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 Verf elke porie van mijn wezen in de kleur van de liefde 
 

17-21 augustus in Assisi, Italië 
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De AMEG Franciscusretreat is een life changing event doordat de 
natuurwandelingen over bergen en velden, de meditaties in de heiligdommen, de 

persoonlijke aandacht en de intensieve coaching diep op elkaar inwerken.  
Het is de ultieme kans om een oude bladzijde van je leven om te slaan, ruimte te 

nemen voor je eigen ontwikkelingsweg en geraakt te worden  
in de kern van je hart.  

De AMEG is een instituut dat je handvatten geeft om je diepste zelf concreet te 
manifesteren in je dagelijkse leven en werken.   

 
 



	

Hoogtepunten Franciscusretreat 
 

• Life changing event doordat wandelingen, natuur, heiligdommen, 
persoonlijke exploratie en intensieve coaching diep op elkaar inwerken.  

• Al 25 jaar toonaangevend. Loucas van den Berg, oprichter van de 
AMEG, schreef over de wandelpaden en het leven van Franciscus en 
Chiara van Assisi. Zijn boek De diepe Vreugde van Manifestatie wordt 
tijdens de retreat gebruikt als naslagwerk, oefenboek en inspiratiebron. 

• Deze Franciscusretreat gaat niet over geloven maar over weten. De 
AMEG helpt je contact maken met je innerlijke stem en deze iedere dag 
te manifesteren in leven en werken. 

• Je komt in contact met je directe weten. 
• Je krijgt handvatten om je nieuwe zelf concreet te manifesteren. 
• Vier begeleide natuurwandelingen over oude Franciscaanse paden. 
• Voor beginnende en gemiddeld ervaren wandelaar. 
• Bezoek aan vier bijzondere heiligdommen. 
• Exploreer de berg de Subasio waar Franciscus mediteerde. 
• Dagelijkse geleide meditaties, stem-, adem-, en 

ontspanningsoefeningen. 
• 1x individuele sessie persoonlijk transformatieproces. 
• Beschikking over een prachtige meditatieruimte voor dagelijkse 

lesbijeenkomsten. 
• Vast ritme van meditatie, wandelen, outdoor vrije tijd en 

lesbijeenkomsten. 
• 4 nachten hotelaccommodatie. 
• Met kennismaking en intake vooraf. 

 
 
  



	

Retreatlocatie: het landschap van Assisi, het groene hart van 
Italië 
 
Deze retreat vindt plaats in het groene hart van Italië, in en om het nationale 
park van de berg Subasio. Het wordt beschouwd als het meest liefelijke 
gebied van Italië waarin talloze wandelpaden van Franciscus en Chiara het 
land doorkruisen. De natuurpaden en de omgeving zijn nog ongerept met 
bossen, uitgestrekte velden, heuvels, ecologische landbouw, olijfgaarden, 
rivieren en beekjes en ademen een mystieke sfeer.  
 
 

 
Assisi gelegen op de helling van de Monte Subasio 

 
Reeds lang voor Franciscus (1182-1226) mediteerden er kluizenaars in de 
grotten en op de bergtoppen van dit landschap. In de volksmond wordt het 
dan ook het Terra dei Santi genoemd, het Land van de Heiligen. Wij hebben de 
oorspronkelijke paden van Franciscus en Chiara en andere heiligen uitgezet 
en daarin verbinden we de stad Assisi met de berg de Subasio, de 
uitzichtpunten, de bronnen en rivieren, velden en heiligdommen. 
 
 
 
 



	

We verblijven en overnachten in het dal in hotel Frate Sole. Dit verblijf, onze 
meditatieruimte Frate Sole in Domus Pacis en het ultieme heiligdom van 
Franciscus, de Porzuincola liggen voor ons in een cirkel van vijf minuten lopen. 
Dit is het kerngebied van onze retraite. We verkennen vandaaruit de 
omgeving, wandelen, bezoeken de overige heiligdommen, mediteren, zingen 
en keren ’s middags terug naar het dal. 
 
 
Thema en sfeer: de kern van je hart 
 
Dit is een spirituele retreat met een vast ritme van wandelen, meditatie en 
lesprogramma van oefeningen, individuele opdrachten en verhalen met als 
doel de transformatie van oude patronen in een nieuw zelfbeeld en vrijer 
waarnemen. 
 
Deze retreat staat in het teken van de vlam van je hart. Alle onduidelijke 
onopgeloste gebeurtenissen, angst voor de toekomst en het ontbreken van 
een doel verzamelen zich in de hartstreek. Er zijn in een mens vele schillen die 
de diepte van het hart bedekken. Je zou deze lagen het voorportaal van het 
hart kunnen noemen. Deze Franciscusretraite is de ultieme manier om in de 
kern van je hart te komen. Het hart is vrij van illusies. Het is de zetel van je 
diepste zelf, bron van vreugde, edelmoedigheid, onschuld, zuiverheid, 
vriendelijkheid, standvastigheid, compassie en onderscheidingsvermogen. 
Franciscus van Assisi liet zich betoveren door de vlam in zijn hart. Hij schreef 
‘… eens was ik dwaas van trots en sprak mijn hart niet. Maar toen ik nederig werd 
als as opende de meester mijn innerlijk oog en verfde elke porie van mijn wezen in 
de kleuren van de liefde’.  
 
 
  



	

Boek De diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees-, leer-, en 
wandelboek over bezieling (Loucas van den Berg, Ankh-Hermes 
2004) 
 
 
Het lees-, leer-, en wandelboek over de wandelpaden en het leven van 
Franciscus en Chiara van Assisi wordt tijdens de retraite gebruikt als 
naslagwerk, oefenboek en inspiratiebron. Loucas beoogt hierin dat een weg 
naar bezieling een weg is van vrijmaken, openen en luisteren naar de 
innerlijke stem. Hij ziet Franciscus en Chiara van Assisi als voorbeelden van 
zielen die een spirituele weg zijn gegaan en door angsten en twijfels heen 
hun eigen leven van binnenuit manifesteerden. Dit was een weg van 
vreugde. 

  
Tussen 1234 -1237 schreef Chiara in haar briefwisseling met prinses Agnes 
van Bohemen: 
 
Wat je doet blijf dat doen en laat het niet los 
Maar ga met een snelle lichte tred 
Zonder je voeten te stoten 
Zodat je stappen ook het stof niet opwervelen 
Ga veilig, blij opgewekt en alert 
Het pad dat je naar diepe vreugde voert 



	

Bij de prijs inbegrepen 
 

- 4 nachten verblijf in hotel Frate Sole in Santa Maria degli Angeli in een 
gedeelde tweepersoonskamer op basis van logies en ontbijt. Een 
eenpersoonskamer is in overleg mogelijk tegen meerkosten. 

- 8 lesbijeenkomsten. 
- Persoonlijke begeleiding gedurende retraite, wandelingen en excursies. 
- 1x individuele sessie persoonlijk transformatieproces. 
- Bezoek aan vier heiligdommen van Franciscus en Chiara van Assisi. 

 
 
Niet bij de prijs inbegrepen 
 
- Heen- en terugreis. Er kan indien gewenst gezamenlijk worden gereisd 

vanaf vliegveld Eindhoven naar Rome. Vandaaruit rijden auto’s naar Assisi. 
- Eventuele meerkosten eenpersoonskamer in hotel Frate Sole. 
- Lunch(pakket) en avondeten* op de reisdagen alsmede tijdens de retraite. 
- Kosten van openbaar vervoer en eventueel taxi tijdens de retraite. 
- Entrees excursielocaties. 
- Boek De diepe Vreugde van Manifestatie. Studie is deel van het programma, 

het boek wordt gebruikt als studie- en inspiratiemateriaal. 
- Kennismaking en intake vooraf ad 120 euro.  

 
*) Je regelt zelf je lunch en avondeten. Er kan desgewenst vegetarisch gegeten worden. 
 
 
Bereikbaarheid 
 
Santa Maria degli Angeli is het beste te bereiken via het vliegveld Rome 
Ciampino. Verschillende vliegtuigmaatschappijen bieden goedkope 
retourvluchten aan. Kijk voor aanbiedingen op: http://www.ryanair.com en op 
www.vliegtickets.nl. Vanaf Rome rijden er auto’s naar Santa Maria degli 
Angeli. Je kunt hierbij aansluiten of per openbaar vervoer reizen naar het 
station van Santa Maria degli Angeli, dit ligt op 15 loopminuten afstand van 
het hotel. Houd rekening met voldoende reistijd in verband met aansluiting 
en overstappen. 
 
Je kunt er ook voor kiezen om vanaf Nederland met de auto naar de 
retraitelocatie te reizen. De afstand is circa 1400 km en zal aan netto reistijd 
circa 14 uur duren. 
 



	

Hoofddocent 
 
Deze retreat wordt uitgevoerd door het instituut AMEG met als hoofddocent 
en trainer Loucas van den Berg. 
 
Drs. Loucas van den Berg is psycholoog, 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 25 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 Muziek Educatie 
en Genezing (AMEG). De AMEG biedt een verscheidenheid aan Persoonlijk 
Leiderschaps- en Kunstprogramma’s, een opleiding Zielengenezing alsmede 
Helende Stem, (inter-)nationale retreats en individuele consulten en 
coaching. Zie hiervoor www.ameg.nl. 
 



	

Daarnaast schreef Loucas een drietal boeken: 
 
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). 
 
Het boek De diepe Vreugde van Manifestatie is geïnspireerd door de vele 
bezoeken van Loucas aan Assisi en vormt een onderdeel van deze retraite. 
Het boek is net als de overige boeken en onderstaande CD’s te verkrijgen via 
de website van de AMEG. 
 
 
Loucas componeerde ter ondersteuning van de opleidingen Helende 
Stem en Zielengenezing twee CD’s: 
 

1. 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.  

 
 
Testimonials 
 
Het is nu 4 weken geleden dat ik met de AMEG op retraite in Assisi was. Ik 
voel me verjongd. Zat vast in oude angsten en strategieën. Verdedigde me 
constant. Loucas leidde me gemakkelijk naar de kern hiervan. Ik heb de 
afwisseling van de sessies en het wandelen als een weldaad ervaren. Steeds 



	

als er een nieuwe laag van inzicht en verlangen was aangeraakt werkte dat 
door op de wandelingen. Inzicht, wandelen, heiligdommen. Het leek wel een 
drietrapsraket waardoor ik dieper in mijn gevoel kwam. Mijn ervaringen en 
inzichten werken door op alle gebieden van mijn leven. Ik ben een ander 
mens geworden. Thomas. 
 
Het is een weldaad om met jullie door dit gebied te lopen en zo diep te 
kunnen werken aan mijn kernpunten in het leven. Loucas als leraar is 
onovertroffen. Hij kent het gebied als geen ander en weet alle mooie 
verbindingspaden tussen de heiligdommen te vinden. Daar waar niemand 
loopt. Deze retraite heeft me de liefde voor de natuur teruggebracht. Het is 
de sfeer waarin ik tot rust kom, open ga en gevoelig ben voor lichamelijke 
signalen die ik in mijn dagelijks leven negeer. Ik ben ontstresst en Loucas 
heeft dit als leraar aangegrepen om me innerlijk sterker te maken en me te 
laten leiden door mijn stem van binnen en niet door druk van anderen. Dank 
je Loucas voor je meelopen, je humor en standvastigheid als ik het even niet 
zag zitten! Marijke 
 
In 1 zin: ik ben van mijn kop naar mijn hart gegaan, nogal wat voor een 
denker als ik. Dank Loucas. Jan 
 
De AMEG als organisatie en Loucas als leraar ben ik enorm dankbaar voor de 
heldere concrete werkwijze. Loucas is één en al daadkracht. Geduldig, stevig, 
no nonsens en tegelijk diep op mij afgestemd. Deze combinatie heb ik niet 
eerder aangetroffen.  Ik ben vaker mee geweest met andere retraites maar dit 
is de eerste keer dat er iets in mij blijvend in beweging is gekomen. Annet 
 
Het prachtige gebied, de stil makende heiligdommen, jouw begeleiding en 
de topsfeer in de groep. Het kon niet mooier. Ik zei het je bij het afscheid en 
ook nu: een retraite met jou is iets om jezelf ieder jaar te gunnen. Ik hoor 
graag de nieuwe data! Eef 
 
 
Achtergrond: Franciscus en Chiara van Assisi 
 
Franciscus (1181-1226) leefde in zijn jeugd in Assisi. Hij was zoon van een 
koopman die handelde in stoffen en kleden. Als jongeman vocht hij mee in 
de oorlog tegen de buurstaat Perugia, werd gevangengenomen en kwam tot 
inkeer. Hij had sterke openbaringen over wie hij was en wat zijn werkelijke 
weg was. Dit had tot gevolg dat hij niet langer kon leven in een gemeenschap 
van angst en illusie en gehoor gaf aan de stem van zijn hart. Die bracht hem 



	

in de velden buiten de stad, als een niemand maar vrij en vol vertrouwen om 
zijn weg te gaan.  
 
Franciscus vond een plek in het dal, de Porziuncola waar hij mediteerde en al 
snel volgelingen kreeg. Het hutje, later versterkt, bestaat nog steeds. Vanuit 
deze plaats liep hij de velden in, de berg de Subasio op naar de grotten waar 
hij in stilte kon zijn. De talloze getuigenverklaringen in die tijd spreken over 
een man die een enorme uitstraling had en talloze mensen genas.  
 
Zijn ontwikkelingsweg werd opgemerkt door de ruim tien jaar jongere Chiara 
(1195-1253) dochter uit een adellijke familie in Assisi. Zij verbrak haar ketenen 
en volgde de weg van Franciscus. Veertig jaar lang verbleef zij met enkele 
gelijkgestemden zoals haar zus Agnes en later haar moeder, in het kloostertje 
San Damiano net buiten de stad. Dit heiligdom alsmede de Porziuncola en 
het graf van Franciscus zijn bewaard gebleven en hebben bovenal een unieke 
energie. Van Franciscus is het Zonnelied bewaard gebleven en van Chiara zijn 
bijzondere brieven gebundeld.  
 
 

 
De Porziuncola, Santa Maria degli Angeli 

 
 



	

 
 

Zonsondergang, dal van Assisi 
 
 
 
 
Het Zonnelied van Franciscus 

Begin van het Zonnelied van Franciscus, ook het Lied van de Schepselen 
genoemd, over Broeder Zon: 

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate 
sole, lo qual’è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande 
splendore: de te, Altissimo, porta significatione. 

‘Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral door mijnheer broeder 
zon die de dag is en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi en straalt met grote 
pracht: van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.’ 
 
 
 
 
 


