
Het Buqi Instituut
Het Buqi Instituut heeft tot doel een bijdrage te leveren tot 
een beter begrip van de Chinese cultuur. Het wil een brug 
bouwen tussen het Oosten en het Westen, vooral met be-
trekking tot gezondheid. Het belangrijkste aandachtspunt 
van het instituut is de ontwikkeling van het Buqi systeem. 
Er wordt echter ook les gegeven in taiji, qigong met spon-
tane beweging, meditatie en daoyin. Buqi cursussen en 
andere lessen worden aangeboden in België, Nederland, 
Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In Engeland 
en Frankrijk worden de cursussen georganiseerd door 
respectievelijk Shen Hongxun College en Buqi France.

BUQI institute international
info@buqi.net  
www.buqi.net

Dr. Shen Hongxun
Dr. Shen Hongxun (°Shanghai 1939) is 
opgeleid als arts in de Chinese en wes-
terse geneeskunde. In China bekleedde 
hij de functies van ziekenhuisdirecteur en 
van technisch directeur van een farma-
ceutische fabriek. Ook was hij eredirec-
teur van de Qigong Science Society in 
China. 

Dr. Shen integreerde de speciale interne krachten, die hij 
sinds zijn jeugd had ontwikkeld, in zijn medische kennis. Hij 
beoefent al meer dan 50 jaar taijiquan en leerde deze technie-
ken bij erkende taijiquan meesters, Boeddhistische en Tao-
ïstische monniken en zijn grootvader Shen BaoTai. Op zeker 
moment begon hij enkele van zijn patiënten te behandelen 
met behulp van deze energiekrachten. De resultaten waren 
zeer positief. Op basis van deze vroege successen ging hij 
door met het bestuderen van het effect van deze methode op 
verschillende aandoeningen. Dit leidde tot de ontwikkeling van 
het Buqi systeem. 

In 1987 werd Dr. Shen uitgenodigd voor de begeleiding van 
promovendi, zowel door de universiteit van Gent als van 
Venetië. Later stichtte hij het Buqi Instituut in België en Shen 
Hongxun College in Engeland. Sindsdien geeft hij les in Eu-
ropa en de Verenigde Staten.

Klankmeditatie
Klankoefeningen uit het 
BUQI-systeem 

3 t/m 7 april 2010
Vaalbeek (bij Leuven), België
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Klankdaoyin
Wanneer wij met onze stem een klank maken, gaat dit 
altijd gepaard met interne beweging in het lichaam. Iedere 
klank veroorzaakt een andere interne beweging doordat 
verschillende soorten geluidsgolven door verschillende 
energiekanalen en meridianen bewegen, en zo hun infor-
matie dus ook op verschillende weefsels en organen over-
brengen. Geluid is een trilling en deze trilling kan werken 
als een interne massage. Zodoende kan geluid spanningen 
bevrijden en negatieve factoren losmaken uit weefsels en 
organen. Op deze manier heeft geluid een reinigende en 
helende werking.

De oude Chinezen kenden de helende krachten van geluid 
en ontwikkelden technieken om de menselijke stem te 
gebruiken als middel om zichzelf te helen. Deze helende 
technieken noemden zij klankdaoyin. In de loop der tijden 
hebben allerlei bevolkingsgroepen in China, India en ande-
re delen van Azie klank en stem ook gebruikt voor spiritu-
ele ontwikkeling en zelfs voor het bereiken van verlichting. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het reciteren van mantra’s.

Door middel van praktische stemoefeningen kunnen we 
een beter begrip ontwikkelen van het gebruik van dantian-
kracht voor het verbeteren van het bereik en de kwaliteit 
van de stem. Wanneer we bijvoorbeeld de basisklank ‘Ah’ 
gebruiken, kunnen we ervaren hoe deze klank door het 
centrale kanaal vanuit de navel naar de keel beweegt. 

Aangezien klank en ademhaling onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, kunnen de oefeningen ons ook de rol leren 
begrijpen die ademhalingskracht in het lichaam speelt. Ver-
der zullen in deze cursus vijf specifieke helende klanken 
worden geoefend, die gebruikt worden voor het behande-
len van vijf verschillende organen. 

Naast de helende functies van klankdaoyin, vormen zij 
een perfecte basis voor de ontwikkeling van de stem. De 
oefeningen zijn een geweldig hulpmiddel voor iedereen die 
graag zingt of met zijn stem werkt. Iedereen kan zijn voor-
deel doen met de klankdaoyin: niet alleen professionele 
zangers, ook zij die graag voor hun eigen genoegen zingen 
of mensen die het gewoon leuk vinden meer over hun stem 
te ontdekken. Tijdens deze cursus zullen we onze stem op 
allerlei manieren toepassen, wat ons zal helpen een niet 
eerder gehoord potentieel in stem en lichaam te bevrijden 
en te ontdekken.

Inschrijfformulier
Klankdaoyin, 3 – 7 april 2010, Vaalbeek (België)

Naam:

Adres:

Tel:                        Gsm:

E-mail:

(  )  Neemt deel aan de cursus (€ 300,-)
(  )  boekt vol pension vanaf 2 april ‘s avonds, vertrek na 

afloop cursus 7 april): € 185,-
(  )  boekt vol pension vanaf 3 april ‘s morgens, vertrek 

na afloop cursus 7 april): € 170,-
(  )  boekt ... dagen vol pension van ... april tem ... april  

(€ 40,- per dag)
(  )  wenst 1-persoonskamer (+€ 5,- per dag extra)
(  )  boekt ... middagmalen van ... april tem ... april  

(€ 18,- per dag, thee/koffie inbegrepen)

Datum:                  

Handtekening:

Stuur het inschrijfformulier vóór 25 maart 2010  
naar:

per e-mail: 
sofie@buqi.net

of per post: 
BUQI Institute
J. De Geyterstraat 80
2660 Antwerpen
België

Praktische informatie
Datum:  3 – 7 april 2010
Plaats:  La Foresta
 Prosperdreef 4
 B – 3054 Vaalbeek (bij Leuven)
Uren: zaterdag: inschrijving 10.00, les 11.00 – 17.00 uur
 zon-di: 10.00 – 17.00 uur
 woensdag: 10.00 – 14.00 uur (middagmaal inbegr.)
Prijs:   € 300
Verblijf: 2-persoonskamers: € 40 per dag vol pension. 
 Zie opmerking hieronder voor 1-persoonskamers 
 (+ € 5 per dag extra).

OPGELET:
1.  Om een kamer te reserveren dient u vóór 12 maart het be-

drag voor verblijf (niet terugvorderbaar) te storten op reke-
ning Buqi Student Club, IBAN BE92 0688 8932 4723, BIC 
GKCCBEBB, met vermelding: ‘accommodatie La Foresta 
meditatie 2010’.

2.  Alle kamers zijn 2-persoonskamers en kunnen enkel wor-
den gebruikt als 1-persoonskamers indien er voldoende 
slaapgelegenheid is voor iedereen. Dit wordt de week voor 
de aanvang van de cursus meegedeeld. Indien u dan een 
1-persoonskamer wenst te boeken kan u dat dan nog via 
mail melden en het supllement ter plaatse betalen.

Voor de aanvang van de cursus ontvangt u nog bevestigings-
brief van ons.

Informatie en boekingen:
BUQI Institute
Julius De Geyterstraat 80
2660 Antwerpen
+32 3 281 0532
sofie@buqi.net


