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Plaats :   Basisschool Toermalijn 
  Lichtaartseweg 129 

2250 St. Jozef Olen 

Wanneer :  - Vrijdag 29 mei,  van 20u-22u 

- Zaterdag 6 juni , van 10u-12u 

  - Donderdag 18 juni,  van 20u-22u 

  - Zaterdag 19 september,  10u-12u 

Kledij :  losse kledij uit je dagdagelijkse leven 

Bijdrage : slechts  12 euro per les !!! 
  betaling ter plaatse 

Inschrijving : om praktische redenen graag vooraf  
   inschrijven via mail of telefoon   

Lesgeefster :  Christ Olyslaegers,  

  Zwarte gordel in Shaolin Kung Fu,  
  Internationaal opgeleid in Russische, 
  Mongoolse, Chinese, Braziliaanse en 
  Thaise genezings-, gevechts- en 
  verdedigingstechnieken, als ook  in 
  de “power of sound” van Korea 
 

 

 

 

 

Door haar bijzondere prestaties werd Christ  

dit jaar uitgenodigd voor deelname aan het 

wereldkampioenschap !!! 

 

 

 

 

 

           Info en verantwoordelijke uitgever : 

           Christ Olyslaegers,  
           Queeste, Meirenstraat 80, St. Jozef Olen 
 
           Telefoon :      + 0032 (0) 478 / 96.41.77 
           E-mail :         queeste@pandora.be 
           Website :       www.questofenergy.eu 
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vvoooorr  tthhuuiiss  eenn  oopp  rreeiiss                                                

          

mmeett  CChhrriisstt  OOllyyssllaaeeggeerrss    
 

Leer jezelf verdedigen tegen aanvallen met mes, 

stok, handgrepen, wandelstok ….thuis, op school,   

op het werk, op straat, in de winkel, aan de 

bankautomaat, op reis, in hotel of camping …. 

… met EENVOUDIGE EFFICIENTE TECHNIEKEN,        
Usa Police technics, Escrima technics, Shaolin 
technics, etc. … kortom ….  
HET BESTE VAN OVER GANS DE WERELD …. 

Speciaal voor ongeoefende volwassenen en  
jongeren vanaf 16 jaar !!!   ALLEN WELKOM !!! 



Christ Olyslaegers, 

voltooide haar studies in de psychiatrische 
geneeskunde met als specialiteit de psyche van het 
embryo en embryologie en volgde ook brain 
trainings in Novosibirsk-Rusland.   

Ze heeft haar eigen praktijk, waar ze dagelijks op 
post is voor al haar privé-consults.  Ze is in onze 
contreien en ook ver daarbuiten, zowel in binnen- als 
buitenland,  enorm gekend en gewaardeerd en aldus 
heel veel gevraagd omwille van haar therapeutisch 
werk op allerhande vlakken : 

- Sjamanga 
- Psycho- en duiktherapeute 
- Psycho-analyste 
- Specialiste schizofrenie en schizofrene psychose 
- Psychopathie 
- Sjamaanse healings 
- Wicca consults 

  

Christ Olyslaegers 
+0032(0)478 / 96.41.77 

- Dagelijkse privé-consults op afspraak 
- Speciale workshops en trainingen voor bedrijven, 
  scholen en verenigingen  

  
 
Christ begon reeds op vijfjarige leeftijd aan haar 
carrière als keurturnster met specialiteit tumbling.  
Ze vervolmaakte studies in lichamelijke opvoeding, 
en werd bovendien een beëdigd en gewaardeerd 
jurylid.  Daarnaast  voltooide ze ook de 
kunstacademie  met als finaliteit beeldhouwen. 

Later ontdekte ze de diepe kracht van de Chinese 
gevechtskunst naar heilzame bewegingsleer, als 
sleutel tot verbetering van onze levenskwaliteit, en 
volgde en vervolmaakte, in binnen- en buitenland, 
hiervoor diverse opleidingen, waaronder  : 

- Shaolin Kung Fu 
- Tai Chi Chen 
- Klassieke Chinese wapens 
- Capoeira 
- Russische Martial Arts 
- All Weapons & Street Fighting 
- Kia Jitsu 
- Inosanto Selfdefense 
- Selfdefense in cane-blade en stick  

Momenteel vervolmaakt ze opleidingen in : 

- Taiji Chuan 
- Taiji Stok 
- Taiji Zwaard 
- Pushing hands 
- Sanshou,   e.d. meer 

Christ heeft bovendien een aangeboren talent als 
lesgeefster en weet met haar zonnige verschijning  
en bezieldheid, haar onweerstaanbare 
hartverwarmende glimlach en spontane humor 
steeds jong en oud te boeien en te motiveren 
 in al haar lessen, cursussen en workshops, 
waaronder  : 
 
Wekelijkse lessen in : 

-  Kinder Kung Fu 
-  Kung Fu voor volwassenen 
- Sjamaanse Righden Meditatie  

Maandelijkse lessen en workshops : 

- Sjamaanse school :  
 - Opleidingen in world-wide sjamanisme 
- Workshops : 
 - Omgaan met je emotionele blokkeringen  
    en diepe wonden 
 - Spirituele groei in je dagelijks leven 
 - Zelfzekerheid vinden in de kern van jezelf 
 
Jaarlijkse cursussen in : 

- Bewustzijnsverruiming 
- Kabbala 
- Rituele Egyptische Magie 
- Natuurmagie 

En verder zijn er nog ontelbare andere workshops  
die ze inricht op speciaal verzoek van zovelen,  die 
maar al te graag een graantje meepikken van deze 
onuitputtelijke bron aan kennis, wijsheid  
en ervaring. 
 
Werk- en consultatieadressen : 
 - Hoogbuul 8, 2250 Olen Cenrum 
 - vzw Campus Sanctus,  Landgoed “De Romeynen”, 
    Kippendonkstraat 7,  9850 Hansbeke 


