Christiane Beerlandt
Nieuwsbrief
Voorjaar 2018

 Verdiepingsnamiddagen rondom het werk van Christiane Beerlandt
in Huize Christiane Beerlandt te Lierde, België
op zondagnamiddagen 18 februari, 22 april, 24 juni, 26 augustus
 Masterclasses over het werk van Christiane Beerlandt te Oosterbeek
(nabij Arnhem, Nederland) op zondagnamiddagen 11 maart, 10 juni,
30 september en lezing “Nieuwe Dagen” op zaterdag 20 oktober
 Voordracht over het werk van Christiane Beerlandt te Borgloon,
België op donderdagavond 22 maart

door Christiane’s levensgezel Dr.

Dirk L ippens , arts

Hartelijk Welkom !
MEER INFO HIERONDER

EventTheater Concertzaal Oosterbeek
Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek

Masterclasses
over het werk van Christiane Beerlandt
door haar levensgezel

Dirk L ippens , arts

zondag 11 maart 2018 om 13u30 : ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’

Leren luisteren naar de taal van je lichaam
Over de psychologisch-emotionele oorsprong van ziekten
en hun fundamentele oplossing
Virussen, cholesterol, kanker, genetische afwijkingen, … ? Wat kan je zélf
doen om de genezing te bevorderen of om een ziekte te voorkómen ? In haar
boek ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’ toont Christiane Beerlandt de fundamentele psychische, emotionele oorsprong van 1300 kwalen. Zij werkt
hierbij hand in hand met de reguliere geneeswijzen, bij wijze van ‘aanvulling’.
Een ziekte vindt pas in de wortel haar genezing wanneer je aan de basisoorzaken ervan werkt : via bewustwording van de psychologisch-emotionele ondergrond in jezelf. Hoe kan jij je zelfgenezende krachten proberen te
activeren ? Vanuit zijn ervaringen als arts toont Dirk Lippens, aan de hand
van Christiane Beerlandt’s werk, hoe je kan leren luisteren naar de signalen
van je lichaam om steeds gelukkiger en gezonder te worden.

zondag 10 juni 2018 om 13u30 : ‘De Hoorn des Overvloeds’

Je lievelingsvoedsel: Boodschappen
voor je pad naar Geluk en Gezondheid
Leren luisteren naar de taal van je spontane voedings-voorkeuren
Tomaat of bloemkool ? Thee of koffie ? Chocolade ? Friet ? Elke mens
heeft een volstrekt persoonlijke ‘trek in’ bepaalde voedingsproducten,
een trek die voortdurend kan veranderen. Je individuele voedingsvoorkeuren geven belangrijke aanwijzingen : ze tonen je ondermeer welke stappen je best zet in je leven, waaraan je dient te werken in jezelf. Dit wordt
uitgebreid beschreven in het boek ‘De Hoorn des Overvloeds’ van Christiane Beerlandt. Elk voedingsproduct heeft een boodschap : welke ? Ook
voedselallergieën of intoleranties worden verklaard. Er wordt ingegaan op
het vraagstuk : vlees eten of niet ? Inzicht in het ‘waarom’ van je ‘zin hebben in’ toont de weg naar prachtige bewustwordingen en evoluties. Een
aangename manier wordt je zo geboden om aan je persoonlijke ontwikkeling en gezondwording te werken.

zondag 30 september 2018 om 13u30 :
‘De Signalenboeken’ en ‘Als de Dieren spreken konden’

Niets gebeurt ‘zomaar toevallig’
Leer gebeurtenissen, emoties en dieren begrijpen
als richtingaanwijzers op je levenspad
Alle gebeurtenissen op je levenspad, grote en kleine, zoals een lekke band,
gepest worden, een aardbeving… zijn als ‘signalen’ die je belangrijke wenken geven. Tegelijkertijd met een dergelijke ‘gebeurtenis’ speelt er zich ook
iets af IN jou. Als je het ‘waarom’ begrijpt worden voorvallen en verschijnselen zeer nuttige ‘richtingaanwijzers’. Wat komt bv. die prachtige regenboog
jou vertellen ? Ook emoties zoals verdriet, of dieren die je aandacht trekken, zijn ‘signalen op je levenspad’. Zij tonen je ondermeer welke diepgewortelde gewoonten en overtuigingen je best zou veranderen, welke zaken
je voor je eigen welzijn mag loslaten. Aan de hand van Christiane Beerlandt’s werk toont haar levensgezel Dirk Lippens hoe je véél bewuster met
situaties en emoties in je dagdagelijkse leven kan omgaan.

https://www.JouwLijfenLeven.nl/agenda2018/ Tickets te boeken via : http://www.eventtheater.co/agenda.html
zaterdag 20 oktober 2018 in EventTheater Concertzaal Oosterbeek :

Lezing over het boek ‘Nieuwe Dagen’
van Christiane Beerlandt
De dood als laatste te overwinnen ziekte : is er een evolutieweg
naar lichamelijke onsterfelijkheid op aarde ?
In het kader van de BDE-dag. Aanvangsuur en deelnameprijs nog te
bepalen : raadpleeg www.christianebeerlandt.com
Christiane Beerlandt heeft het boek ‘Nieuwe Dagen’ steeds als dé kern van haar oeuvre beschouwd. Dit levensgedicht handelt over het pad naar lichamelijke onsterfelijkheid. Het toont de
stappen die de mens kan zetten om helemaal op de golflengte van ‘Leven’ te komen en de oerkrachtige Levensstroom eeuwig zijn lichaam en wezen te laten doorspoelen en regenereren. De
grootste omwenteling ooit in de geschiedenis van de mensheid, zo noemde Christiane deze mogelijkheid. Zij voelde dat de tijd hiervoor NU rijp is. Nochtans wil ze niemand overtuigen. Ze geeft
informatie over deze door haar ‘geziene’ mogelijkheid en iedereen is vrij om hier al of niet iets
mee te doen. Arts en vertaler Dirk Lippens, die als levensgezel vele jaren in nauw contact met
Christiane heeft mogen doorbrengen, zal deze zienswijze uitleggen.

Verdiepingsnamiddagen
te Lierde (België)
rondom het werk en de levensfilosofie van Christiane

Beerlandt

door haar levensgezel,

Dirk L ippens
Telkens op
zondagnamiddag :
18 februari 2018
22 april 2018
24 juni 2018
26 augustus 2018
Aanvang : 13u30
Einde : omstreeks 16u30

Leven ! Bewustwording.
Hoe in je dagelijkse leven het werk van Christiane Beerlandt concreet gebruiken als onschatbaar hulpmiddel ?
In een gemoedelijke, kleine groep van goede,
wijze mensen geeft Dirk diepgaande informatie
door… vanuit een grondige kennis van het werk
van zijn levensgezellin. Dit in de gezellige, hartelijke, verheven sfeer van Huize Beerlandt, gedragen door het warme interieur zoals ingericht door
Christiane en Dirk, in een prachtige natuuromgeving met zachtglooiend landschap. Het “waarom”
van alles ??? Welke oplossingen ???
Om een idee te geven van wat er tijdens zo een
verdiepingsnamiddag aan bod komt : hierna enkele van de ontelbare onderwerpen die Dirk grondig heeft uitgediept bij de vorige verdiepingsnamiddagen. “Wat kan je zélf doen om bij te dragen tot
een stijging van de ‘goede’ cholesterol bij jezelf ?
Welke lessen kan de mensheid trekken uit wereldgebeurtenissen zoals bomaanslagen, godsdienstoorlogen, orkanen, enz. ? Wat is de psychologische ondergrond van het feit dat er in onze streken een algemeen gebrek aan vitamine D heerst ?

Hoe verdriet bij jezelf oplossen ? Wat kan je concreet doen om tot meer zelf-liefde te komen ? Hoe
ga je te werk in het dagelijkse leven om bij jezelf
psychologisch-emotioneel aan ‘kankerpreventie’ te
gaan doen ?” Enz. enz. …
Veel deelnemers voelen tijdens de Verdiepingsnamiddagen duidelijk de aanwezigheid van Christiane Beerlandt’s krachtige, liefdevolle, helende
energie.
Je bent zelf helemaal vrij om al of niet actief vragen
te stellen en zelf bedenkingen te uiten, dan wel om
alles gewoon rustig op je af te laten komen en te
genieten van de weldoende energie die zo een
verdiepingsnamiddag je brengt. Tijdens de pauze
of na afloop kan je een privé-praatje doen met
andere deelnemers, een deugddoende 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 kan kiezen. Na afloop
kan je terug huiswaarts keren met een blij hart
en met vernieuwde levensenergie.

Verdiepingsnamiddagen te Lierde (België)
Rondom het werk en de levensfilosofie van Christiane Beerlandt, gegeven door haar levensgezel, Dirk Lippens. Op zondagnamiddagen 22 april, 24 juni en 26 augustus 2018, telkens om 13u30 (einde : omstreeks 16u30), in Huize Christiane Beerlandt.

Waar ? Huize Christiane Beerlandt, Populierenstraat 11 te 9570 LIERDE (deelgemeente
DEFTINGE), België. Gelegen in de schilderachtige Vlaamse Ardennen, vlakbij Geraardsbergen (makkelijk bereikbaar, tussen Gent en
Brussel). Zie www.christianebeerlandt.com voor
routeplan of bel naar +32 (0)54 41 41 42.
Toegangsprijs per persoon voor een verdiepingsnamiddag : € 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.

 Donderdag 22 maart 2018 om 20u te BORGLOON (B) : Lezing door Dirk Lippens
Ziekten en Gebeurtenissen als Signalen op ons Levenspad (naar het werk van
Christiane Beerlandt). In Zaal Sprolanthof, Broekomstraat 4, Broekom (Borgloon)
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.
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

