
	  

Instromen	  voor	  9	  keer	  ook	  mogelijk	  op	  
9	  en	  23	  januari	  2017	  

	  
De	  ogen	  van	  de	  ziel	  ontvangen	  nieuwe	  kleur	  en	  context	  
Innerlijke	  vijanden	  waarnemen	  en	  ons	  intrinsieke	  licht	  
sterker	  maken	  door	  wijsheid,	  visualisatie	  en	  kleur	  

21	  November	  	  2016	  –	  13	  februari	  2017	  
Drs.	  Loucas	  van	  den	  Berg	  

	  
Hoe	  zien	  we?	  Met	  welke	  ogen	  kijken	  we,	  wat	  nemen	  we	  
waar?	  Herkenning	  van	  waaruit	  we	  zien	  is	  de	  sleutel	  tot	  
bevrijding.	  	  
Wanneer	  we	  niet	  vanuit	  de	  innerlijke	  ervaring	  leven	  raken	  
we	  verstrikt	  in	  uiterlijke	  verschijnselen	  en	  identificatie	  
daarmee.	  We	  verharden	  zoals	  water	  kan	  bevriezen.	  Deze	  
lessen	  gaan	  over	  ontwaken	  en	  is	  een	  uitnodiging	  om	  de	  
gewoontepatronen	  van	  hoe	  we	  kijken	  en	  waarnemen	  te	  
doorbreken	  zodat	  we	  niet	  langer	  in	  negatieve	  emoties	  
terecht	  komen	  van	  onze	  innerlijke	  vijanden	  die	  karma	  
genereren.	  	  
	  
Hoe	  kunnen	  we	  onze	  intrinsieke	  straling	  krachtiger	  maken?	  
We	  gaan	  de	  innerlijke	  vijanden	  doorzien	  door	  Wijsheid-‐	  
oefeningen,	  waarnemingen,	  visualisaties	  en	  het	  tekenen	  en	  
schilderen	  van	  kleuren.	  We	  hebben	  een	  lijn	  ingezet	  met	  de	  
kleuren	  van	  de	  ziel	  tijdens	  de	  retraite	  op	  Mallorca	  en	  gaan	  
dit	  nu	  brengen	  naar	  het	  verlichten	  van	  onze	  innerlijke	  
vijanden.	  
	  
Zie	  hier	  hoe	  er	  in	  het	  Tibetaans	  boek	  van	  leven	  en	  sterven	  
een	  verband	  gelegd	  wordt	  in	  het	  waarnemen	  en	  doorzien	  
van	  je	  innerlijke	  vijanden	  en	  de	  wijsheid	  die	  daaruit	  
ontstaat:	  
1. haat	  en	  woede	  doorzien	  geeft	  spiegelende	  wijsheid	  
2. onwetendheid	  doorzien	  geeft	  de	  wijsheid	  van	  de	  
alomvattende	  ruimte	  

3. trots	  doorzien	  geeft	  de	  wijsheid	  van	  gelijkheid	  



4. jaloezie	  doorzien	  geeft	  alles	  volbrengende	  wijsheid
5. willen	  hebben	  en	  vastgrijpen	  doorzien	  geeft
onderscheidende	  wijsheid

Deze	  wijsheden	  zijn	  waarneembaar	  in	  woorden,	  
handelingen	  en	  ook	  in	  sferen	  en	  kleuren.	  Werken	  op	  deze	  
wijze	  maakt	  onze	  intrinsieke	  straling	  sterker	  en	  het	  leert	  ons	  
dat	  de	  weg	  van	  visualisatie	  en	  tekenen	  en	  schilderen	  van	  
kleuren	  de	  weg	  is	  om	  dit	  te	  doen.	  
Je	  eigen	  licht	  sterker	  maken	  door	  met	  de	  kleuren	  van	  de	  ziel	  
en	  de	  zuivere	  waarneming	  te	  werken	  geeft	  moed	  om	  nog	  
dieper	  de	  innerlijke	  vijanden	  aan	  te	  pakken.	  De	  wijsheid	  is	  al	  
in	  ons.	  De	  geluiden,	  kleuren	  en	  lichten	  van	  onze	  ware	  natuur	  
moeten	  weer	  oplaaien.	  	  
We	  hebben	  de	  keus	  om	  een	  volledig	  spiritueel	  leven	  te	  
leiden	  met	  de	  juiste	  beoefening	  en	  wijsheid.	  De	  
vasthoudendheid	  en	  stabiliteit	  van	  oefening	  in	  deze	  lessen	  
met	  kleur,	  zorgen	  ervoor	  dat	  je	  niet	  naar	  oude	  
toevluchtsoorden	  rent	  en	  waardoor	  je	  je	  bestemming	  kunt	  
veranderen.	  	  

Kleurpotloden,	  verf	  en	  papier	  zijn	  verplicht,	  naast	  je	  
aantekeningen	  en	  oefeningen	  die	  je	  doet	  voor	  de	  lessen.	  
De	  tekeningen	  worden	  gebundeld	  in	  een	  boek.	  

De	  lessen	  zijn	  op	  maandagen	  van	  10.30	  -‐12.30	  uur	  in	  de	  
AMEG-‐ruimte	  in	  het	  Augustinusklooster	  in	  Nijmegen:	  

21	  november	  
28	  november	  
12	  december	  
19	  december	  
9	  januari	  2017	  
23	  januari	  
30	  januari	  
6	  februari	  
13	  februari	  presentatie	  in	  boekvorm	  



Voor nadere informatie over de inhoud en de kosten van 
de cursus kunt u contact opnemen met Loucas van den 
Berg op werkdagen: 06- 46372087 of via info@ameg.nl.

Een	  vereiste	  voor	  inschrijving	  voor	  het	  AMEG	  cursustraject	  
Innerlijke	  Vijanden	  2016-‐2017	  is	  minimaal	  een	  AMEG	  
cursusdag	  of	  een	  afstemmingsconsult	  á	  120	  euro.	  

Opgave:	  deelname	  is	  mogelijk	  via	  het	  inschrijfformulier	  en	  
indien	  van	  toepassing	  aanbetaling.	  Voor	  informatie	  zie	  ook:	  
www.ameg.nl	  

Individueel	  consult	  Een	  afspraak	  voor	  een	  individueel	  
consult	  is	  telefonisch	  te	  maken	  op	  werkdagen:	  06-‐
46372087,	  of	  via	  info@ameg.nl.	  	  

Drs.	  Loucas	  van	  den	  Berg	  is	  spiritueel	  therapeut,	  
stemtherapeut	  en	  psycholoog.	  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	  van	  den	  Berg	  is	  adviseur	  op	  het	  gebied	  van	  spirituele	  
therapie,	  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	  
Muziek	  Educatie	  en	  Genezing	  (AMEG).	  	  

Op	  aanvraag	  leiderschapsprogramma	  	  en	  individuele	  
coaching,	  zie	  ook	  www.ameg.nl.	  


