UPDATE BIJ DE BUQI NIEUWSBRIEF DD OKT. 2007
 DECEMBER 2007 
Beste vrienden,
Ook al ben ik nu al enkele maanden met pensioen, het lijkt of ik drukker
ben dan ooit! Veel van mijn boeken en artikelen moeten herschreven
worden en ook wil ik lessen op gevorderd niveau organiseren om jullie de
kans te geven verder te ontwikkelen. Met al dit heb ik geen tijd om een
nieuwe nieuwsbrief te schrijven maar ik wil jullie wel het allerbeste
wensen voor het nieuwe jaar, en ook enkele wijzigingen doorgeven,
vooral met betrekking tot de meditatiecursus in april. Graag wil ik jullie
ook uitnodigen om samen met ons het Chinees Nieuwjaar te vieren, in
Mortsel of Den Bosch.
Nog mijn beste wensen voor het nieuwe jaar!
Dr Shen Hongxun

De eerste les in het nieuwe jaar is de Yi Jin Daoyin in Mortsel, 2–3
februari (zie de vorige nieuwsbrief voor meer uitleg). Beide dagen wordt
middagmaal (ook vegetarisch) voorzien maar we weten wel graag op
voorhand hoeveel mensen er zullen zijn. Dus tijdig boeken aub!
Zaterdag 2 februari vieren we het Chinese Nieuwjaar met een lekker
diner en een swingend dansfeest.
De prijs voor de cursus is 130 euro, voor de middagmalen 12 euro per
dag, en voor het feestmaal 25 euro.
Wat betreft het feest, gelieve ons zo vlug mogelijk (ten laatste 25
januari) te laten weten indien u hierbij aanwezig wenst te zijn. We
kunnen ook een lijst van kamers en hotels in de buurt mailen.
Voor inschrijvingen en meer uitleg kun je terecht bij SofieAnn op
sofie@buqi.net.

De laatste buqi klinische training die door Dr Shen zelf zal worden
geleid gaat door in Den Bosch, van 610 februari. Alle buqi studenten
maar vooral degenen die daarmee hun opleiding zullen hebben
vervolledigd, zijn welkom. De cursus gaat enkel door als er genoeg

inschrijvingen zijn. Er wordt gevraagd om ten laatste 21 januari te
boeken. Voor meer info mail naar kliniek@kpnplanet.nl.
En aangezien het een klinische training is hebben we ook patiënten nodig!
Dus als je zelf met iets sukkelt of je kent iemand die er baat bij zou
hebben, mail naar kliniek@kpnplanet.nl.
We maken ook gebruik van de cursus in Den Bosch om ook daar het
Chinese Nieuwjaar te vieren, en dit op zaterdag 9 februari. Voor
meer info and boekingen kun je mailen naar nederland@buqi.net. Graag
ook ten minste 1 week op voorhand inschrijven!
Taijiwuxigong: Shen Jin geeft weekends in Den Haag (2324 februari
en 78 juni, boek via minke_westra@hotmail.com) en Mortsel (12 maart
en 2425 mei, boek via buqibelgium@buqi.net)

Belangrijke wijzigingen:
1. Push Hands & San Shou, 89 maart, Nijmegen. Dr Shen zal deze
les geven. De eerste dag zal het einde zijn van de Push Hands cyclus van
4 weekends. De tweede dag is dan het begin van de San Shou (partner
vorm) cyclus. Je kunt Jan Willem contacteren voor meer info op
JanWillem@buqi.net.
2. De meditatiecursus in april: We hebben in de Volksabdij in Ossendrecht
(niet ver van BergenopZoom en Antwerpen) een prachtige locatie
gevonden om klankwerk te doen. De kapel van de oude abdij is een
gedroomde ruimte om klanken te gebruiken. Daarom wordt de
meditatiecursus een klankmeditatiecursus, en dit van zaterdag 19 tot
maandag 21 april. Het wordt uiteindelijk drie dagen omdat de plaats
duurder is dan andere locaties die we gebruiken voor residentiële
cursussen. Daar staat tegenover dat het een heel mooie plek is, middenin
een prachtig bosgebied, en met een uitstekende keuken (zie
www.devolksabdij.nl).
Wat de boekingen betreft, we zijn VERPLICHT om ten laatste 1
maart het exact aantal bedden door te geven! Dus als je verblijf
wenst boek aub zo snel mogelijk. Het aantal bedden is ook beperkt, en er
zijn maar enkele eenpersoonskamers. Ook wenst het hotel dat alle
deelnemers daar de lunch nuttigen. Contacteer SofieAnn op
sofie@buqi.net voor meer info of om te boeken.

3. Het tweede Yi Jin weekend gaat door in Mortsel van 7 – 8 juni.
Deze les staat niet vermeld in de nieuwsbrief maar is het vervolg op het
weekend in februari.

4. Het onderwerp van de Buqi cursus voor gevorderden van 6 – 10
augustus verandert: het wordt Dieren Daoyin voor een gezond en soepel
lichaam. Deze gaat door in Gent.
5. De Buqi cursus over behandeling van ziekten veroorzaakt door
geesten zal doorgaan van 29 oktober – 2 november. De locatie wordt
later bepaald maar zal waarschijnlijk in Gent zijn.
Alle andere lessen gaan door zoals aangekondigd in de nieuwsbrief,
waarvan een verbeterde versie binnenkort op de website wordt geplaatst.
Ten laatste nog wat informatie voor buqi studenten:
1. Als je bepaalde modules in de opleiding hebt gemist en je wil
vooralsnog het buqi diploma behalen:
 De yijin daoyin weekends of de dierendaoyin vijfdaagse kunnen ter
vervanging van gemiste daoyin modules kunnen worden gevolgd.
 Het weekend over ziekten veroorzaakt door geesten kan ter
vervanging van 1 of 2 behandeltechniekmodule(s) worden gevolgd.
2. Als je jouw diploma hebt behaald: er staat een lijst van buqi
therapeuten op www.buqi.net staat. Wil je daarin worden opgenomen
geef dan ons zo vlug mogelijk jouw gegevens door.

Hartelijke groeten,
SofieAnn
Buqi Institute International
PS Als je graag op de hoogte wordt gehouden van alle
activiteiten, gelieve jouw emailadres te mailen naar
sofie@buqi.net

