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Verschijnt 2 keer per jaar

Najaar 2017 - Voorjaar 2018
Beste Lezers, Vrienden,
Christiane Beerlandt heeft vele jaren intens en liefdevol gewerkt om de mensheid voorwaarts te helpen
via haar geschriften. Met de unieke gave die ze van het Leven ontvangen heeft bracht zij een immens
oeuvre tot stand dat zijn tijd ver vooruit is. De grote internationale belangstelling voor haar werk blijft steeds
verder toenemen.
Christiane’s levensgezel Dr. Dirk Lippens stelde in zijn drukke artsenpraktijk de grote waarde vast van
haar teksten voor het welzijn van zijn patiënten. Hij wijdt sinds 1995 zijn leven aan de wereldwijde verspreiding van Christiane’s werk. Zijn voornaamste activiteit is haar geschriften klaar te maken voor publicatie in verschillende talen. Met dit monnikenwerk wil hij Christiane’s wens om bouwstenen te leggen voor
een Nieuwe Wereld zonder lijden en dood helpen verwezenlijken. Naast deze hoofdactiviteit gaf Dirk sinds
Christiane’s heengaan vele lezingen en verdiepingsnamiddagen. De zeer positieve, dankbare en enthousiaste reacties van de deelnemers zijn voor hem een
signaal en een aanmoediging om hiermee verder te
gaan. Hij wil de mensen concreet tonen hoe het werk
van zijn geliefde elke dag gebruikt kan worden voor
persoonlijke bewustwording, gezondheid en welzijn.
De lijst van activiteiten vindt u verder in deze Nieuwsbrief. Van harte Welkom !

2 + 0 + 1 + 8 = 11
In de verhoging van de Meesterlijke “ 11 ” vraagt jouw
levende zelfkern te kiezen voor de Zuivere Mens in
jou, niet voor het Beest. Hierbij denken we aan de
symbolische betekenis van het sterrenbeeld De Grote
Beer met ster Benetnasch in zijn staart. Deze maant
ons aan de stormen te stillen die verwoesting aanrichten in en buiten onszelf. Instinctieve oerkrachten, die
in ons leven, nu omzetten in bewuste onderneming,
actie… louter en alleen in dienst van het Leven op
zich, en in onszelf. Bouwen aan een ‘nieuwe wereld’.
Vreugde breekt door wanneer je de witte tovenaar
van “ 11 ” in jezelf erkent. Laat die witte energieën
stromen, energetisch en fysisch : witzuiveren Kracht
van Leven. En dan gebeuren er zo van die kleine dingen (of grootse...) die men wonderen noemt… maar
het heeft alles te maken met de mens die de zuivere
kracht vanuit zijn hart hanteert. Ware levenskrachten

stromen als het ware vanzelf door je lichaam, je handen, je hart... en laten dingen gebeuren die je niet voor
mogelijk hield. In positieve zin - wanneer je afgestemd bent op de zuiverheid van liefde - vinden pure,
mooie, vruchtbare gebeurtenissen plaats. Het omgekeerde is ook waar. De vibratie van 11, van oudsher
als een ‘meestergetal’ beschouwd, kan wit, hetzij duister uitpakken en dat hangt alleen van jezelf af : naar
welke overtuigingen leef je, naar optimistische, of naar
duistere, fatalistische ? Denk je dat duistere machten
de overhand kunnen halen op jou, op het goede hart ?
Onmogelijk. Weet dat het Goede altijd zal zegevieren :
geen grotere kracht dan Liefde in Zuiverheid, wat
neerkomt op waarheidsenergie. Geen donkere, maar
een lichte levende energie die de mooiste gebeurtenissen naar zich toehaalt.
Christiane Beerlandt, 2009

Uitgebreide, zeer diepgaande informatie over de symboliek van de getallen 0 tot en met 13, zoals
Christiane Beerlandt deze doorgekregen heeft, kan je vinden in haar Werkboek ter begeleiding bij De Twaalf Poorten van Prins Sirius, ISBN 978-90-75849-44-8 – 176 blz. – € 29,-

Verdiepingsnamiddagen te Lierde (België)
rondom het werk en de levensfilosofie van Christiane
door haar levensgezel, Dirk

Beerlandt

L ippens

Leven ! Bewustwording
Telkens op
zondagnamiddag :
3 december 2017
Voortzetting
18 februari 2018
wegens groot
22 april 2018
enthousiasme
24 juni 2018
26 augustus 2018
Aanvang : 13u30 – Einde : omstreeks 16u30
Welke zeer belangrijke lessen voor onze persoonlijke
ontwikkeling brengen ons de orkanen ? Wat vragen ze
ons te doen ? Hoe kan je de ‘goede’ cholesterol bij jezelf
doen stijgen ? Leven op de golflengte van het LEVEN :
wat betekent dit concreet, in het dagdagelijkse bestaan ? Hoe kan je bij jezelf psychologisch aan ‘kankerpreventie’ gaan doen ? Er zijn gevallen beschreven van
‘ongeneesbare’ kankerpatiënten die toch ‘spontaan’ genezen zijn : hoe kan dat ?
Deze en ontelbare andere onderwerpen voelde Dirk
grondig te mogen uitdiepen bij de vorige verdiepingsnamiddagen. Vaak werd er ingepikt op de wereldactualiteit. Er werd uitleg gegeven over tekenbeten, hoge
bloeddruk, bomaanslagen, godsdienstoorlogen, talrijke
dierensymbolieken (ekster, kauw, sperwer, leeuwerik,
vlieg, sprinkhaan, schaap, paard, hond, enz. enz.) en
hun zo belangrijke lessen voor ons, mensen ; over de
pancreas, moederdag, de kerstsymboliek, het algemene gebrek aan vitamine D in onze streken, de over-

tuiging van de ‘hel’ als ‘straf’, wat bepaalde voedingsmiddelen ons leren, verdriet, zelf-liefde, computervirussen, wanhoop in de mens en hoe dit op te lossen,
enz. … Hoe het werk van Christiane Beerlandt hierbij concreet gebruiken als onschatbaar hulpmiddel ? Het “waarom” van alles ??? Welke oplossingen ??? Vanzelfsprekend dat Christiane’s energie hierbij duidelijk voelbaar aanwezig is. Dit alles in een gezellige, hartelijke, verheven sfeer, gedragen door het warme interieur zoals ingericht door Christiane en Dirk, in
een prachtige natuuromgeving.
Tijdens de pauze of na afloop een privé-praatje doen
met andere deelnemers, een warme drank of iets
lekkers nuttigen, een wandelingetje maken in de
grote natuurtuin met de kippen en andere diertjes…
in gezelschap of rustig alleen, vrolijk of bezonken…
Iedereen is vrij. Na afloop kan je terug huiswaarts
keren met een blij hart en met vernieuwde levensenergie.

Waar ? Populierenstraat 11 te 9570 LIERDE (deelgemeente DEFTINGE), België. Gelegen in de schilderachtige Vlaamse Ardennen, vlakbij Geraardsbergen
(makkelijk bereikbaar, tussen Gent en Brussel). Voor
routeplan, zie op www.christianebeerlandt.com of bel
naar +32 (0)54 41 41 42. Toegangsprijs per persoon
voor een gespreksnamiddag : € 25,- (gratis consumpties inbegrepen). Je kan inschrijven door het bedrag
van € 25,- per persoon over te maken naar de bankrekening van Beerlandt Publications te Lierde, België.
IBAN : BE65 7370 1856 1496. BIC : KREDBEBB. Vergeet niet bij je betaling de datum te vermelden waarop
je komt EN je telefoonnummer !!!
(Late beslissers mogen gerust tot op de dag van de
verdiepingsnamiddag zelf telefoneren om te vragen of
er nog plaats vrij is.)

Voor wie hier een heerlijk weekend van wil maken :
hotels en ‘bed & breakfast’ zijn er in overvloed in deze
prachtige streek.

Voordrachten / Lezingen / Verdieping
rondom het werk van Christiane
door haar levensgezel Dr.

Beerlandt

Dirk L ippens , arts

Hartelijk Welkom !
 Woensdag 11 oktober 2017 om 20u te SCHIPLUIDEN
(nabij DELFT, NL) in het prachtige kerkgebouw van Op Hodenpijl,
Rijksstraatweg 20-22, 2636 AX Schipluiden

Verdiepingsavond over het werk van Christiane Beerlandt
Dirk toont hoe je Christiane’s teksten in je Met vertoning van een filmpje over de mens
dagelijkse leven praktisch kunt gebruiken ter Christiane Beerlandt.
bevordering van je eigen welzijn. De Toegang : € 15,boodschap van ziekten, gebeurtenissen in je Vooraf aanmelden gewenst:
leven en op wereldvlak, spontane voedings- www.ophodenpijl.nl
tel. 015 380 18 40
voorkeuren, dieren die je ontmoet, astrolo- Merel@ophodenpijl.nl
gische symboliek…


Zaterdag 4 november 2017 om 14u te ANTWERPEN (B)
De Boekenbeurs, Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 : Auteurspodium Geel (in Hal 1)

Je Lievelingsvoedsel : wat vertelt het over jezelf ?
Na de voordracht zal Dirk je graag te woord staan in Hal 2, Stand 231.
Toegang : als je op zaterdag 4 november een inkomticket koopt aan de ingang van De Boekenbeurs
(zie onderaan) heb je automatisch toegang tot deze voordracht.


Zondagen 3 dec. 2017 en 18 febr. 2018 te LIERDE (B), verdiepingsnamiddagen (zie vorige bladzijde)



Donderdag 22 maart 2018 om 20u te BORGLOON (B)
Zaal Sprolanthof, Broekomstraat 4, Broekom (Borgloon)

Ziekten en Gebeurtenissen als Signalen op ons Levenspad
Evolueren naar groter geluk en gezondheid
Toegang : € 15,- Info : tel. +32 (0)54 41 41 42 – info@christianebeerlandt.com
Vooraf inschrijven (niet verplicht) kan door het bedrag van € 15,- per persoon over te maken op de bankrekening van Beerlandt Publications (IBAN : BE65 7370 1856 1496 – BIC : KREDBEBB), met mededeling :
voordracht Borgloon + uw telefoonnummer.


Zondagen 22 april, 24 juni en 26 augustus 2018, telkens om 13u30 te LIERDE (B),
verdiepingsnamiddagen (zie vorige bladzijde)

Dit jaar vind je het werk van Christiane Beerlandt opnieuw op de Boekenbeurs in Antwerpen.
Je bent hartelijk welkom om te komen snuisteren, de
sfeer op te snuiven en ons te ontmoeten op de stand
“Christiane Beerlandt” in Hal 2, Stand nummer 231.
Dit evenement gaat door in Antwerp Expo, Jan Van
Rijswijcklaan 191 te Antwerpen, van zondag 29 oktober tot en met zondag 5 november en van donderdag
9 november tot en met zondag 12 november, telkens
van 10u tot 18u.
Op vrijdag 3 nov. en donderdag 9 nov. open tot 22u.

Workshop “Astrologie en Dieptepsychologie”
a.h.v. de onschatbare boeken die Christiane Beerlandt hierover schreef
op zondag 14 januari 2018
in Huize Christiane Beerlandt te Lierde (België)
Aanvang : 10u – Einde : omstreeks 17u

Geen enkele voorkennis is vereist !
tekening van
Christiane Beerlandt
In de astrologieboeken van Christiane Beerlandt is
geen sprake van fatalisme of toekomstvoorspellingen. Integendeel : het begrijpen, en het toepassen
voor jezelf, van deze teksten kan je hélpen om ziekten en andere narigheid te voorkómen, hetzij op te
lossen. Lezers zijn stomverbaasd als ze zien hoe
Christiane hier alweer recht in de roos zit bij het
blootleggen van hun diepste psychologische oerproblematieken. Ontelbaren hebben hierdoor hun leven een beslissende wending ten goede kunnen geven. En… je hoeft hiervoor geen enkele kennis van astrologie te hebben. Je mag ons immers altijd contacteren als je wenst te laten berekenen welke teksten uit de
diverse boeken voor jou persoonlijk van toepassing zijn.

Deze workshop zal grondig ingaan op twee van de veel te
weinig gekende astrologische
boeken van Christiane Beerlandt : 1) Alcyone, of het vertekende Zelf-Beeld van de
mens : naar welk verduisterd
Zelf-Beeld ben je gaan leven
en hoe kan je dit besmeurde
Zelf-Beeld zuiveren ? en 2)
Benetnasch, de ster in de
staart van de Grote Beer : over
hoe elke mens zich kan bevrijden uit oer-dwangmatigheden
die hem zouden overspoelen.

ALCYONE
tekening van
Christiane
Beerlandt

*** PRAKTISCH ***
 De workshop gaat door in “Huize Beerlandt”, Populierenstraat 11, 9570 LIERDE, België.
 Voor een zo vruchtbaar mogelijke workshop is het aanbevolen dat je je persoonlijke geboortehoroscoop met
berekening van de posities van Alcyone en Benetnasch meebrengt ! Deze (niet dure) berekening is niet
inbegrepen bij de toegangsprijs van deze workshop. Indien je de berekening nog niet hebt laten maken, dan
kan je hiervoor bij ons terecht (tel. +32 (0)54 41 41 42 of info@christianebeerlandt.com).
 Toegangsprijs per persoon voor deze workshop : € 35,- (gratis consumpties inbegrepen : dranken, zoete
en hartige versnaperingen). Breng gerust ook een eigen lunchpakketje mee als je dit wenst. Je kan voor de
workshop inschrijven door het bedrag van € 35,- per persoon over te maken naar de bankrekening van Beerlandt Publications te Lierde, België. IBAN : BE65 7370 1856 1496. BIC : KREDBEBB. Vergeet niet bij je betaling
als mededeling te vermelden : workshop astrologie EN je telefoonnummer.

Alcyone of het Vertekende Zelf-Beeld van de Mens – Huis van Zuivering
ISBN 978-90-75849-33-2 – € 21,-

Benetnasch, symboliek van de Ster in de Staart van de Grote Beer
ISBN 978-90-75849-03-5 – € 23,50

Beide boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel, en tijdens de voordrachten en verdiepingsnamiddagen. Wij kunnen ze u thuis toesturen
indien u het nodige bedrag overmaakt naar de bankrekening van Beerlandt Publications (IBAN : BE65 7370 1856 1496 – BIC : KREDBEBB), met
als mededeling : Boek Alcyone en/of Boek Benetnasch. Er worden u geen
verzendkosten aangerekend binnen België en Nederland.

Global Wellness Ch. Beerlandt – Populierenstraat 11 – B-9570 Lierde – T +32 (0)54 41 41 42 – F +32 (0)054 42 33 69 – info@christianebeerlandt.com

www.christianebeerlandt.com

www.facebook.com/christiane.beerlandt

