
DR. SHEN HONGXUN

( S h a n g h a i 1 9 3 9 ) Ar t s i n de Wes t e r se 

geneeskunde, ontwikkelde het BUQI® Systeem. In 

het begin van de jaren zestig, stond Mao Tse Tung 

het samengaan van Oosterse en Westerse 

geneeskunde voor en voerde een hervorming van 

de gezondheidszorg door. Dr. Shen werd door deze 

ontwikkeling aangemoedigd Traditionele Chinese 

G e n e e s k u n d e ( a c u p u n c t u u r e n 

kruidengeneeskunde) te gaan studeren. Daarna 

gaf hij TCG les aan artsen in de Westerse 

geneeskunde.

In diezelfde tijd begon hij enkele van zijn patiënten 

te behandelen met de speciale krachten die hij had 

ontwikkeld tijdens de vele jaren van training in 

lichaamskunst bij grote taiji meesters en zijn studie 

van spirituele leringen met monniken en lama's 

van de taoïstische en boeddhistische tradities.

E e n v a n z i j n 

belangrijkste leraren 

was Lama FaHai, een 

verlichte Tibetaanse 

meester bij wie hij 

b o e d d h i s t i s c h e 

meditatie studeerde.

Het was Lama FaHai 

die hem zijn spirituele 

naam, Lama FuRe gaf, 

alsook de titel van 

Leraar-Lama met de 

toestemming om meditatie aan anderen te 

onderwijzen. Zijn medische achtergrond, samen 

met een diepgaand begrip van heling en spiritueel 

werk brachten Dr. Shen ertoe om meditatie op een 

wetenschappelijke en gezondheidsbewuste manier 

te ontwikkelen.

BUQI  INSTITUTE INTERNATIONAL

Het doel van het BUQI® Institute is bij te dragen 

tot een beter begrip van de Chinese cultuur en om 

een brug slaan tussen Oost en West, vooral op het 

gebied van gezondheid en genezing. 

De belangrijkste doelstelling van het Instituut en 

zijn oprichter, dr. Shen Hongxun, is het ontwikkelen 

van het BUQI® helings- en therapiesysteem. Dit 

omvat cursussen in taiji, taijiwuxigong®, daoyin-

oefeningen, meditat ie- en behandel ings-

technieken.

Trainingen en lessen worden aangeboden in 

België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Noorwegen en de Verenigde Staten. Voor meer 

informatie zie www.buqi.net of neem contact 

op met info@buqi.net. 

BOEKING EN INFORMATIE:

BUQI® Institute International

Email: info@buqi.net

telefoon: +32 3 281 0532

      +32 486 93 1122 (mob)

DATA: 16 - 20 APRIL 2011

LOCATIE: Maison N.-D. du Chant D'Oiseau, 

Franciskanenlaan 3a, B – 1150 Brussel.

TIJDEN: zaterdag: 10u00-17u00 (registratie 

10u00-11u00); zondag-dinsdag: 10u00-17u00; 

woensdag: 10u00-16u00.

CURSUSGELD: 300  (te betalen bij registratie)

SLAAPGELEGENHEID VOL PENSION:

indien gewenst.

TE BETALEN TEN LAATSTE  01/04/2011

5 nachten: 160            

4 nachten: 148

Per nacht: 33

+ 7.20 voor lakens en handdoeken - verplicht

Vergeet niet om een lunch toe te voegen voor de 

laatste dag dat je deelneemt aan de cursus. 

LUNCH + KOFFIEPAUZES: 14/dag

Opmerkingen:

Het Centrum Chant D'Oiseau vereist dat alle 

deelnemers het middagmaal van het Centrum 

gebruiken.

Laat ons zo spoedig mogelijk weten als je de 

voorkeur hebt voor vegetarische maaltijden 

(v i s / geen v i s ) o f a l s j e andere 

dieetwensen hebt.

Voor degenen die een slaapplaats nodig 

hebben: er zijn niet veel kamers en alle kamers 

zijn voor twee personen (twee aparte bedden). 

Zorg ervoor dat je op tijd boekt.

Verblijf en middagmaal dienen ten laatste 1 april 

2011 te worden betaald via overschrijving op:

Buqi Student Group      

                                                                                                                  

IBAN: BE92 0688 8932 4723

BIC:  GKCCBEBB    

(Vermeld je naam + verblijf Chant D'Oiseau april 2011) 


