
ShenBUQI
Gynaecologie - Urogenitaal

o.l.v.

Shen Zhengyu

  TAIJI CENTRUM vzw
taijicentrum2000@gmail.com

www.taijicentrum.org

Lessen: zaterdag       22/01/2022  10:00-17:00
zondag       23/01/2022  10:00-16:30

Locatie: De Slootjenshoeve
Smidstraat 321
2590 Berlaar  België

Registratie: zaterdag       09:45-10:00

Inschrijven: Inschrijven is noodzakelijk.

Prijs: weekend - 150 € / 1d - 80 €
inclusief koffie, thee, koekje, syllabus

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, Corsica, Frankrijk, Italië, Nederland
en Noorwegen.



ShenBUQI
Gynaecologie - Urogenitaal

Gyneacologie en behandeling van het urogenitaal systeem zijn
langdurige hoog gespecialiseerde doktersopleiding. Fertiliteits-
centra  helpen  bij  vruchtbaarheidsproblemen.  ShenBUQI  kan
hierbij hulp en ondersteuning aanreken.

In  dit  weekend  wordt  aangetoond  hoe  de  dubbele  vicieuze
cirkel  van  ongezonde  lichaamshouding  en  mentale  stress
aanleiding  kan  geven  tot  gynaecologische  problemen,
hormonale  problemen,  onvruchtbaarheid,  menstruatie-
problemen,  cysten  op  de  eierstokken,  seksuele  klachten,
vroegtijdige  menopauze,  klachten  tijdens  de  menopauze,
verzakking  van  de  baarmoeder,  vaginale  afscheiding,
borstontsteking  etc. Je leert hoe de oorzaak van deze klachten
te  herkennen  en  te  behandelen.  Bij  behandeling  van
zwangerschapsproblemen  is  het,  ook  in  de  ShenBUQI-
behandeling, noodzakelijk beide partners te betrekken. 

De dubbele vicieuze cirkel veroorzaakt ophoping van binqi in
de eierstokken, baarmoeder en hormonale klieren. De vicieuze
cirkel van slechte houding veroorzaakt pathogene vernauwing
van de ruggewervels. In het gebied L5-S1 kan bij irritatie van
het  sympatisch  zenuwstelsel  de  bloedtoevoer  naar  het
vrouwelijk  voortplantingssysteem  verminderen.  Hormonale
problemen,  menstruatieproblemen,  onvruchtbaarheid,
vroegtijdige  menopauze,  verzakking  van  de  baarmoeder,
borstontsteking  ect  kunnen  ontstaan.  Het  verbeteren  van  de
bloedtoevoer is essentieel in de behandeling.

Impotentie, prostaatproblemen en kwaliteit van het zaad bij de
man  kunnen  ook  de  aanleiding  zijn  tot
zwangerschapsproblemen.
De  menstruatiecyclus  is  een  hormonale  cyclus.  De  vicieuze
cirkel van mentale houding (relatieproblemen, stress, ...) heeft
invloed  op  het  functioneren  van  het  zenuwstelsel  en  het
hormonaal  systeem.  Het  doorbreken  van deze  vicieuze  cirkel
door meditatie en emotionele rust is dan ook aangewezen.

Ophoping van binqi in de onderbuik kan naast vruchtbaarheids-
problemen  ook de  aanleiding  vormen tot  problemen  met  het
urine-systeem (incontinentie  -  blaas  -  prostaat)  en dikkedarm
(aambeiën  -  prolaps  -  poliepen).  Deze  zullen  ook ter  sprake
komen tijdens dit weekend.

Oefeningen  en  heilzame  technieken  worden  aangeleerd  om
afvalstoffen (binqi) te verwijderen. Informatietransmissie helpt
het doorbreken van de Vicieuze Cirkel van Verstoring. 
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