
NIEUWSBRIEF CNGO - SEPTEMBER
INHOUD: 
- Terugblik op de Open Dag van zondag 13 september
- Doe je al lang Qigong en zoek je een uitdaging: probeer Tai Chi Chuan. 
- Nieuwe lessen in het CNGO;  Nu ook speciale lessen voor kinderen in het CNGO
- Qigong workshops: voor alle CNGO leden die extra Qigong willen leren
- Zondag 27 september introductiedag van Bocam; opleiding Medische Basiskennis
- Gratis oefenlessen
- Diversen

TERUGBLIK OP DE OPEN DAG ZONDAG 13 SEPTEMBER.
Het was opnieuw een bijzonder gezellige dag. Met proeflessen, lezingen, gratis massages, energie-
meting en demonstraties. De demonstraties waren boeiend om naar te kijken. Deze keer ook een 
demonstratie van Wing Chun Kung Fu met kinderen en volwassenen en een zeer indrukwekkende 
demonstratie in Breakdance voor kinderen. 
Alle leden die ons geholpen hebben met reclame, die aanwezig waren of hebben meegedaan aan de 
demonstraties: namens het CNGO hartelijk bedankt!

DOE JE AL LANG QIGONG EN ZOEK JE EEN NIEUWE UITDAGING? 
PROBEER TAI CHI CHUAN!
Tai Chi Chuan (Taijiquan) is een drieledige kunst. Op de eerste plaats een gezondheidsleer en een 
vorm van Qigong; het is een concentratie en meditatieleer (je leert je geest te ontspannen en ‘beter in 
het lichaam te brengen’) en van oorsprong is het een zelfverdedigingleer.
Het accent in onze lessen ligt de eerste jaar bij ontspanning, gezondheid, een betere concentratie en 
meer geestelijke rust. 

Tijdens de lessen doen we ook altijd Qigong, omdat de werking van deze ‘losse oefeningen’ direct is 
te voelen. De Qi-stroom voelen in Tai Chi Chuan is wat moeilijker en heeft meer tijd nodig. Maar 
op de lange duur werkt Tai Chi Chuan dieper, zeker wanneer het gaat om je lichamelijke en mentale 
prestaties te verbeteren en gevoel en intuitie te versterken. De lessen zijn ook iets pittiger, we werken 
wat meer aan balans, coördinatie, timing, aan een sterke wervelkolom, enz. 

Al deze bouwstenen hebben zowel een lichamelijke als mentale uitwerking. Door een betere coör-
dinatie verbetert ook de bloedsomloop in de hersenen, waardoor het tevens preventief werkt tegen 
bijvoorbeeld hersenbloeding. Daarnaast zul je door coördinatie beide hersenhelften beter gebruiken, 
waardoor je in tijden van stress bij je gevoel blijft en tijdig herkent wanneer het lichaam protesteert. 
Een betere lenigheid geeft meer creativiteit in het denken en stimuleert de werking van lever en 
galblaas. Een betere balans harmoniseert de bloedsuikerspiegel en versterkt je concentratie vermogen 
en je emotionele stabiliteit. Enzovoorts.

Probeer het eens! Wanneer het toch te pittig is kun je altijd overstappen naar Qigong!
Tai Chi Chuan lessen starten eenmaal per jaar. Er zijn nu vier lessen gestart, namelijk op maandag- 
dinsdag- woensdag- en donderdagavond om 19.00 uur.
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NIEUWE LESSEN IN HET CNGO
Gestart in 2015 voor de zomervakantie: 
* Yoga van Astrid op donderdagavond 20:15 uur. De deelnemers zijn enthousiast over de wijze waar-
op Astrid de yoga overbrengt. Het is nog een kleine lesgroep, dus volop plaats voor iedereen die yoga 
eens wil proberen  
* Ook vóór de zomer is Astrid gestart met Sanda (Chinees boksen). Ze heeft hiervoor een opleiding 
in China gevolgd. Deze les is pittig, met ook veel conditiewerk. Ook hier zijn de deelnemers enthou-
siast en zijn er nog vrije plaatsen. 
*Wing Chun Kung Fu voor volwassenen is dit voorjaar gestart op vrijdagavond 20.15 uur. Deze les 
stroomt vol. We ontvangen veel enthousiaste reacties over deze kung fu en de kwaliteiten van docent 
Renê.

Nu: na de zomervakantie
NIEUWE LES: AB WORKOUT / HEALTH COACH op donderdag van 17.45 tot 18.45 uur door 
docent Navin Roepan. Hieronder een stukje van Navin over deze les:

Ik ben Navin Roepan, een professioneel breakdancer die al 13 jaar zijn beroep beoefent. Tijdens mijn 
dans carriëre heb ik vele ups and downs gehad.  Dit door de vele blessures die ik heb opgelopen. De 
afgelopen 2 jaar ben ik bewuster gaan leven om mijn passie niet op te geven. 
Met een dagelijkse besteding ben ik begonnen om mijn mentale en fysieke ontwikkeling onder han-
den te nemen. Zo ben ik elke dag bezig met een body workout om mijn lichaam sterker te maken en 
soepel te houden. Hierbij komt ook gezonde voeding kijken die de basis vormt voor mijn persoonlij-
ke ontwikkeling. Ik wil graag ook anderen inspireren en motiveren om hun persoonlijke ontwikke-
ling te bevorderen en hun beter in hun vel te laten voelen. De workout is samengesteld om mensen 
bewust te maken van hun levensstijl en om een bijdrage te leveren aan hun persoonlijke ontwikke-
ling. 

Wat houdt de workout in?
Het is een fullbody workout met de focus op de abs (buikspieren). De workout is gericht op mentale 
en fysieke ontwikkeling. Dit door middel van kracht- , stretch- en cardio-oefeningen. Alle oefenin-
gen worden uitgevoerd met eigen lichaamsgewicht. 

Deze les in Ab workout start bij voldoende deelname. Heb je interesse in deze intensieve sport en 
coaching… meld je dan aan bij de receptie. Je krijgt bericht wanneer de les start.
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NU OOK SPECIALE LESSEN VOOR KINDEREN IN HET CNGO
In deze computertijd is het juist voor kinderen extra belangrijk dat ze hun lichamelijke en mentale 
mogelijkheden verkennen en vergroten. Beter ‘in het vel’ en meer zelfvertrouwen is het resultaat!

Ook deze lessen starten bij voldoende animo. Interesse? Meldt je dan aan bij de receptie, wanneer de 
lessen starten ontvang je bericht.

Breakdance voor kinderen van 6 t/m 14 jaar
Heerlijk bewegen op muziek. Onder begeleiding van een kindvriendelijke docent die ze op plezierige 
wijze stap voor stap breakdance leert. Een topdocent: die o.a. meerdere jaren heeft deelgenomen aan 
de wereldkampioenschappen. Deze les is op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur.

Wing Chun Kung Fu voor kinderen van 8 t/m 15 jaar (de Kung Fu van Bruce Lee!)
De docent René Troenakarso heeft zijn Kung Fu geleerd in directe lijn vanuit China. Hij geeft dan 
ook de pure vorm van Wing Chun. Een sport bij uitstek om soepel en sterk te worden en voor be-
heersing en zelfvertrouwen. Ook zijn eigen kinderen doen mee. 
Deze les is op woensdag van 18.45 tot 19.45 uur. 

QIGONG WORKSHOPS VOOR IEDEREEN MET INTERESSE
We hebben een uitgebreid programma in Qigong workshops. Voor iedereen die extra Qigong wil 
leren. U vindt deze workshops op onze site op de pagina ‘Workshops’ en dan ‘Qigong’.

De eerste workshop in ‘Qigong voor meridiaanstrekkingen’ van10.00 tot 12.30 uur is op zondag 27 
september. De bijdrage voor leden van CNGO is € 30,--  (niet leden betalen € 32,50)

ZONDAG 27 SEPTEMBER  INTRODUCTIE DAG VAN DE BOCAM 
GEZONDHEIDS OPLEIDING
Wil je intensief aan je gezondheid werken? Ben je geboeid door de eeuwenoude Chinese Natuurfi-
losofie? Wil je weten waarom de oude Chinese geneeswijze juist in onze moderne tijd steeds meer 
wordt gebruikt? En hoe men diagnose stelt? Heb je interesse in Qigong, Taijiquan, massage, acupres-
suur en voedingsleer? Dan is de Bocam opleiding iets voor jou. 

Op zondag 27 september is er een introductiedag met enkele proeflessen en veel informatie over 
inhoud, structuur en het beroepsperspectief voor afgestudeerden.
De bijdrage is € 30,-- Wil je meedoen? Dan graag even aanmelden.
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CNGO HEEFT EEN OPLEIDING IN MEDISCHE BASISKENNIS (MBK).
Een nieuwe opleiding in Westers Medische Basiskennis start in januari 2016. Deze opleiding loopt 
van januari tot en met juli, in 7 maanden tijd kun je dus dit erkende diploma behalen (voldoet aan de 
PLATO eisen). Een opleiding voor iedereen in de alternatieve geneeswijze die in de toekomst zijn/
haar beroep wil uitoefenen. En voor iedereen die een gedegen kennis over het lichaam wil verwer-
ven.De opleiding bestaat uit: anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en psychopathologie. 
Voor meer informatie zie onze website www.cngo.nl.
                         
GRATIS OEFENLESSEN
Al onze leden in yoga, qigong, tai chi chuan en kung fu kunnen naast hun les ook wekelijks deelne-
men aan een gratis oefenles onder begeleiding van een docent.
Op woensdagochtend 10.45 is er een gratis oefenles Qigong (maar ook wanneer je yoga doet is het 
fijn om eens deel te nemen). Op vrijdagavond 20.15 is er een gratis oefenles in Tai Chi Chuan met 
Qigong.

DIVERSEN:
- Op dinsdagavond is er een cursus mozaïeken.
Heeft u interesse? Laat het de receptie weten en de cursusgeefster Anky zal kontakt opnemen. De  
bijdrage om een mooie kunstwerk te maken  is €30,-- waarvoor je zo vaak kunt komen totdat je 
werkstuk klaar is. Voor materialen en koffie/thee wordt gezorgd. 

DE NATTE EN KOUDE TIJD KOMT ERAAN. ONZE TIPS
* Onze Gingseng-Vit is een versterkende drank die mensen in China vooral gebruik bij een energie-
dip, last van koude en voor klachten die erger worden door koude.
Een fles van 450 ml. – goed voor een kuur van een maand- kost in het CNGO € ..,..

* Een zo heet mogelijk voetbad met daarin een eetlepel ruw zeezout is verwarmend en versterkend 
voor de nieren en uw onderlichaam. Door dit ’s avonds te doen zal het vaak uw slaapkwaliteit verbe-
teren.  

* Wanneer u last heeft van een slechte bloed- of lymfe circulatie in uw onderlichaam (en klachten als 
bijv. spataderen, buikpijn e.d.) kunt u beter een warm voetbad nemen met daarin enkele menthol-
kristallen. In het CNGO verkopen we een potje 100% natuurlijke kristallen voor € 8,50, dit is vol-
doende voor ruim 20 voetbaden.

* Het CNGO steunt arme mensen in Gambia. Zo zijn er leden die voor 60 euro per jaar ervoor 
zorgen dat een kind naar school kan. Ook stuurt het CNGO regelmatig spullen naar arme families. 
Heeft u tweedehands kleding, schoenen, potten en pannen, gereedschap, bewaardozen of ander 
bruikbaar materiaal? Lever het in bij het CNGO!
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