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☯		TAIJI CENTRUM vzw 
taijicentrum2000@gmail.com 

www.taijicentrum.org 
 
Lessen:  donderdag   04/07/2019  10:00-17:00 
  vrijdag      05/07/2019  10:00-17:00 
  zaterdag      06/07/2019  10:00-17:00 
  zondag      07/07/2019  10:00-16:30 
 
Locatie:  Sportzaal Sint-Dimpna College Geel 
  Gasthuisstraat 2  2440 Geel  België 
 
Registratie:  donderdag   04/07/2019  09:45-10:00 
 
Inschrijven: Inschrijven is handig voor de organisatie. 
 
Prijs:   4d-280 € / 3d-220 € / 2d-150 € / 1d-80 € 
  inclusief koffie, thee, koekje 
 
Accommodatie: Bed- & breakfast  en  hotels  in  de buurt zijn  

terug te vinden op www.geel.be (rubriek: 
Eten, drinken en slapen). Er wordt géén 
middagmaal voorzien. In de buurt van het 
college zijn eetgelegenheden. 
 
Shen Zhengyu (Xinjiang °21-04-1965) is de 
zoon van Dr. Shen Hongxun en Dr. Xia 
Tingyu. Op jonge leeftijd werd hij assistent 
van zijn vader en verwierf hierdoor 
diepgaande kennis in de Traditionele Chinese 
Geneeskunde. Hij is de oprichter van het Taiji 
Centrum vzw en ShenBUQI® International. 
Shen Zhengyu geeft naast wekelijkse lessen in 
België ook TàiJí, Meditatie, Qì-Dǎoyǐn, 
TàiJíWǔXīGōng en ShenBUQI® opleidingen 
in België, Frankrijk, Italië, Nederland en 
Noorwegen. 
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ShenBUQI 
Introductie 

 
Tijdens de zomercursus 'ShenBUQI Introductie' 
maak  je kennis met een unieke benadering van 
energetische healing welke herontdekt en ontwikkeld 
werd door Dr. Shen Hongxun†. Het inzicht in de 
oorzaken van energetisch verstoring welke 
schematisch weergegeven wordt door 'de Dubbele 
Vicieuze Cirkel', het verwijderen van binqi 
(ziekmakende qi) en de noodzaak tot het herstellen 
van het zelfhelend vermogen van het lichaam door 
aangepaste oefeningen vormden de basis van het 
BUQI®-systeem. Het ShenBUQI®-systeem is de 
verdere ontwikkeling hiervan door zijn zoon Shen 
Zhengyu. 
 
De noodzakelijke theoretische achtergronden en 
begrippen, de werkwijze van healing, de 
ontwikkeling van energiekracht, het belang van een 
goede fysische, emotionele en mentale houding, 
enkele ShenBUQI technieken, de opbouw en de 
overdracht van gezondheidsinformatie vormen de 
hoofdthema's. Na het volgen van deze zomercursus 
heb je een duidelijk inzicht in deze healingsmethode 
en ben je in staat om de principes toe te passen op 
jezelf. Een doorgedreven opleiding, zodat je deze 
energetische healings-methode kan toepassen op 
anderen wordt later aangeboden. 
 
Voorkennis en ervaring is niet noodzakelijk. De 
introductiecursus staat open voor iedereen. Een open 
geest en bereidheid tot ontwikkeling zijn de enige 
voorwaarden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ShenBUQI® International 
Taiji Centrum vzw 
Tweebunder 12 
2650  Edegem 
Tel. +32 (0) 475 810 620 
zhengyu1965@gmail.com 

	


