten gegeten 

worden, in de middag gerust. In oktober is het in Athene tussen de 25 en 

30 graden. 
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4. Relaxed te werken. In tijd, rust en ruimte en een stralend blauwe lucht 

te werken aan je leer- en maakproces. 

5. Luisteren naar de gedichten van de Griekse Nobelprijswinnaar 

Odysseas Elytis. Het zijn gedichten over liefde, natuur en afscheid en 

gerelateerd aan Griekenland. Dit doen we aan de Griekse zee in Porto 

Rafti op veertig kilometer van Athene. Hier heeft de dichter Odysseus 

Elytis zijn boot vaak aangelegd en gedichten geschreven. Porto Rafti is de 

verbogen schat van de Atheners. 

6. De betekenis van het heiligdom van Artemis Brauroria, gewijd aan de 

inwijding van jonge vrouwen kennen. We bezoeken het heiligdom met 

haar tempel en grot aan de kust. 

7. In de natuur zijn en de veelzijdigheid van de Griekse natuur in je op te 

nemen voor inspiratie. 

 

Kosten 

De kosten van deze unieke kunstretraite bedragen 1200 euro over te maken op  

rekening NL36INB0002090304 t.n.v. LGJ van den Berg te Nijmegen. We vliegen 

gezamenlijk met Transavia vanuit Eindhoven. Logies (circa 60 euro pp per 

nacht) en vlucht zijn niet duur en voor eigen rekening. Entree musea, 

maaltijden en vervoer ter plekke zijn ook voor eigen rekening. 

 

Heb je belangstelling om deel te nemen? Dan ben je van harte welkom om 

een afspraak te maken voor een persoonlijk afstemmingsconsult met Loucas 

via 06- 46372087 (Loucas van den Berg) of via info@ameg.nl. De kosten van 

een afstemmingsconsult bedragen 120 euro. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ameg.nl
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Hoofddocent 

Deze kunst- en natuurretraite wordt uitgevoerd door de Academie voor 

Spiritualiteit - voorheen AMEG met als hoofddocent en trainer Loucas van den 

Berg. 

Drs. Loucas van den Berg is psycholoog, kunstenaar, stemtherapeut, historicus 

en bedrijfscoach. Hij studeerde psychologie en geschiedenis aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen en muziektherapie aan de Transformative Power of 

Sound School van Don Campbell te New York en psychologie en spirituele 

therapie bij de psycholoog drs. Ad Stemerding te Belfeld. 

Loucas heeft 26 jaar ervaring als adviseur op het gebied van coaching, 

leiderschapsontwikkeling, organisatieadvies, outplacement en individuele 

bewustzijnsontwikkeling. Naast zijn individuele praktijk voor spirituele 

therapie, geeft hij trainingen in de gezondheidszorg, het onderwijs en het 

bedrijfsleven. Hij is tevens oprichter van de Academie voor Spiritualiteit 

voorheen AMEG. De academie biedt een verscheidenheid aan Persoonlijk 

Leiderschaps- en Kunstprogramma’s, een opleiding tot Spiritueel Coach en de 

opleidingen Spirituele Therapie alsmede Helende Stem, (inter-)nationale 
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retreats en individuele consulten en coaching. Zie hiervoor 

www.academievoorspiritualiteit.nl.  

 

Daarnaast schreef Loucas een drietal boeken en componeerde een tweetal 

CD’s: 

1. De Helende Stem. Een nieuwe visie op de essentie, het gebruik, en de 

toepassing van de helende kracht in de vorm van stem, geluid en muziek (Ankh-

Hermes 2005, tweede druk). 

2. De diepe Vreugde van Manifestatie, een lees-, leer- en wandelboek over 

bezieling (Ankh-Hermes 2004). 

3. Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest. (Ten Have 2010). 

Boeken en onderstaande CD’s zijn te verkrijgen via de website van de 

academie. 

 

1. CD Dansvloer van goud, geïnspireerd op de Goddelijke Komedie van 
Dante en een gedicht van Hafiz. De dichters Dante en Hafiz worden 
gevolgd op hun imaginaire reis door hel, louteringsberg en paradijs. Deze 
reis wordt tot expressie gebracht door Loucas van den Berg met behulp 
van nieuwe helende muziekinstrumenten in combinatie met stem, 
Italiaanse recitatie van passages uit Dante’s meesterwerk en moderne 
Westerse instrumenten zoals de gitaar en de klarinet. 

 

2. Healing Voice. Contemplations with Voice and Sound. Deze CD is 
speciaal opgenomen om de diepe werking van de helende stem in al zijn 
facetten te beluisteren en te ervaren. De helende stem voedt de 
rechterhersenhelft, vitaliseert en ontspant. Geschikt bij 
concentratiemoeilijkheden, slaapstoornissen, angst en gebrek aan 
creatieve imaginatie en emotionele blokkades. De muziek schept ook 
een gezonde omgeving waarin kinderen kunnen ontspannen.  

 

 

http://www.academievoorspiritualiteit.nl/

