
1 
 

Academie voor Spiritualiteit 
 

Opleiding Spirituele Therapie 2019 
Module Karmische ontwikkeling en Lichaamsbewustzijn 

4 lesavonden  

start dinsdag 23 april 
olv. Drs. Loucas van den Berg 

 

 
 

De additionele opleiding Spirituele Therapie biedt een aparte module aan! 

Karmische ontwikkeling en Lichaamsbewustzijn houdt zich bezig met 
de 4 aspecten van karma, gegeven in 4 lessen met voordracht en 
oefeningen voor lichaam en geest: 

1. Levensopdracht 
2. Levenslessen 
3. Levensinzicht 
4. Levensgeluk 
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Effecten 

Van de opleidingsmodule Karmische ontwikkeling en Lichaamsbewustzijn: 

• Grondig onderricht over karma en hoe dit je leven bepaalt. 

• Helder inzicht in je karmische ontwikkeling en visie op je belangrijkste 

thematiek. Een persoonlijke benadering! 

• Lichaamsgerichte energetische oefeningen voor doorstroming en 

oplossing van knooppunten in je zelfbeeld en ontwikkeling.  

• Angstvrij leven om ruimte te creëren voor inspiratie. 

• Een duidelijk waarneembare en toepasbare voortgang en vrijer en 

gelukkiger bewegen in leven en werk. 

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 client. 

• Diep met cliënten willen werken op het vlak van karmische ontwikkeling 
en lichaamsbewustzijn, traumaverwerking, integratie 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.  

• Het loslaten en transformeren van angst en emoties. 

• 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. 
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• 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. 

• Bewustzijn wil krijgen over de persoonlijke levenslessen die je op aarde 

wil leren en hoe karmische patronen hierin ondersteunend kunnen 

werken. 

 

De holistische additionele opleiding Spirituele Therapie  is 25 

jaar geleden door mij ontwikkeld. Het biedt een uniek werkinstrumentarium 

voor de therapeut en biedt grondig heling en een uitgebreid instrumentarium 

voor een nieuw zelfbeeld en motivatie en inspiratie van anderen. Voor 

iedereen toegankelijk!! Met praktische oefeningen voor thuis. 

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

therapie/ 

 

Data, locatie  

De 4 lesbijeenkomsten van deze module vinden plaats in de ruimte van de 

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

Nijmegen, op dinsdagen van 19.00 uur - 21.30 uur. 

Data: 23 april, 21 mei, 4 en 11 juni. 

 

Kosten De kosten van deze additionele module 4 lesavonden bedragen 550 

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/ 
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