
Beste student,

Hopelijk gaat alles goed met jou en je dierbaren.

Wegens de aanhoudende onzekerheid in verband met het mogen organiseren van cursussen in 
een binnenruimte tijdens de maanden mei en juni beslist het Taiji Centrum de planning 
workshops voorjaar 2021 volledig te annuleren.

Taijiquan in het park Brasschaat - Oud-Turnhout
Vanaf 8 mei kan er outdoor geoefend worden in groepen van maximaal 25 personen. Taijiquan in 
Brasschaat aan de Remise en taijiquan/qigong in Oud-Turnhout worden georganiseerd. 
Gedetailleerde informatie vind je op de website.

Zomercursus 2021 'Meridianen in qigong/taijiquan'
De zomercursus 2021 wordt verplaatst naar het laatste weekend van augustus. Het Taiji Centrum 
vzw hoopt op deze manier dat de dan geldende Covid-maatregelen deze cursus mogelijk maken. 
Tijdens de zomercursus wordt dieper ingegaan op de meridianen in de opbouw en ondersteuning
van het energetisch lichaam.
- data: 26 - 29 augustus 2021
- locatie: t.h.v. Panchita de Peri, Steynhoefsedreef 17  2970 Schilde
- prijs: 4d-280 € / 3d-220 € / 2d-150 € / 1d-80 €
- inschrijven is vanuit organisatorisch standpunt meer dan wenselijk
- inculsief koffie - thee - koekje - syllabus

Vervolg ShenBUQI-opleiding
Deze opleiding wordt ingepland vanaf september 2021. Meer informatie hierover volgt zo snel 
mogelijk. 

Up-to-date informatie
De agenda op de website wordt zo actueel mogelijk up-to-date gehouden.
 zie  Kalender     en/of Workshops. 

Met vriendelijke groet,
Shen Zhengyu

https://www.taijicentrum.org/workshopsDB.php
https://www.taijicentrum.org/kalender.php
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