
INHOUD CURSUSSEN, (ONLINE) WORKHOPS EN SEMINARS

1ste trimester ACADEMIEJAAR 2021 – 2022

Opmerkingen:

• tussen haakjes staat de afgekorte titel van de cursus zoals die voorkomst op het rooster

• voor collegegelden en data: zie de downloadbare PDF data en prijslijst; betalingsgegevens 
en voorwaarden vind je op het downloadbare inschrijvingsformulier

• er is een luchtzuiveringsapparaat in de lesruimte; handgel is beschikbaar; mondkapjes 
moet je vanzelfsprekend zelf meenemen

Workshop Chen Yingning: Jinggong of rusttraining(CYN: JG)

taoïstische meditatie, ontspanning en healing

Datum: 30 oktober 2021

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (4 lesuren)

Prijs: € 80,- (zie combinatieprijzen onderaan)

HERDENKING CHEN YINGNING (1880-1969)

THEORIE EN PRAKTIJK VAN JINGGONG/RUSTTRAINING (CYN: JG)

Chen Yinning portret © Fei Lingbi
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Vijftig jaar geleden overleed de grote taoïstisch-alchemistische geleerde Chen
Yingning. Zijn leven was gewijd aan de studie van de taoïstische alchemie en het
in leven houden van deze praktijk. 

Chen stond ook aan het begin van wat men nu de “eerste qigong-golf “noemt:
hij creëerde openheid naar taoïstische meditatieve en gezondheidspraktijken en
hielp ze omvormen tot methoden die in moderne wereld toegepast kunnen
worden. Hij schreef een boekje over jinggong of rusttraining, een onderdeel van
qigong, met de bedoeling dat deze taoïstische training gebruikt zou worden om
aan zelfheling te doen. Op basis van dit boekje en zijn praktijkkennis van de
taoïstische alchemie vertelt Prof. Dr. Dan. K.J. Vercammen over leven en werk
van de grote Chen Yingning en laat hij de studenten ervaren wat de jinggong
training inhoudt.

Deze workshop is goed te combineren met de 10 lessen ‘Taijiquan: acht poorten
en vijf stappen set’ en ‘Baguazhang: de kosmologische set’, alsook met het
seminar ‘Lichaam en Kosmos in taoïstisch perspectief’. 

Maximum aantal deelnemers: 16.
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Avondcursus Taijiquan: 8 poorten, 5 stappen, set 1 (TJQ: 8P5S)

Foto © Wu An

Wanneer: maandagavonden 19:30 – 21:30 uur (20 lesuren)

Prijs: € 20,- voor losse les

€ 190,- voor 10 lessen (10% korting)

€ 350,- voor 2 blokken à 10 lessen (12,5% korting)

€ 498,- voor 3 blokken à 10 lessen of 1 jaar lessen 1 x/wk (17% korting)

(zie voor combinatieprijzen onderaan)

Data: 18, 25 oktober; 1, 8, 15, 22, 29 november; 6, 13, 20 december

Centraal in deze 10 lessen staat een korte set van fundamentele taijiquan-
technieken met een rijke inhoud. Je kunt ze “taijiquan in pocketformaat”
noemen. We gaan dieper in op de filosofische en martiale achtergronden en leren
je hoe je efficiënt en doelgericht kunt oefenen.

In de eerste set (10 lessen) komen gezondheidsaspecten evenals krijgskunst-
toepassingen aan bod.

Het is een goede uitdieping van de taijiquan studie voor gevorderde studenten en

een boeiende kennismaking met onze werkwijze voor nieuwe studenten.

De acht poorten zijn acht fundamentele technieken die in de acht richtingen
uitgevoerd worden, en de vijf stappen zijn de verplaatsingen die de beoefenaar
doorheen de ruimte maakt.

De set verbeeldt via beweging de taoïstische visie op de evolutie van de kosmos,
de latere hemel.

Maximum aantal deelnemers: 10.
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Avondcursus Baguazhang: de kosmologische set (BGZ KOS)

Foto © Wu An

Wanneer: woensdagavonden Tijd: 19:30 – 21:30 uur (20 lesuren)

Prijs: € 20,- voor losse les

€ 190,- voor 10 lessen (10% korting)

€ 350,- voor 2 blokken a 10 lessen (12,5% korting)

€ 498,- voor 3 blokken à 10 lessen of 1 jaar lessen 1 x/wk (17% korting)

(zie voor combinatieprijzen onderaan)

Data: 20, 27 oktober 3, 10, 17, 24 november 1, 8, 15, 22 december

Baguazhang of de handpalmtechnieken van de acht trigrammen is een innerlijke
krijgskunst. In deze lessenreeks werken we rond een set die via bewegingen de
evolutie van de kosmos uitbeeldt. 

De technieken vormen een soort qigong (meditatieve gezondheidstraining), maar
zijn ook efficiënte zelfverdedigingsbewegingen. Dit is één van de meer zeldzame
sets uit de Liang traditie van Baguazhang.

We trainen acht vaste posities die we daarna aaneenrijgen tot een bewegingsset
en van elke beweging doen we ook de krijgskunsttoepassingen met partners.
Verder leggen we uit hoe en waarom je gezond traint.

Maximum aantal deelnemers: 10.
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Cursus Yuanqigong: Taoïstische Gezondheidstraining

Foto © Esther Schenk

Wanneer: Zondagochtenden

Tijd: 9:45 – 11:45

Prijs: € 150,- voor 10-beurtenkaart

Data: wekelijkse lessen vnaaf zondag 19/9/21 tot en met zondag 12/12/21

Waar: 't Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout

Instappen tijdens een reeks is mogelijk

Je inschrijving is rond na betaling op rekeningnummer BE23 8918 7407 5191

Yuanqigong is een Chinese meditatieve gezondheidstraining. Wil je jouw lichaam
op een correcte, natuurlijke manier leren gebruiken? Ben je op zoek naar rust en
ruimte? Wil je een andere kijk op gezondheid en ziekte leren kennen of gewoon
ontspannen de nieuwe (werk)week tegemoet gaan? Dan is yuanqigong zeker iets
voor jou. Je leert diverse (setjes van) lichaamsoefeningen, zelfmassagereeksen,
adem- en meditatietechnieken, die alle geworteld zijn in de authentieke Chinese
geneeswijzen en taoïstische levensfilosofie.

Voor meer info: https://jindanfa.com/aanbod/yuanqigong.

Of bel naar 03/2895625 of mail naar info@jindanfa.com.
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Workshops Taijiquan Tuishou/Duwende Handen

Data: 13 en 27 november 2021

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (2 x 4 lesuren)

Prijs: € 160,- (zie voor combinatieprijzen onderaan)

Met vroegboekkorting tot 30 oktober 2021 € 130,-

In de taijiquan tuishou workshops doen we de allicht meest bekende
partneroefeningen uit taijiquan.

Tuishou wordt getraind als een vechtsport an sich, maar dient vooral als een
fundamentele oefening om een aantal capaciteiten te ontwikkelen, zoals
gevoeligheid, focus, reactievermogen, evenwicht, dantian ( v e l d v a n
cinnaber/onderbuik) gebruik, enz. Ook leer je om jin (energieën) te leren voelen,
ontwikkelen en begrijpen en om ze te ontwijken, terug te geven en
transformeren.

De training vertrekt van partnersets met vaste patronen om te evolueren naar
vrije toepassing van de technieken.

Door deze training krijg je sterke en flexibele benen en rug, betere circulaties
(van o.a. bloed en qi) en voel je ook de harmonie die ontstaat wanneer je
energie kunt doorgeven en laten circuleren.

Maximum aantal deelnemers: 10.
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Seminar ‘Lichaam en kosmos in taoïstisch perspectief’ (LKTP)

Afbeelding uit “Zhouyi yu Zhongyixue” van Yang Li

Datum: 11 december 2021

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (4 lesuren)

Prijs: € 80,- (zie voor combinatieprijzen onderaan)

Met vroegboekkorting tot 11 November 2021 € 64,-

Het menselijk lichaam en de kosmos zijn voor taoïsten nauw verwant. De
vroegste schriftelijke informatie hierover vinden we in het boek van Laozi of de ‘
Daodejing (De Weg en Zijn Uitstraling)’, een tekst van meer dan tweeduizend
jaar oud. Doorheen de geschiedenis van de taoïstische praktijk en filosofie heeft
de basisvisie op mens en kosmos zich ontwikkeld tot een complex geheel van
beelden, rituelen, gezondheidspraktijken en andere belevingen en belichamingen
van de kosmische evolutie. We vinden uitingen van deze kosmische visie ook
terug in door het taoïsme beïnvloedde praktijken zoals taijiquan, baguazhang en
qigong. 

In dit seminar verklaren we de verbanden tussen het taoïstische lichaam en de
taoïstische kosmos op basis van de filosofie en we geven voorbeelden van
toepassingen in trainingen en rituelen.

Dit seminar is goed te combineren met de 10 lessen ‘Taijiquan: acht poorten en
vijf stappen set’ en ‘Baguazhang: de kosmologische set’, alsook met de Chen
Yingning Workshop.

Maximum aantal deelnemers: 16.
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Combinatieprijzen

• taijiquan 10 maandagavondlessen + workshop CYN: JG = € 254,- 

• baguazhang 10 woensdagavondlessen + workshop CYN: JG = € 254,-

• taijiquan 10 lessen + baguazhang 10 lessen = € 350,-

• workshop CYN: JG + seminar LKTP = € 144,-

• inschrijvingsformulier vind je hier

• tussen de reguliere trimesters worden herhalingslessen voor de avond-
cursussen georganiseerd; hiervoor spreek je af met Gijsbert Ruitenburg
(www.jindanfa.com)
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