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Zomerschool Academie voor Spiritualiteit periode 20 juni-25 augustus 2020 
onder leiding van drs. Loucas van den Berg. Dichtbij huis: bestaande uit 

helende stem, kunst/creatieve intensives in de Academieruimte in Nijmegen 
en in de natuur van de Ooijpolder en een wandel- en kunstretraite in 

Frankrijk, Bourgogne, de Morvan. 



In de jaarlijkse zomerschool van de academie presenteert Loucas van den 
Berg een aantal intensives waarin hij zijn werk kernachtig in essentie 

uitdraagt. Intensives zijn intensieve korte bijeenkomsten waarin opdrachten, 
diepgang, persoonlijke begeleiding samenkomen. Je gaat naar huis met 

concrete handvatten. 
 
 

Corona-update: de anderhalve meter afstand wordt door het gehele 
programma toegepast, derhalve maximaal 15 cursisten per intensive. De 
wandel- en kunstretraite in Frankrijk biedt eenieder een eigen slaapplek. Eten 
wordt zoveel mogelijk zelf gedaan cq door jezelf verzorgd. De Academie heeft 
de werk- en lesruimte in Nijmegen alsook op locatie coronaproof gemaakt.  
 
 

Helende Stem Intensive 2020 

dinsdag 23 - donderdag 25 juni 

 

De unieke methodes van Loucas ten aanzien van de helende stem, meditatie, 
creatief werken en leven vanuit het authentieke zelf worden toegepast. Het 
werken met de Helende Stem gaat veel verder dan enkel stemexpressie. Het 
gaat om langdurige diepgaande transformatie van pijn, conflicten en 
belemmeringen die steeds terugkeren in je leven. De tonen van je ziel moeten 
wakker worden en dienen je in de gekste omstandigheden te leiden naar een 
gronding in een gezond en helder zelfbeeld, een balans waarin je alles scherp 
kan aankijken en verwoorden.  

In drie opeenvolgende dagen presenteert Loucas zijn unieke methode en 
werkwijze ten aanzien van de helende stem zoals hij deze rechtstreeks van zijn 
leraar Don Campbell in New York heeft gekregen. Loucas is de enige leraar die 
in Europa het werk van Don Campbell verder heeft uitgebreid en toegankelijk 
gemaakt voor professionals en cursisten die de kracht van de helende stem 
gebruiken voor contact met hun essentie en vandaaruit groei en veranderingen 
inzetten. De Helende Stem intensive bestaat 25 jaar. 

 

 



Loucas verbindt het werken met de helende stem aan je bestemming en het 
vormgeven ervan! In zijn boek De Helende Stem legt hij uitgebreid zijn methode 
en oefeningen uit. Deze unieke Helende Stem methode en toepassingen 
worden deze intensives geoefend en doorgewerkt.  

Programma Dit jaar ziet een Helende Stem zomerintensive er als volgt uit: We 
werken gedurende drie opeenvolgende dagen in de professionele cursusruimte 
van de academie in Nijmegen, afgewisseld met werken in de bossen en velden 
rondom Nijmegen. We oefenen op gevarieerde wijze met de helende stem die 
je lichaamsenergie activeert en holistisch werkt.  

Voor wie Particulieren en professionals zijn welkom. 

 

Je ontvangt tools voor  

● effectieve communicatie en dagelijkse oefeningen met de Helende Stem 
ten behoeve van genezing van persoonlijke klachten en therapeutisch 
gebruik naar anderen.  

● Meer vreugde en daadkracht bij het realiseren van doelen. Beroemd zijn 
de vijf minuten oefeningen om situaties te transformeren waarin je vast 
bent komen te zitten.  

● Cursisten noemen onder meer als effecten: meer doorstomende 
lichaamsenergie, een helder zelfbeeld, spreken zonder angst, spontaan 
creëren, meer aanwezig zijn, meer levenszin en loslaten controle. 

 

Loucas schreef het boek De Helende Stem. Hij legt hierin de genezende kracht 
van de stem uit en geeft praktijkvoorbeelden. Het bevat vele stemoefeningen, 
en luistermuziek om zelf aan de slag te gaan. Dit handboek alsook de 
bijbehorende CD The Healing Voice maakt deel uit van de lesstof tijdens de 
intensive en is via de website te bestellen www.academievoorspiritualiteit.nl 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kosten 650 euro exclusief lesmateriaal, studieboek de Helende Stem en 
bijbehorende CD. Overnachting alsook maaltijden in Nijmegen of omgeving zijn 
op eigen kosten. We helpen graag mee om je overnachting te vinden. Kosten 
van het afstemmings consult bedragen 120 euro.  

 
Nadere informatie Voor aanvullende informatie en het maken van een 
afspraak voor een afstemmingsconsult bel 06-46372087 (Loucas van den Berg) 
of mail naar info@academievoorspiritualiteit.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrond 
 

Drs. Loucas van den Berg (1960) is kunstenaar, psycholoog, spiritueel 
therapeut, historicus, 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 27 jaar naast 
tientallen jaartrainingen en opleidingen op het vlak van persoonlijk leiderschap, 
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. 
 

mailto:info@academievoorspiritualiteit.nl
https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/


 
 
 

 
 



 
 

 
 


