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Zeer belangrijk : van “schuld” is totaal
geen sprake in de hiernavolgende tekst.
Men krijgt géén SARS of CoViD-19 door
“schuld, straf of boete”. Vanuit een hartsbekommernis voor al het lijden dat CoViD-19 met zich meebrengt wil deze
tekst, hand in hand met de medische wetenschap, de mens stimuleren tot bewustwording van bepaalde (vaak onbewuste) psychische patronen, emotionele
toestanden, gewoontes, overtuigingen,
instinctieve neigingen, bezoedelingen
van iemands zelfbeeld, enz., die niet heilzaam zijn. Dankzij bewustwording kan
men, indien men dit wenst, deze patronen in zichzelf proberen veranderen.
De groep van de coronavirussen is al
vele tientallen jaren bekend als virussen
die onschuldige verkoudheden veroorzaken (naast rhinovirussen, adenovirussen, enterovirussen, enz.). Bij sommige
verkoudheden kan een dergelijk (onschuldig) coronavirus de verwekker zijn.
Mensen die symptomen hebben van een
verkoudheid, door om het even welke
ziektekiem, kunnen in De Sleutel tot Zelf-

Bevrijding de betreffende teksten lezen :
verkoudheid, neusloop, verstopte neus,
niezen, keelpijn, tranende ogen, neusbijholteontsteking (sinusitis), enz.
In 2002-2003 brak in Azië de zogenaamde SARS-epidemie uit. De verwekker was een nieuw coronavirus, SARSCoV-1 genoemd, dat naast griepachtige
symptomen een ernstige longontsteking
kon veroorzaken en zelfs de dood. SARS
staat voor “Severe Acute Respiratory
Syndrome” : “ernstig acuut ademhalingssyndroom”. In 2012 brak in het MiddenOosten de zogenaamde MERS-ziekte
uit, veroorzaakt door een ander nieuw
coronavirus.
Eind 2019 brak in China de zogenaamde
CoViD-19-epidemie uit (CoViD-19 = Corona Virus Disease 2019). In de maanden nadien verspreidde CoViD-19 zich
over de hele wereld (= pandemie). Het
voor CoViD-19 verantwoordelijke coronavirus, SARS-CoV-2 genoemd, is genetisch zo goed als identiek aan SARSCoV-1 dat verantwoordelijk was voor
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SARS. Eind maart 2020 zegt een aantal
wetenschappers dat het virus van CoViD-19 hetzelfde virus is als dat van
SARS, maar dat het door kleine mutaties
minder dodelijk maar meer besmettelijk
geworden zou zijn (men kan zonder ziekteverschijnselen te vertonen toch besmettelijk zijn voor anderen). In de medische praktijk zouden voor artsen de ziektebeelden van SARS en CoViD-19 onderling niet van elkaar te onderscheiden
zijn. Dus CoViD-19 en SARS zouden eigenlijk dezelfde ziekte zijn, zo zeggen
deze wetenschappers.
Ben je besmet geworden met het coronavirus van CoViD-19 ? Dan kan je alle
nodige informatie over de psychischemotionele voedingsbodem voor het virus in het boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding terugvinden (vanaf de dertiende
druk van het boek, verschenen in 2009).
Door deze informatie kan jij je bewust
worden van bepaalde patronen in jezelf.
Hand in hand met deskundige medische
hulp kan je deze patronen in jezelf proberen te veranderen, om zo de psychisch-emotionele oorsprong in jezelf op
te lossen. Dit heet fundamentele genezing. Met het coronavirus heeft het leven
jou een signaal gegeven. Door bewustwording via de teksten in dit boek, en
door toepassing ervan in je dagelijkse leven, luister je naar wat dit signaal te vertellen heeft. Zo hoeft er in de toekomst
geen nieuw signaal te komen dat hetzelfde wil zeggen.
Over welke teksten in De Sleutel tot ZelfBevrijding gaat het ? Dit hangt af van de
ziekteverschijnselen (symptomen) die dit
coronavirus bij jou heeft veroorzaakt.
Waren het enkel milde symptomen, zoals
van een verkoudheid ? Lees dan de betreffende teksten (zoals hierboven aangegeven bij de ‘onschuldige’ coronavirussen).
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Was het alsof je griep had ? Lees dan in
dit boek de teksten over griep, koorts,
spierpijn, hoest (droge hoest of hoest
met slijmen). Lees eventueel ook ter aanvulling de teksten over vogelgriep.
Had je last van reuk- of smaakverlies ?
Diarree ? Hoofdpijn ? Angst ? Paniek ?
Ook deze teksten vind je in De Sleutel tot
Zelf-Bevrijding terug. Andere belangrijke
teksten in dit boek zijn deze over infecties in het algemeen en inflammatie (ontsteking) in het algemeen. Verder ook
Deel I van het boek, daarin zeker hoofdstukken zoals “Infectie en Besmetting”,
“Ziekte : het lichaam spreekt een taal”,
“Ziekte als Signaal”…
Ben je ernstig ziek geworden, misschien
zelfs op intensieve zorgen opgenomen ?
Lees dan zeker de teksten over SARS,
longontsteking
(pneumonie),
kortademigheid. Eventueel ook over sepsis,
shock, nierinsufficiëntie.
Ben je gezond, maar heb je angst om besmet te worden ? Vanzelfsprekend is het
belangrijk dat je de voorzorgen en maatregelen in acht neemt die de medische
deskundigen en de overheden publiek
bekend maken. Daarnaast kan je in De
Sleutel tot Zelf-Bevrijding de teksten over
griep, SARS, longontsteking, angst, …
aandachtig lezen. Onderzoek zorgvuldig
in jezelf in hoeverre deze teksten bij jou
van toepassing zijn en probeer er iets
aan te doen. Zo kan je ook langs deze
weg de voedingsbodem voor het virus
zoveel mogelijk proberen wegnemen. Je
kan hier alleen maar baat bij hebben.
Ook interessant om lezen in De Sleutel
tot Zelf-Bevrijding zijn de volgende teksten : “immuunsysteem faalt” en, in het
hoofdstuk over vogelgriep, “hoe immuniteit opvoeren”. Verder de algemene symboliek van ademhalingswegen en longen.
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En in het boek Leven ! : de teksten over
“binnendringen van een virus” en “over
lucht en luchtwegen” (blz. 233-241 in de
derde druk van dit boek, verschenen in
2013, ISBN 9789075849479).

Wat is de betekenis van
CoViD-19 voor de wereld,
voor de mensheid ?
De zogenaamde Spaanse griep in 19181919 maakte vele miljoenen doden. De
dreiging van de vogelgriep (vogelpest)
en andere epidemieën blijft ook nog
steeds zeer reëel. De medische wetenschap zoekt en vindt allerlei vaccinaties
en virusdodende geneesmiddelen, hetgeen vanzelfsprekend een uitstekende
zaak is.
Tegelijk is er de psychisch-emotionele
ondergrond die overeenkomt met het feit
dat griep- en coronavirussen binnen kunnen in een menselijk lichaam en de menselijke cellen kunnen gebruiken om zich
te vermenigvuldigen waarbij deze cellen
stukgaan.
Iets doen aan deze psychisch-emotionele ondergrond, aan deze “fundamentele oorsprong” van griep en ook SARS
of CoViD-19, zoals beschreven in De
Sleutel tot Zelf-Bevrijding : dit kan slechts
door iedere mens individueel aangepakt
worden.
Zelfonderzoek, bewustwording, en dit
proberen toepassen in de praktijk : iedere mens is volledig vrij om al of niet
voor deze weg te kiezen.
Iedere mens is vrij om al of niet te geloven dat er voor ziekte een psychischemotionele oorsprong bestaat die men in
zichzelf kan proberen oplossen.

Op wereldvlak zien we anno 2020 dat
een zeer kleine minderheid van de mensen IN zichzelf kijkt, op zoek naar de psychologische kernoorsprong van deze of
gene ziekte.
Het Leven, of de Levensbron, heeft al
eeuwen het signaal van griep uitgezonden, opdat elke mens bepaalde essentiele zaken zou begrijpen en veranderen in
zichzelf : zie de betreffende, hierboven
opgesomde teksten in De Sleutel tot ZelfBevrijding.
In 2020 komt er de boodschap van CoViD-19, met deels gelijklopende ziekteverschijnselen als de griep, maar met
een groter percentage ernstige of dodelijke gevallen. Het is alsof Het Leven nu
“griep met een heel groot uitroepteken”
opgeroepen heeft.
Een voorbode was SARS in 2003. In
2020 is er CoViD-19 dat de hele mensheid op haar grondvesten doet daveren.
Zullen er nu mensen in zichzelf kijken
naar de diepere betekenis van griep en
SARS ???
Misschien heeft nog geen enkele mens
ter wereld de bovengenoemde psychische, emotionele, metafysische ondergrond voor griep en SARS bij zichzelf helemáál begrepen en de kernoplossing
toegepast ?
Vandaar het belang om te streven naar
steeds verdergaande, diepere bewustwording van het “waarom”. Elke mens
kan dit slechts bij zichzelf verwezenlijken. Iedereen is vrij om dit al of niet te
geloven, om dit al of niet te proberen
aanpakken in zichzelf.
Intussen kan men zeer dankbaar zijn
voor de hulpmiddelen die de medische
wetenschap hierbij biedt. Men zal ongetwijfeld nieuwe vaccins vinden, nieuwe
antivirusmiddelen, nieuwe maatregelen,
allemaal om CoViD-19 te bedwingen, en
dat is zeer goed. Maar daarna ??? Ge-
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woon wachten op weer een nieuw virus ?
Of toch de weg opgaan van “naar binnen
kijken in zichzelf” ? Met behulp van de
teksten over SARS en griep die Christiane Beerlandt ons gegeven heeft ? Proberen het diepere “waarom” te begrijpen ? En dit in het eigen leven toe te passen ? Iedere mens heeft de keuze.

Enkele reflecties
Vanuit de Levensbron blijven er signalen
opborrelen opdat de mens zichzelf
steeds meer op de golflengte van “Het
Leven” zou brengen, die energie van
“écht leven”. Wég van “de dood” en alles
wat op de golflengte van “dood” vibreert.
Tegelijkertijd ontspruiten er vanuit de
mens zelf impulsen, initiatieven, ontdekkingen, strategieën, nieuwe inzichten,
bewustwordingen… die bijdragen aan
het feit dat de mensheid en de planeet
aarde verder kunnen blijven bestaan, en
evolueren naar steeds meer vervulling
en harmonie, naar steeds nieuwe mogelijkheden…
Dit kan enkel met Liefde als basis.
Griep (influenza) betekent “binnenstromen” of “invloed” ; corona betekent
“kroon”. Mensen die hiervoor kiezen kunnen nu de lessen van corona in de praktijk toepassen, en zo stappen voorwaarts
zetten op weg naar een bekroning : de
mens die zich verheft naar een steeds
edeler, bewuster, liefdevoller niveau.
De coronapandemie brengt grote maatschappelijke veranderingen met zich
mee. Eigenlijk duwt de mens zichzelf in
de richting van de oplossing zoals beschreven in de teksten van Christiane
Beerlandt over griep en SARS. Zelfs onbewust zetten velen stappen in deze
richting.
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Laat die mallemolen, die wervelwind, die
wirwar, die heksenketel, die drukte nu
bedaren.
Laat de mens zijn HOOFD, zijn koortsachtige gedachten, zijn drukdoenerij nu
tot rust komen.
Laat de mens zich eens heerlijk vredig
neervlijen in zijn lichaam, als een spinnende kat bij een gezellig warme stoof.
De natuur opnieuw gaan ruiken en haar
vruchten proeven, de tijd hiervoor nemen.
Niet steeds weer overal heen “willen”
om zich te “vullen” met prikkels, mensen
en dingen, van buitenaf.
Digitalisering, internet, computerspelen,
sociale media, tv-series, films, gokken,
toestellen zoals smartphones, tablets en
aanverwanten, virtuele werelden, … Er
zijn aan het digitale tijdperk veel voordelen verbonden die de mensheid kunnen
helpen… maar indien men zich hier helemaal in verliest (bv. terwijl men enkele
weken of maanden verplicht is thuis te
blijven), luistert men dan voldoende naar
het signaal van griep en corona ?
Als men 70-80-90…-jarigen dwingt om
de digitale weg op te gaan, met alle
stresstoestanden en verlies aan warmhartige persoonlijke contacten die dit
voor deze mensen met zich kan meebrengen, doet men dan wat griep en corona aan de mensheid vragen ? Dienen
er geen “grenzen van menselijkheid” afgebakend te worden tegenover digitale
rages ?
Naast virussen bij mensen zijn er ook
computervirussen. De psychisch-emotionele toestand van een mens wiens computer door een virus geïnfecteerd is,
wordt door Christiane Beerlandt beschreven in Het Signalenboek.
Mensen die “alleen” leven worden intenser met dit “alleen leven” geconfronteerd.
Een kans om zich nu sterk af te stemmen
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op de enige ware vreugdes- en liefdesbron, die diep IN zichzelf zit. Autonomie.
Komen tot een dankbaarheidsbesef om
het wonder van het eigen “zijn”, los van
wat of wie ook.
Mensen die “gezamenlijk” leven worden
intenser met dit “bijeen leven” geconfronteerd. Een kans om te leren zeer sterk
terugvallen op het eigen basisvlak, de
oersterke vierkantsstructuur die automatisch een afgebakend privégebied is
waarvan niemand anders ongevraagd de
grenzen kan overschrijden. Leren elkaars aard en elkaars grenzen te respecteren. Communicatie, in wederzijds respect.1
Voel jij je opgesloten in een te kleine
ruimte ? Ervaar de grootse ruimte van
jouw innerlijke wereld, de weidsheid van
jouw inhoud ; lees eventueel in De Sleutel tot Zelf-Bevrijding de oplossing van
claustrofobie.
Alleen of in groep wonend : iedereen
trekt de ervaringen aan die zij of hij nodig
heeft om verder voorwaarts te kunnen
evolueren, besluiten te trekken…
Corona : “cor” betekent “hart”. In haar
boek Nieuwe Dagen schrijft Christiane
Beerlandt : “Ziekten en aandoeningen
van Hart en Bloedvaten zeggen ons in
deze dagen : het denken beheerst de
oude wereld, geserveerd in de Drank van
het ‘Willen Hebben’. Stress en gejaagdheid in het kielzog. Hierdoor is het hoofd
niet meer VRIJ om het Hart te dienen en
de mooie boodschappen van het ZIJN,
van het LEVEN te ontvangen, te benutten of uit te dragen…”

Kinderen worden slechts uiterst zelden
ziek van dit coronavirus. Elke mens mag
dus het spontane, speelse kinderlijke in
zichzelf (her)ontdekken, erkennen en op
handen dragen.
Welke volwassene durft zich als een
blij, onbezorgd kind gedragen ? Eens
dwaas of “zot” doen ?
Het kind in onszelf mag tot koning gekroond worden. Het onbevangen kind dat
nog kan spelen en ontdekken in de natuur, plezier beleven aan de meest eenvoudige zaken.
Durf jij je ware gelaat tonen ? Ben je bereid het te tonen ? Het is goed om hier
even bij stil te staan, en ook om even na
te denken over de symbolische betekenis van mondmaskers (mondkapjes) in
tijden waarin deze in het straatbeeld
steeds zichtbaarder worden of zelfs verplicht.
Voel jij je in het leven de keel dichtgeknepen, zodanig dat je het gevoel hebt te
zullen verstikken ? Drukt er iets loodzwaars op je schouders ? Emoties, werk,
bepaalde relaties … ?
Lijkt de lucht je zwaar, donker en dreigend ?
Voel jij je als met een doornenkroon die
pijnlijk steekt zodat het bloed a.h.w. over
je gelaat naar beneden stroomt ? Alsof je
in dit leven een kruis dient te dragen, een
calvarie dient te gaan ? Alsof je een gevangene bent die een loden bol aan een
ketting moet voortslepen ?
Bevrijd je nu TOTAAL. Jij MAG. Vrij ademen, vrij leven, vrij genieten. Op voorwaarde dat dit gebeurt onder de mantel
van de Liefde, vanuit het Hart. Geen
dogma’s, geen maatschappelijke, religieuze of andere regels die je vastkete-

1

Zie de videoreeks over de boodschap
van 2020 op www.christianebeerlandt.com
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nen. Zelf-Liefde leidt automatisch tot
liefde voor anderen.2 Hierbij laat jij niet
parasiteren en zelf parasiteer je ook niet.
Voel jij je als een besluiteloze, vertwijfelde, wat hulpeloze kikvors, met grote
ogen kijkend, van onderuit ? “Wat zal ik
doen ? Kan ik wel… ?”
Besef dan dat jij als een vertrouwensvolle , wijze Prins, met een sterk-stralende veelkleurige kroon op je hoofd, de
scepter over je leven stevig en liefdevol
in hand kunt nemen. Oerstevig aanwezig
in jezelf, je lichaam van vlees en bloed.
Zoals in het sprookje De Twaalf Poorten
van Prins Sirius.
Eieren, paaseieren… In haar boek De
Hoorn des Overvloeds wijdt Christiane
Beerlandt een lange tekst aan het ei,
waarin onder andere staat : “(…) De
mens die graag eieren lust zoekt beschutting in zijn eigen wezen. (…) De
mens die verlangt naar een ei heeft er
behoefte aan om diep In Zichzelf te kruipen, om zich gans binnenwaarts te keren
en daar de Kiem van zijn wezen te vinden. Hij zal zichzelf terugvinden binnen
een beschutte, veilige plaats. (…) Hij
wenst een onverbrekelijk contact : met
zichzelf in de eerste plaats. (…) Hij wil
dichter, hechter, vaster, sluitender… bij
zichzelf komen, bij zijn eigenlijke Kern
aankruipen. Hij verlangt een eenheidsband te smeden die door geen enkele
kracht nog teniet gedaan kan worden.

(…) Concentreer je sterk in jezelf en richt
je vanuit deze Essentie. Hier ben jij veilig ; niets kan jou ‘vernietigen’. (…) De
mens draagt zorg voor het leven in zichzelf en zal er op toezien dat niet wordt
geraakt aan het kind in zijn ziel, aan deze
allerheiligste Levenskern. (…)”
Intussen trekt de natuur zich niets aan
van corona. De vogels fluiten en fladderen vrolijk rond. De zon schenkt licht en
warmte. De bomen groeien, bloeien en
geven vruchten. De voorbijdrijvende wolken bieden een magisch schouwspel in
de lucht en schenken hun regen. De wind
streelt zacht en voert verse zuurstof
aan… De lucht wordt zuiverder.
Ten slotte… Dit coronavirus zou van de
vleermuis naar de mens zijn overgesprongen. Welke boodschap zou de
Vleermuis willen geven aan de mens ?
Over “niet te snel voorbijrazen” ? Over
rustige wijsheid ? Over intuïtie, “blind
ziende zijn” ? Over valse en echte waarden ? Over de kroning van de mens tot
Koningsmens ? Over het heiligste kind in
de mens ? Christiane Beerlandt bracht in
2003 de boodschap van de Vleermuis tot
bij de mens, in haar boek Als de Dieren
spreken konden…3
Diep dankbaar aan Christiane
Dr. Dirk Lippens
Lierde, 9 april 2020



2

Lees meer hierover in Deel I van De
Sleutel tot Zelf-Bevrijding.
3
Ook civetkat en gordeldier worden genoemd. Zie eveneens het boek Als de
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Dieren spreken konden… En wat zeggen
ons de dieren die door een mens besmet
zouden geworden zijn : kat, hond, tijger,
leeuw … ?
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Ook interessant om te weten…

“Blijf in uw kot” (België) of
“Blijf thuis” (Nederland)
Door de maatregelen die de overheden
begin 2020 namen om de epidemie /
pandemie van het coronavirus in te dijken, kregen veel mensen het moeilijk om
zich goed te voelen in de situatie van
“lockdown, inperking, insluiting, confinement”.
In dit verband is het werkelijk verbluffend
om te mogen lezen wat Christiane Beerlandt schrijft in haar boek De Zwarte
Maan en Priapus (ISBN 9789075849431
– verschenen in 2008). Immers, van februari 2020 tot oktober 2020 staat de
Zwarte Maan in het teken Ram, en Priapus in het teken Weegschaal. De betreffende teksten staan te lezen op bladzij-

den 153-164 en 486-493 van dit boek. Ze
zijn een ongelooflijke hulp voor wie zich
gevangen, opgesloten of verstikt voelt in
deze situatie. Dank je, Christiane !!!!!!!!!!!
Het boek De Zwarte Maan en Priapus
kunt u bij ons bestellen door het bedrag
van EUR 56,- over te schrijven naar de
bankrekening van Beerlandt Publications
te Lierde, België. IBAN : BE65 7370
1856 1496. BIC : KREDBEBB. Mededeling : Zwarte Maan. Gelieve ons ook het
bezorgadres te laten weten. U kunt dit
doen via info@christianebeerlandt.com
of tel. +32 (0)54 41 41 42. Na ontvangst
van uw betaling wordt het boek u via
Bpost of PostNL bezorgd.
(Enkel geldig voor België of Nederland.
Geïnteresseerde mensen uit andere landen kunnen via bovenstaand e-mailadres met ons bekijken wat de mogelijkheden zijn.)
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