Beste,
Dit weekend vindt de klankdaoyincursus met Dr Shen plaats in Lille. Wie deze niet
kan meemaken heeft de kans om volgend jaar een vijfdaagse
klankmeditatiecursus te volgen in Vaalbeek bij Leuven, België.
Maar eerst nog wat meer informatie over twee lezingen die Dr Shen volgende
week geeft. We waarderen het altijd als je deze informatie door kan geven aan
mensen die geïnteresseerd zouden zijn om Dr Shen eens te ontmoeten.

Op woensdag 11 november gaat de 11de editie van de Spirituele Kiyari Happening
voor de
Vrede door in het Provinciaal Domein Puyenbroek, Puyenbrug 1A, 9185
Wachtebeke.
In het kader daarvan geeft Dr Shen een lezing zowel als een workshop.
De lezing (met ev. enkele oefeningen) gaat door van 12.4-14.15 op het podium.
De workshop gaat door in de zaal boven van 18.30-19.30.
Voor meer info zie www.kiyari.be

Op donderdag 12 november geeft Dr Shen een lezing in Brugge, georganiseerd
door onze medewerkers aldaar. De lezing kreeg de volgdende titel:
Geluk, Gezondheid en Taiji
Taiji is een Chinese bewegingsleer en tevens een krachtig instrument om
gezondheid en geluk dichterbij te brengen.
Dr. Shen Hongxun (Shanghai 1939) beoefent al meer dan 60 jaar taijiquan. Hij is
opgeleid als arts in de Chinese en Westerse geneeskunde. Reeds op jonge leeftijd
leerde hij taiji bij diverse grote meesters. Hij integreerde de speciale interne
krachten, die hij sinds zijn jeugd had ontwikkeld, in zijn medische kennis en
behandeling van patiënten. Hij is de grondlegger van het Buqi systeem
(behandeling met vitale krachten) en het Taijiwuxigong systeem (zelfbehandeling
met spontane beweging).
Dr. Shen en zijn dochter Meester Shen Jin gaven jaren les in Brugge. Nu worden de
lessen verder gezet door Lieven Vandenberghe. Wekelijks (behalve
schoolvakanties) op dinsdag om 19u15, Stationstraat 250, Sint-Michiels (=
richting Oostkamp).
De lezing is een unieke kans om Dr. Shen mee te maken. Hij neemt je tijdens de
lezing mee doorheen een boeiende avond over Geluk, Gezondheid en Taiji.
Waar: Parochiezaal St.-Jacob, Jan Boninstraat 20, 8000 Brugge
Uur: 20u
Inkom: 5 euro
Meer info: 050/ 34 68 06 of 09/ 238 35 10 of 0497/ 42 67 59, mail:
lievenvandenberghe@hotmail.com

Taiji opleiding Mortsel, Shen Zhengyu en Dr Shen
De data voor volgend jaar liggen vast. Gelieve te noteren dat de datum in maart
veranderd is!
23-24 januari
20-21 februari
13-14 maart: Tuishou (pushing hands) met Dr. Shen
24-25 april: Tuishou (pushing hands)
8 -9 mei: Tuishou (pushing hands)
12-13 juni: Tuishou (pushing hands)
25-26 september: Sanshou (partner oefening) met Dr. Shen
23-24 october: Sanshou (partner oefening)
20-21 november: Sanshou (partner oefening)
11-12 december: Sanshou (partner oefening)

Professionele taijiwuxigong opleiding, Dr Shen Hongxun
De eerstvolgende data zijn: 5-6 december, 6-7 februari, 20-21 maart, 1-2 mei, 2527 juni. Voor informatie over de locatie en om te boeken, gelieve Luigi te
contacteren via Lkwas@hotmail.com.

Taiji zaterdagen en taijiwuxigong weekends, Shen Jin
Shen Jin geeft maandelijks een zaterdag taiji in Leuven: 21 november, 30 januari,
20 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei.
De data voor de taijwuxigong weekends zijn:
Den Haag: 7-8 november, 27-28 februari, 5-6 juni.
Mortsel: 13-14 februari, 29-30 mei.
Het eerste weekend is gericht op de activering van het centrale kanaal, het tweede
op de activering van de voorste en achterste kanalen, het derde weekend op de
activering van de linkse en rechtse kanalen.
Voor verdere informatie zie www.buqi.net. Om te boeken contacteer
buqibelgium@buqi.net

Klankmeditatie, Dr Shen, 3-7 april 2010
Deze vijfdaagse cursus gaat door in:
La Foresta
Prosperdreef 4
B – 3054 Vaalbeek (bij Leuven)
België
Op www.buqi.net (nederlandse versie!) vind je een link naar een brochure met
alle informatie.

Heb je nog vragen of wil je boeken, mail me gerust op sofie@buqi.net.
Ontvang je liever geen informatie meer over onze activiteiten laat me het per
kerende weten.

Hartelijke groet,
Sofie-Ann
Buqi Institute
+32 (0)3 281 0532 / gsm (0)486 93 1122

