CHINA ARTS NIEUWSBRIEF Herfst 2021
NIEUW ACADEMIEJAAR
China Arts heeft een lange periode van ongewilde rust achter de rug. Komende herfst lijken de
omstandigheden beter om de draad van het onderwijs weer op te pikken.
Gewapend met een luchtreiniger, handgel en eventueel mondkapjes kunnen we weer een
beetje normaal doen.
Vanaf 18 oktober beginnen we dus aan het eerste trimester van het nieuwe academiejaar.
Deels omwille van de onzekerheid of er weer geen nieuwe lockdown komt, deels omdat we
vernieuwen, werken we met trimesters en met een thema per trimester.
Het eerste trimester draait zowat alles rond de kosmos (je zou ook kunnen stellen dat we
allemaal in de kosmos ronddraaien). Het kosmische is een zeer belangrijk aspect van het
taoïsme.
Een van de middelen om de connectie van de mens met de kosmos te optimaliseren is het
bedrijven van de innerlijke alchemie. Chen Yingning, geleerde en alchemist, bevorderde in de
twintigste eeuw de studie en beoefening van deze oude taoïstische praktijk. De al enkele
malen uitgestelde workshop te zijner ere wordt dan ook de eerste weekendcursus van het
nieuwe academiejaar.
Wij hopen dat we met deze kosmische invulling “onder een goed gesternte” kunnen
heropstarten …
Maak er in elk geval een warme herfst van.
Hartelijke groeten van het China Arts Team!

NIEUW BLOED
Angela Verkade
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Sinds 1 september vervoegt Angela Verkade de rangen van het China Arts Team. Angela
studeerde Chinese geneeswijzen, qigong, taijiquan en andere disciplines in Nederland en kwam
enkele jaren geleden aankloppen bij China Arts College om zich verder te specialiseren. Door

Teksten en afbeeldingen/foto's © 2019 Wu An/Fei Lingbi/Dan K.J. Vercammen/China Arts vzw /Angela Verkade
China Arts College CAC/Taoist Alchemical Studies Center TASC, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen, tel: +32(0)3 248 13 87

www.taoiststudies.org www.facebook.com/TASCAlchemy info@taoiststudies.org
Stuur deze mail gerust door naar geïnteresseerde vrienden en familie!
Wie deze nieuwsbrief niet verder wil ontvangen, kan een mail sturen met als mededeling: “uitschrijven nieuwsbrief”. Wij slaan jouw adresgegevens enkel op jouw verzoek in een
beveiligd computerbestand op voor het mailen van de nieuwsbrief en geven deze gegevens niet door aan derden.

allerlei omstandigheden duurde het echter tot 2020 vóór zij haar studie bij ons kon aanvatten.
Haar ervaring in de bedrijfswereld en kennis van onze werkterreinen maken haar ideaal
geschikt om het succes van China Arts te bestendigen en verder uit te diepen. Zij zal zich o.a.
bezig houden met de administratieve taken binnen China Arts.

ACTIVITEITEN
CHINA ARTS COLLEGE CAC
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Er staan 4 weekendcursussen gepland in het eerste trimester (oktober – december 2021):
30 oktober: workshop Chen Yingning (1880-1969): Jinggong/Rusttraining
13 en 27 november: workshops Taijiquan Tuishou (Duwende Handen)
11 december: seminar Lichaam en Kosmos in Taoïstisch Perspectief.
Er zijn ook nog 2 verdiepingsworkshops voor de gevorderde studenten taoïstische massage.
En dan zijn er de avondlessen innerlijke krijgskunsten op maandag (taijiquan) en woensdag
(baguazhang), vanaf 18 oktober.
Vanaf 19 september starten de yuanqigong lessen. Hiervoor schrijf je in via
www.jindanfa.com.
Voor alle informatie hierover verwijzen we graag naar de downloadbare pdf's op onze website:
https://www.taoiststudies.org/lijst-downloads-nl.
Hou er wel rekening mee dat wij, door de coronamaatregelen, maar een beperkt
aantal studenten kunnen toelaten. Wees er dus snel bij, want de inschrijving is pas
definitief na betaling!
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