
Buqi
volgens Dr. Shen Hongxun

Stoelend op het oude weten van zijn 
cultuur heeft de Chinese arts en leraar 
Dr. Shen Hongxun (†2011) een voor 
onze tijd passend behandelings- en 
oefensysteem ontwikkeld, van groot 
belang voor algemene preventie. Hij 
noemde die methode BUQI en het 
bijzondere daarvan is, dat ze concrete 
praktijken omvat om het eigen lichaam 
te bevrijden van blokkerende,  ziek 
makende bestanddelen, die in het 
Chinees ‘binqi´ genoemd worden. 
Zodoende kan men zichzelf van binnen 
reinigen en daardoor de eigen 
levenskracht activeren. In de focus van 
de oefeningen staan naast een 
intensieve lichaamswaarneming  het 
ontdekken van de interne beweging van
ons lichaam, een anatomisch correcte 
lichaamshouding, het afvoeren van 
“binqi” en het ervaren van energetische 
principes.

Meditatie en beweging

In deze workshop gaan wij meditateren 
om onze geest helderder te maken en 
qigong om onze lichaamsenergie te 
verfrissen. 

Je leert hoe je je lichaamshouding 
zodanig kunt beïnvloeden dat je je 
energie activeert en voelt hoe deze zich
door je lichaam beweegt. Om deze 
sensatie gemakkelijker gewaar te 
worden is het van belang dat je geest 
kalm en helder is en niet wordt afgeleid 
door de alledaagse gedachten. 
Daarvoor leer je een eenvoudige en 
effectieve meditatietechniek.

In deze workshop gebruiken we 
houdingen uit de Taiji-vorm om de 
energie te activeren. Elke Taiji-houding 
genereert een andere energiestroom en
daaruit voortvloeiende bewegingen. Je 
leert daarvoor gebruik te maken van de 
volgende principes:

• loslaten van overbodige 
spierspanning

• ruimte maken in de 
gewrichten

• activeren van je 
energiecentrum (= dantian)

• lichamelijke en mentale 
harmonie
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bewegingspedagoge en BUQI-lerares,

Lensahn / Cismar
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Frans van Heel
leraar voor meditatie, Taiji en Qigong,

Nijmegen/ Nederland
www.yinyangharmony.nl

“Naar de kracht van je eigen
lichaam luisteren”

Onder dit thema vindt weer in juli 2019
een zomercursus plaats in het klooster
van Cismar,  ondertussen al  weer  voor
de  vierde  keer.  Deze  keer  biedt
Dorothea  Jöllenbeck deze  vijfdaagse
cursus  samen  met  haar  Nederlandse
collega Frans van Heel aan. Beiden zijn
opgeleid  in  het  Institute  International
van Dr. Shen Hongxun en zijn dochter
Shen Jin.  
In  de  ochtend  omvat  het  programma
BUQI-oefeningen  voor  beginners  en
gevorderden.  De  namiddag  richt  zich
tot  mensen  met  interesse  voor
meditatie,  beweging  en  basisprincipes
van Taiji. 

Bovendien  is  er  ook  de
gelegenheid  om  de  artistieke  en
culturele  activiteiten  van  het  klooster,
het Landesmuseum en de regio te leren
kennen.

Geïnteresseerde mensen 
moeten zelf voor de accommodatie 
zorgen. Betreffende mogelijkheden voor
overnachting kan Dorothea Jöllenbeck  
informatie en advies verstrekken.

19 t/m 24 Juli 2020

Tijden

Dagelijks behalve woensdag, 22.07.20

10.00 – 12.00: “Körperlernen” en BUQI

Docent: Dorothea Jöllenbeck

14.00 – 17.00: meditatie en beweging

Docent: Frans van Heel

Locatie: 

Klooster Cismar, Grote zaal, Bäderstrae
42, 23743 Grömitz, Duitsland

Kosten:
• 275 € per persoon                       

voor de gehele cursus
• 120 € per persoon                       

voor de vijf ochtenden
• 180 € per persoon                       

voor de vijf namiddagen

Informatie en aanmelding:
Dorothea Jöllenbeck / “perFORMance”
Postbus 1210, 23735 Lensahn
Tel.: 04363-9052887, 
Email: info@koerperlernen.com

www.koerperlernen.com   
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