
INSCHRIJVINGSFORMULIER

CHAN MEDITATIE 16-20 APRIL in 
BRUSSEL, BELGIË

Stuur naar: info@buqi.net of 

BUQI Instituut, Julius De Geyterstraat 80. 
2660 Antwerpen, België

Naam : ......................................................................

Adres: .........................................................................

........................................................................................

Tel:............................  Email:...................................

(  ) Neemt deel aan de cursus  ( 300)

Boekt volpension vanaf:

(  ) Vrijdagavond ( 160)

(  ) Zaterdagochtend  ( 148)

(  ) Boekt (  ) nachten van ............. t/m ............ 

 33/dag + lakens en handdoeken 7.20, + 14 

lunch & koffiepauzes de laatste dag)

Lunches + koffiepauzes ( 14/dag):

(  ) Boekt (   ) van ...........  tot ............  

(  ) Wenst vegetarische maaltijden (vis / 

geen vis) of andere dieetwensen: 

........................................................................................

Totaal voor verblijf of lunch =  .........................

te betalen ten laatste 1 April 2011

Tegenwoordig wordt meditatie vaak gezien als een 

fantastische manier om de stress, door onze 

moderne maatschappij veroorzaakt, de baas te 

kunnen. Echter, meditatie is meer dan dat. 

Meditatie is een doeltreffende manier om geestelijk 

en lichamelijk in balans te komen.

Een juist uitgevoerde meditatie voedt geest en 

lichaam, want het verbetert de lichaamshouding en 

reguleert de fysiologische processen in het 

lichaam, zoals bijvoorbeeld de hormoonproductie 

en en de aanmaak van neurotransmitters. Ook de 

energiehuishouding van het lichaam wordt 

gereguleerd en blokkades in de meridianen kunnen 

worden opgeheven.

D e z e o p d e g e z o n d h e i d g e r i c h t e 
meditatiepraktijk  houdt vier soorten 
oefeningen in:

1. Een juiste zithouding aanleren en praktiseren. 

Het resultaat is een verbetering van de 

gezondheid. 

2. Ademhalingsoefeningen die reinigen en 

afvalstoffen en ballaststoffen uit het lichaam 

afvoeren.

3. Klankoefeningen die als een inwendige massage 

werken en energiekanalen in het lichaam 

helpen openen. 

4. Oefeningen om mentaal en emotioneel 

evenwicht te vinden en te leren hoe geestkracht 

toe te passen om zichzelf te genezen.

CHAN ZONG - ZEN MEDITATIE

- HARMONIE IN LICHAAM EN GEEST -

Chan Zong ofwel Zen meditatie is in China een van 

de populairste vormen van meditatie. Het woord 

Chan komt van het Chinese woord ‘Zhang’ = Zen. 

D i t k a n w o r d e n o m s c h r e v e n a l s : d e 

gedachtenstroom beheersen.

Er zijn veel verschillende Zen scholen. De 

belangrijkste daarvan is ZhuSi Chan: het onderricht 

van de voorvaderen, waarvan de monnik HuiNeng 

(638-713 A.D.) de stichter is. HuiNeng leerde dat 

het centrum van de geest de plaats is waar de 

gedachten zijn opgeslagen en waar iemand zijn 

gedachten kan veranderen. “Door Chan te 

oefenen,” zo zei hij, “kan de meest eenvoudige 

mens zijn eigen oorsprong vinden en worden 

verlicht.” Hij was de eerste die sprak van 

‘plotselinge verwerkelijking’, of van ‘plotselinge 

verlichting’, als mogelijk resultaat van mentale 

informatie-overdracht van leraar op leerling. Deze 

techniek wordt ‘een stempel in de geest drukken’ 

genoemd: directe informatie-overdracht van geest 

tot geest.

Dr Shen Hongxun bestudeerde en praktiseerde 

verschillende Chan meditatie richtingen bij zijn 

grootmeester Lama Fahai. De Chan Zong lijn van 

Lama Fahai stamt af van monnik XuYun 

(1840-1959).

Dr Shen noemt zijn meditatiemethode “De Gouden 

Licht Meditatie”, omdat hij in zijn onderricht laat 

zien hoe men het centrum van de geest kan 

vinden, dat zich manifesteert als een stralend, 

schitterend licht.

Mediteren brengt lichaam en geest in evenwicht, 

m e t a l s g e v o l g d a t d e a l g e h e l e 

gezondheidstoestand verbetert. Het bewerkt een 

verandering ten goede in emoties en gezondheid. 

Wanneer de basis is gelegd voor een gezond 

lichaam en een evenwichtige geest, dan heeft dat 

tot gevolg dat niet alleen uiterlijke schoonheid 

toeneemt, maar ook wijsheid en hogere 

ontwikkeling. Daarom is mediteren kracht voor de 

toekomst.

Het is een avontuur om de weg te gaan naar meer 

welbevinden en levensvreugde. Voor deze 

ontdekkingstocht word je van harte uitgenodigd.


