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3 UITZONDERLIJKE WORKSHOPS !!! 

Inleiding in de 

CHINESE CULTUUR EN TAAL 
Met gastdocente MING  

Ming is een ervaren lerares Mandarijn (Chinees), 
afkomstig uit Beijing (China).   
Ze voltooide universitaire studies in Beijing en 
Antwerpen, en heeft een diepgaande kennis van de 
Chinese geschiedenis en cultuur, alsook van de 
Westerse cultuur. 

Voor alle info : 

tel.:  0478 96 41 77 

queeste@pandora.be 

www.questofenergy.eu 
 

Praktische informatie 
 

Data 

 Workshop 1 :  zondag 28 februari 2010 

 Workshop 2 :  zondag 28 maart 2010 

 Workshop 3 :  zondag 16 mei 2010 

 

Tijdstip 

Van 13u30 tot 16u00 

 

Plaats 

Basisschool Toermalijn 

Lichtaartseweg 129 

2250  Sint Jozef Olen 

 

Prijs 

25 euro per workshop of 

65 euro voor de 3 workshops 

 

Inschrijven 

via email :  queeste@pandora.be, of 

via sms :  0478 96 41 77 

Betaling één week vooraf via overschrijving  op 

rekeningnummer van Queeste 230-0311982-50 
 

   
 

Inleiding in de  
CHINESE CULTUUR EN TAAL 

   

Tijdens deze drie workshops die allemaal op zichzelf 
staan, en die je dus volledig onafhankelijk van elkaar 
kunt volgen, maak je kennis met de grondbeginselen 
van het Mandarijn (officiële Chinese taal) en leer je 
bepaalde Chinese gebruiken, waarden en normen 
benaderen vanuit een filosofisch en historisch 
perspectief.  Bovendien krijgen deelnemers ook 
veelvuldig de kans om te proeven van typische 
Chinese thee en regionale warme gerechtjes. 

1. “Op reis in China” 
Verstaan Chinezen Engels ?  
Waar moet ik eerst zijn ?   
Hoe herken ik gastvrijheid ?   
Hoe is het gesteld met de hygiëne ? 
Wie deze workshop volgt krijgt een ‘overlevingsgidsje’ 
met basiswoordjes in het Mandarijn en hun betekenis. 

2. “Voeding en drank” 
Wat is de rol van voeding en drank in de Chinese 
cultuur ?  Is Chinees eten gezond ?  Hoe moet ik mij 
als buitenlander gedragen aan tafel ? 
Wie deze workshop volgt krijgt een recept van een 
eenvoudig en lekker Chinees gerecht. 

3. “Familie en vrienden” 
Wie beschouwen de Chinezen als hun familie ? 
Wie zijn hun (echte) vrienden ?  Wat mogen hun 
familie en vrienden van hen verwachten ? 
Wie deze workshop volgt krijgt een 
‘communicatiegidsje’ met  basiswoordjes in het  
Mandarijn en hun betekenis.   
 
 
 

Christ Olyslaegers, Psychiater, gespecialiseerd in Psychoses, Schizofrenie, Psychopathologie, Embryologe, Duiktherapeute, Sjamanga, Meditatiemeesteres, 

Geridderd in 2006 voor wetenschappelijk onderzoek en humanitaire hulp in nood- en gevaarsgebieden 

 



BBBIIIJJJ   CCCHHHRRRIIISSSTTT   OOOPPP   DDDEEE   SSSCCCHHHOOOOOOTTT   
VOOR RAAD, ANALYSE, BEGELEIDING EN/OF 

THERAPIE, OOK KINDERTHERAPIE  

 

PSYCHOANALYSE 

Als klassiek gevormde psychoanalyste van de psychiatrische 
patiënt en als karakteranalyste, kan u op privé consult bij Christ 
terecht met al uw vragen omtrent levensmoeilijkheden, 
psychische problemen en/of emotionele blokkades. 
Via verschillende behandelingswijzen zullen we samen 
bespreken welke therapie/begeleidingsvorm voor u het best 
geschikt is en in welke frequentie.   Dat kan zowel de klassieke 
psychotherapie zijn als andere holistischer wijzen om tot 
harmonie van lichaam en geest te komen. 

DUIKTHERAPIE 

De duiktherapie beoogt de patiënt te bereiken in zijn essentie 
van fundamenteel aanwezig veiligheidsgevoel, of indien de 
ziekte haar oorsprong heeft binnen het prenatale, het foetale of 
het conceptionele, daar via de waarneming van de reactie's en 
symptomen, de therapie te starten. 

COACHING 

Christ geeft coaching voor bedrijven, verenigingen, scholen, … 
en dit zowel in groepsverband als persoonlijke coaching. 
Ook hiervoor volstaat een kennismakingsgesprek om van 
daaruit te bespreken en besluiten wat nodig is. 

OOOPPPEEENNN   HHHUUUIIISSS   BBBIIIJJJ   CCCHHHRRRIIISSSTTT   
Dagelijkse privé consulten : 
- Psychotherapie, psychoanalyse, kinderbegeleiding 
- Persoonlijke begeleiding in spirituele en/of energetische groei  
   volgens de technieken die nodig zijn 
- Parapsychologische consulten en waarnemen 
- Sjamaanse healings 
- Speciale coaching voor management en bedrijfsleiders 

Wekelijkse lessen in : 
- Kinder Kung Fu 
- Kung Fu voor volwassenen 

- Sjamaanse Righden Meditatie 

Maandelijkse lessen en workshops : 
- Sjamaanse school :  
     - Opleidingen in world-wide sjamanisme voor beginners 
       en voor gevorderden 
- Workshops : 
     - Omgaan met je emotionele blokkeringen en diepe wonden 
     - Spirituele groei in je dagelijks leven 
     - Zelfzekerheid vinden in de kern van jezelf 
     - Sjamaanse reizen en het Indiaanse medicijnwiel 
     - Wicca ;  seizoens- en jaarrituelen en feesten 
     - Coaching voor management en bedrijfsleiders 

Sjamaanse krijgsschool : 
- Kung Fu voor kids en volwassenen ; zie wekelijkse lessen 
- Cursus Zelfverdedigingtechnieken “Veiligheid ligt in jezelf” 
- Paardrijden op de "Poedertoren"  

Jaarlijkse cursussen in : 
- Bewustzijnsverruiming en Wicca 
- Kabbala 
- Rituele Egyptische Magie 
- Natuurmagie 
- Zomercursus op "LABIT" Zuid-Frankrijk vanaf 2010 
   (beperkt aantal deelnemers) 

En verder zijn er nog ontelbare andere workshops en 
evenementen die Christ inricht op speciaal verzoek van zovelen 
die maar al te graag een graantje meepikken van deze 
onuitputtelijke bron aan kennis, wijsheid en ervaring.  

Voor  alle  informatie  over  OPEN HUIS BIJ CHRIST : 
gsm : 0478 96 41 77            e-mail : queeste@pandora.be 
thuisadres :    Meirenstraat 80, 2250 St.Jozef Olen 
consult-adressen : 
   - Hoogbuul 8, 2250 Olen Centrum  
   - vzw Campus Sanctus, Kippendonkstraat 7, 9850 Hansbeke 

CCCOOOAAACCCHHHIIINNNGGG 
Coaching helpt u als cliënt nieuwe vaardigheden door te voeren, 
te ontdekken, ervaren, te bereiken zowel persoonlijk, 
maatschappelijk, materieel, financieel explorerend...  
coaching helpt DOEN en GROEIEN. 

Consulting legt de nadruk op het emotionele psychologische 
aspect van groei, verandering, evolutie binnen de persoonlijke 
processen en eventueel gesteund door therapievormen. 

Het is fantastisch Christ als coacher naast u te hebben in je 
streven naar méérwaarde, en daarbij de uitzonderlijke 
mogelijkheid om persoonlijke counselings te kunnen vragen, 
zodat je ook je zelfontplooiing kan integreren in je 
werkzaamheden en je groepssfeer. 

Aldus bereik je een gelukkiger, zinvoller leven, een prettiger 
sfeer op je werk, een verdubbeling van je omzet. 

Christ leert je WIN-WIN situaties creëren.  Als uw doel voor alle 
betrokkenen winst oplevert, dan is uw doel gemakkelijker te 
bereiken, gezien je continue in uitwisseling staat met de ander, 
je omgeving. 

Hiervoor is objectiviteit nodig, creativiteit, inventiviteit. 
Christ heeft die eigenschappen met een meerwaarde van een 
uitzonderlijke waaier aan methoden van zowel klassieke 
Westerse psycho-sociale en psycho-dynamische als authentieke 
Chinese Shaolin bewegingsvormen die leiden tot totale 
deblokkering en ontstressing, zowel als energetisch werk op 
Westerse en Oosterse wijze. 

Coaching helpt voor alle mensen, zowel de sportman, 
huisvrouw, muzikant, voor alle werknemer, managers, 
zakenmensen die méér uit hun leven wensen te halen dan ze nu 
doen.  Voor mensen, situaties, die in de knoop zitten en directe 
ontrafeling vragen.  Daar waar het leven en het werk een sleur 
geworden is en waar een zoektocht is naar nieuwe uitdagingen, 
creatievere samenwerking, beter teamspirit. 

Coaching helpt u door alle vormen van stressvolle situaties zoals 
reorganisaties, nieuwe projecten, teamcrisis situaties, kortom 
gelijk welke veranderde situatie die externe hulp nodig heeft 
om uit de cirkel van conflicten te komen. 

Christ daagt u persoonlijk uit om te ontdekken wat uw 
persoonlijk doel is en hoe dit interactioneel best beleefd wordt 
in het gezamenlijke doel van de werksfeer. 

Coaching helpt je teamsamenwerking te verbeteren en op te 
voeren tot de hoogste eisen, op zowel zakelijk, industrieel, 
sociaal, medisch, paramedisch, sportief,... gebied. 


