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Volg ons op facebook en Instagram! Jullie steun
betekent veel.

Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we gesloten

Dit is met ingang van maandag 28 december tot en met zondag 3 januari.
Op maandag 4 januari zijn onze lessen weer als vanouds.
Het rooster staat op onze website.

Over corona

In een vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd om aan ons door te geven of je corona hebt
gehad. Geen reacties, dus zover wij weten hebben geen leden corona opgelopen. We zijn er van
overtuigd dat je in onze goed geventileerde zalen veilig kunt bewegen.
Het beste vaccin dat je jezelf kunt toedienen is wellicht dagelijks een half uurtje Qigong doen?!
We hopen dat het met corona de goede kant op gaat en in januari weer iedereen naar ons
centrum kan komen om de gezondheid te bewaken of te verbeteren.

Over de gratis qigong oefenles op
woensdagochtend
Onze lesgroepen zijn nu vaak nog klein. We denken dat veel leden het nog niet aandurven om te
komen. De extra gratis woensdagochtend les van Harrie wordt wel goed bezocht. Om te zorgen
dat het in deze les niet te druk wordt is Rinus aanwezig om zo nodig de groep te splitsen en ook
les te geven.
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Lessen waarop nog veel plaats is

Wil je graag een yoga les met veel persoonlijke
aandacht? Dan is onze nieuw gestarte yogales
van docente Annemarie op donderdag 19.30 uur
geschikt.
De enkele leerlingen die nu haar les volgen zijn
enthousiast. Een leerling zei: “ze geeft op heel
concrete en nuchtere wijze les, zonder poespas
of zweverig gedoe”. Annemarie kent diverse
yoga vormen zoals hatha-, raja-, nidra- en
mantra yoga.
In de meeste qigong lessen zijn nog voldoende
vrije plaatsen.
Daarnaast zijn er drie lessen gestart in
Taijiquan voor beginners. Taijiquan is een vorm
van qigong maar werkt nog dieper omdat er
intensiever gewerkt wordt aan bouwstenen van
een goede gezondheid zoals lenigheid, balans,
coördinatie enz.
Zie voor meer informatie en het lesrooster onze
site.

Annemarie Westerbos

Nieuwe wushu lessen voor kinderen en volwassenen
zijn een succes.

In oktober is docent Joshua op dinsdagavonden gestart met wushu lessen (kung fu en tai chi).
Voor kinderen om 19.00 uur en voor volwassenen om 20.15 uur.
Zowel de kinderen als de ouders zijn super enthousiast, deze groep groeit dan ook snel.
Bij de les voor ouderen zijn er nog maar vier deelnemers maar het enthousiasme van hen is niet
minder. “je leert vooral goed te voelen en naar je lichaam te luisteren” was een opmerking van een
van de leerlingen.
Wil je ook eens proberen? Neem een gratis proefles.
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San Ti en San Bao: een stukje Chinese Natuurfilosofie

Iedereen heeft wel eens over yin en yang gehoord maar de Leer van de Drie Krachten (San Ti) die
de mens Drie Schatten (San Bao) geeft is minder bekend.
Zoals men in Japan een Boeddha beeldje in huis heeft en wij vroeger een kruisbeeldje, zo hebben
de meeste Chinezen de drie onderstaande beeldjes in huis. In ons centrum staan deze beelden in
de grote zaal.
Ze staan voor drie energieën die samen het leven vormen.
Het linkse beeld (Fu Xing) met een boekenrol in de hand staat voor Shen.
Dit is meer de geestelijke of mentale energie en staat voor de schat wijsheid en vreugde.
Het rechtse beeld (Shou Xing) met een staf en een perzik in de hand staat voor de Jing energie,
dit is meer je fysieke of materiële energie en staat voor een gezond lichaam en een lang leven.
Het middelste beeld (Lu Xing) met een kind op de arm en een geldbuidel staat voor de Qi energie.
Dit is meer het sociale leven en de energie van liefde en vriendschap.
(let op: het woordje Qi kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de uitspraak)

De drie beelden symboliseren kort gezegd een gezond geestelijk (shen), sociaal (Qi) en fysiek
leven (Jing).
Men heeft de beelden in huis om niet te vergeten om dagelijks aan al deze drie aspecten van het
leven aandacht te besteden!

Voor het gemak noemen we de Shen energie de Hemelse energie, de Qi energie de Menselijke
energie en de Jing energie de Aardse energie.
In het lichaam staat de’ Hemelse energie’ voor een gezond zenuwstelsel en de organen hart en
longen en het bovenlichaam.
De ‘Aardse energie’ staat voor een gezond spijsvertering stelsel en de organen darmen en nieren
en het onderlichaam.
De ‘Mens energie’ staat voor het circulatie stelsel van bloed, qi en lymfe en de organen lever, milt,
alvleesklier, maag en galblaas.
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Wanneer een van deze energieën verstoord is kunnen er klachten ontstaan.
Bij verstoring van Shen zien we vaak manisch gedrag (verslavingen), depressie, vreugdeloosheid
en verdriet en fysiek kunnen er ziekten van het zenuwstelsel ontstaan of hart- of longklachten en
stress klachten zoals hoge bloeddruk en slapeloosheid en hoofdpijn.
Bij verstoring van Qi zien we een slechte concentratie, wisselende stemmingen, zorgen en tobben,
piekeren en twijfelen en fysiek problemen met het circulatie stelsel; de middenrif spier;
hyperventilatie; diabetes; en lever, alvleesklier, maag, galblaas of milt klachten.
Bij verstoring van de Jing zien we vaak onzekerheid of vrees of angst en weinig zelfvertrouwen
en fysiek darm- of nierklachten; veel last van moeheid en koude; gewrichtsklachten zoals reuma;
ook spierreuma (fybromyalgi; bij inspanning al snel zeurende onderrug pijn. Ook koude voeten en
vaker moeten plassen is een teken van verzwakking van de nieren.
Onze bewegingslessen Qigong en Taijiquan werken met de Drie Krachten en versterken alle drie
de energieën.
Hoge bewegingen met de armen en standen waarbij je op één been staat versterken de Shen, de
Hemelse energie. Ook de aandacht in de beweging, de mindfulness, is hierbij van belang.
Boogstanden en vloeiend bewegen zonder stops of versnellingen versterken de Qi, de Mens
energie. En een rustige ademhaling is een stabiele brug tussen hemel en aarde.
Lage bewegingen en ruiterstanden versterken de Jing, de Aardse energie. Wanneer de houding
in diepe standen goed is wordt niet alleen de kracht van benen en rug sterker. Door toename van
de algehele circulatie in het onderlichaam zullen ook nieren en darmen positief gevoed worden.
Mentaal zal bij een versterking van de Jing ook wilskracht, doorzettingsvermogen en
zelfvertrouwen toenemen.
Naast qigong zijn:
- licht en lucht en positief denken vooral belangrijk voor je Shen-energie.
- en water en voedsel en voldoende bewegen vooral belangrijk voor je Jing.
- en Qi-nivoo maakt gebruik van Shen en Jing en heeft daarnaast nog een eigen
voeding en dat is de energie van je medemensen.

Cursus van BOCAM stagiare Gianlucca: versterk je Jing energie
Heb jij reumaklachten van gewrichten of spieren die erger worden in de winter? Heb je last van
moeheid of koude (afkeer van de winter) of darmklachten of (onder)rugpijn? Dan is dit aanbod
wellicht iets voor jou.
Gianlucca gaat in 4 bijeenkomsten van ongeveer 1½ uur op dinsdag middagen in januari je
helpen om deze klachten te verminderen.
Hij verteld over de Chinese gezondheidsleer, doet qigong, geeft voedingsadviezen en leert je
acupunten te behandelen met acu-magneten of moxa. Moxa is met een stift warmte geven op
acupunten. Hierdoor krijg je meer energie, kun je beter tegen koude, gaan de nieren beter werken
waardoor moeheid en pijnklachten zullen verminderen.
Met acupunctuur kun je energie verplaatsen maar niet toevoegen. Met moxa kan dit wel. In een
ziekenhuis in China waar ik stage liep werden 3 op de 10 patiënten op de acupunctuur afdeling
niet behandeld met naalden maar met moxa.
We vragen een bijdrage van € 60,-- voor materialen die je ontvangt, zoals moxa, acumagneten,
thee, stencils, e.d. Er kunnen maximaal 8 leden meedoen.
We hanteren de oude stelregel: wie het eerst komt het eerst maalt.
De lessen zijn op dinsdag 5, 12, 19 en 26 januari steeds van 13.00 tot ongeveer 14.30 uur. Heb je
interesse? Meld je dan aan bij de receptie.
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Voor de 4e maal de cursus Spine Qigong, nu in een nieuw jasje

Het nieuwe jasje bestaat uit de combinatie met Critical Aligtment Yoga
De spine, de wervelkolom, wordt in China gezien als een belangrijk orgaan. Bij iedere wervel
liggen zowel zenuwen als acupunten die over de organen heersen.
Daarnaast wordt er in het beenmerg van de wervelkolom bloed aangemaakt.
Het Chinese woord voor wervelkolom is niet voor niets ‘aardepilaar’.
Hieronder een stukje van Naomi: Waarom deze cursus?
“Wanneer de wervelkolom wordt versterkt, wordt de gehele fysiologische structuur van het
menselijke lichaam verbeterd. In de Spine Qigong is de kennis uit het taoïsme, boeddhisme
en het confucianisme verwerkt. Door oefenen en concentratie, de geest af te stemmen op je
wervelkolom leer je energie te herwinnen en te integreren in je leven.
Resultaten Yang vorm; Spine QiGong & Yin vorm; Critical Alighnment Yoga
1.
Elimineer ziektes, versterk de wervelkolom, breng vastzittend vocht in beweging, voed yin,
en sublimeer de geest
2.
Benut het potentieel, wakker de voorgeboorte Qi aan, schoon de aura en begeleid/ beheers
de yang qi ( kundalini )
3.
Het treedt snel in werking, je kan het altijd en overal uitvoeren, het is gemakkelijk in het 		
leven te beoefenen.
4.
De bewegingen zijn zacht en rustgevend, waarbij de vaardigheid van het oefenen van de
wervelkolom is geïntegreerd. De methode is eenvoudig en diep, direct naar de kern en ge
makkelijk te leren en te oefenen.
5.
Regelmatig oefenen kan de interne fysiologische structuur van het menselijke lichaam 		
veranderen (houdingsspieren en core), het zal de nieren voeden en essentie produceren
die de nier-qi domineert, de essentie terug geven en zo de hersenen voeden, wat ook een
uitwerking heeft op het hormoonstelsel.
Geschikt voor
1.
Mensen die problematiek in de wervelkolom hebben, ziekte gerelateerd aan de cervicale,
thoracale, lumbale wervels
2.
Subgezondheid, chronische ziekte en postoperatieve zwakte
3.
Zwangere vrouwen en degene die zwak zijn na de bevalling
4.
Mensen met nier-deficiëntie, zwaarte gevoel, depressie, slaap, gastro-intestinale
problemen
5.
Mensen die de kwaliteit van leven en levensmotivatie willen verbeteren
6.
Beoefenaars die vastbesloten zijn deel te nemen aan traditionele culturele ondernemingen
en opgroeien in lichaam en geest om gelukkig-heid en gezondheid te herenigen, voor 		
mensen die meer Xing Fu willen ervaren!
Inhoud 8- weken programma van Naomi Tijs.
• 2x 30 minuten individueel klachtgerichte Tui-Na behandelingen
• Intake vooraf, met diagnostische massage
• Maximaal 8 deelnemers per groep
• Wekelijks 1 sessie van 75 minuten De prijs is € 300,-- voor de 8 bijeenkomsten
plus de twee individuele sessies.
Mogelijk deels vergoeding door zorgverzekeraar!”
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Op woensdag 13 januari geeft Naomi van 19.45 tot 21.00 een introductieles.
De bijdrage is €10,-- De cursus start op woensdag 27 januari.
Wil jij meedoen aan de introductieles ? Of meer weten wat Critical Alignment of spine qigong is?
Neem gerust contact op met Naomi, tel. 06-39862156
Of mail haar: xingfu-byNaomi@hotmail.com
Op haar website www.praktijkxingfubynaomi.nl staat meer informatie en kun je ervaringen lezen
van deelnemers aan de Spine QiGong.

De winkel in het CNGO, met speciale december aanbiedingen

In onze winkel in de ontmoetingsruimte staan weer een aantal nieuwe producten. Zoals o.a.
enkele prachtig gedetailleerde wasbeelden van bekende Thaise boeddhistische monniken; mooie
handgeblazen glazen schaaltjes die bevestigt zijn op gedroogd hout; Crystal, 100% natuurlijke
deodorant. Geeft geen vlekken en is vrij van parfum, alcohol, conserveringsmiddelen en
kleurstoffen.

December aanbiedingen:

Een fijn boek voor de dagen rond kerst is ‘De Weg van Schoonheid - Meidao
Dit boek is een filosofische roman geschreven door Mieke Roovers. Mieke is een afgestudeerde
BOCAM therapeute en brengt in deze semi-fictie de geheimen van het Oosten naar het Westen.
Het boek is bedoeld voor iedereen die door middel van een nieuwe denkmethode
meer plezier uit het leven wil halen, door het leven spelend te beleven.
De roman gaat over Murphy, een wiskunde professor van de Erasmus Universiteit, die overspannen raakt wanneer hij geconfronteerd wordt met werk- en huwelijkse stress. De zelfdoding van
zijn lievelingsstudente is de druppel die de emmer doet overlopen…..
Nu in december een speciale aanbieding van € 29.95 voor € 19,50
Boek AKUMASSAGE van Jan van Baarle.
Jan is een bekende docent in acupressuur en heeft jarenlang een eigen opleiding voor
therapeuten gehad (ASR-therapeut). Dit boek is leuk voor iedereen met interesse in het gebruik
van acupunten. Naast een beschrijving van het verloop van de meridianen en de plaats van de
punten behandelt het boek massage methoden en geeft uitleg over yin en yang en de Vijf
Elementen.Nu als aanbieding van € 12,95 voor € 4,95
De Lachende Boeddha van Ton van Gelder
‘Ken je de Lachende Boeddha? Dit is een Chinees beeldje van een
enorme vetzak, die breeduit ontspannen lacht terwijl een hele
kudde kinderen over hem heen krioelt. De dikheid en de kinderen
symboliseren materiële en geestelijke overvloed. Het goede
gezegende leven van iemand die de geheimen van het bestaan
doorgrond heeft en nu met volle teugen geniet van al het goeds
dat het leven te bieden heeft’ (stukje tekst van Ton op de
achterzijde).
Het is een bijzonder leuk en gemakkelijk leesbaar boekje over de
Vijf Elementen in de Chinese Natuurfilosofie.
Nu van € 13,50 voor € 9,95
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Massage roller van Jade
Deze roller wordt gebruikt voor het hele lichaam.
In China is het al eeuwen een instrument om de
schoonheid van het gezicht te bewaren. De koele
eigenschappen van jade verminderen rimpels en
maken het onderhuidse weefsel losser waardoor het
gezicht er gezonder en jonger uit gaat zien.
De brede roller wordt vooral gebruikt op de rug.
De smalle is voor kleine spiergroepen en voor het
gezicht. Een gebruiksaanwijzing is bijgesloten.
Nu van € 17,50 voor € 12,50
Jade Qigong gezondheidsballen
Deze ballen worden al vele eeuwen gebruikt als
middel om de gezondheid te verbeteren. Bij dagelijks
oefenen is het effect groot bij
hoge bloeddruk en hartritme stoornissen; bij reuma
of andere gewrichtsklachten; om dyslexie te
verminderen; voor herstel na hersenbloeding… en
meer. Teveel om hier uit te leggen. Daarom hebben
we een apart stencil waarin alle informatie staat
over gebruik en effect van deze oude qigong methode. Nu van € 22,50 voor € 18,50
Feng Shui spiraal
De Chinese natuurfilosofie zegt dat energie verandert in spiraalvorm. Dit is te zien in de
vingerafdrukken, in de ligging van de darmen en wanneer menselijk DNA wordt nagebouwd,
we zien dan een yin en een yang spiraal. Ook wanneer je een foto zou maken van een heldere
sterrenhemel met een héél langzame sluitertijd van wel 12 uur zie je dat alle sterrenstelsels in
spiraalvorm naar het centrum bewegen. Uit ervaring heeft men ontdekt dat het ophangen van een
spiraal de energie op die plek kan verbeteren. Probeer het eens boven je bed?
Onze spiraal, met daarin een kwartkristal bal verkopen we nu voor slechts € 7,50.

Korte workshops in de Taijquan Vorm van Yang Lu Chan
Deze oudste Vorm uit China is fysiek zwaarder en pittiger dan de Vorm die we normaal doseren.
Op zondag ochtenden 13 december en 31 januari geeft onze docent Marian Scherpenisse les in
deze Vorm. Uitsluitend geschikt voor gevorderde Taijiquan leerlingen. De bijdrage is € 25,-- per
ochtend. Heb je interesse?, doe een keertje mee om te zien of het voor jou een aanvulling is.
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Nieuws over The Gambia
Zoals u wellicht weet steunt het CNGO arme mensen in het Afrikaanse land The
Gambia. We danken iedereen die geld of goederen heeft gegeven.
Ook danken we de aardige mensen van schoenenspeciaalzaak Pijnenburg, Korvelseweg 6 in
Tilburg die ingeleverde 2ehands schoenen voor ons verzamelen.
Zo hebben we begin november 6 dozen vol 2e hands schoenen gestuurd naar een arme familie.
Zij kunnen die op de markt verkopen en van de opbrengst maanden leven.
Eén van de families die we steunen
is de familie Trawally. Een familie
met 7 kinderen. Ze hebben slechts
één kamer waar vader en moeder in
een bed slapen en de vier
dochters naast en achter het bed
op de kale grond. In het dak van de
kamer zitten grote gaten zodat ze in
het regenseizoen in het water liggen.

De compound heeft 2 kamers, eentje voor de familie en eentje voor de
zus van mevrouw Trawally, met twee peuters

De drie zonen zijn uit huis gestuurd
omdat er voor hen geen plaats is. Zij
slapen in het bos of op het strand.
Met één zoon, Landin, hebben we
tijdens onze vakanties intensief
contact gekregen. Een aardige
jongen die niets vroeg en pas na veel
aandringen vertelde over de
armoedige situatie van zijn familie.
De huur van hun compound (huisje
met terrein) is € 20,-- per maand.
Een groot bedrag voor hen.
De familie Trawally. Een van de zonen ontbreekt op de foto.

Vader is leraar Engels, heeft geen vast werk en verdient met bijlessen net genoeg voor de huur.
Moeder verkoopt popcorn op de markt en aan toeristen en probeert zo voldoende te verdienen
voor eten.
Ruim 60% van het nationaal inkomen in Gambia komt van toerisme.
Door de lockdowns zijn deze inkomsten al enkele maanden volledig gestopt.
De kinderen van deze familie gingen niet naar school omdat het geld (€ 65,-- per kind per jaar)
ontbrak. Door steun van CNGO leden kunnen de vier dochters nu gelukkig wel naar school!
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Landin liet ons weten dat het nu in Gambia erg
moeilijk is om te overleven en dat vader en moeder en
zijn zussen niet iedere dag een maaltijd hebben.
Daarop hebben we € 100,-- overgemaakt. Landin
kocht hiervoor rijst, olie en een zak uien.
Toen hij die ging brengen vertelde hij dat zijn moeder
zat te huilen omdat er geen eten voor de kinderen was.
Vader was op pad om eten te zoeken. Uiteraard waren
ze dol en dolblij met onze gift!!!
Naast de voedingsproducten bleef er nog wat geld
over voor groenten op de markt en 2 maanden huur.
De compound (huisje) kent 2 kamers, één voor pa
en ma met 4 dochters en één kamer voor de zus van
mevrouw Trawally met twee kleine kinderen.

Landin koopt voedsel voor zijn familie

Om hun compound ligt best veel grond, zo’n 200 vierkante meter. Deze grond lag braak en wij
vroegen “waarom verbouw je hierop geen groente en cassave”.
“Dat hebben we ooit gedaan”, zegt Landin, “maar van de huisbaas mochten we niks oogsten. Dat
is van mij” zei hij. Ook staat er op hun terrein een mango boom.
“Wanneer ik zie dat jullie hiervan een mango pakken wordt je van het terrein verwijdert” liet hij
weten.
Landin werkte 12 uur per dag voor een Nederlandse eigenaresse van een restaurant en ontving
hiervoor één maaltijd per dag. Nu zijn alle restaurants gesloten.
Crowdfunding.
Een ‘nieuwe’ compound, met voldoende grond om zelf groenten te verbouwen kost ongeveer
€ 6000,-- We hopen dit bedrag langzaam via crowdfunding bijeen te krijgen. Hiermede zouden we
de levenskwaliteit en het toekomstperspectief van deze familie enorm verbeteren!
Wilt u helpen (ook 5,-- of 10,-- is uiteraard welkom!) dan kan dat op rekening van onze stichting
Future for Africa NL 38 INGB 0008 5641 45.
Vermeld hierbij alstublieft: “huis fam. Trawally”.
Wanneer corona voorbij is, is het heel leuk om samen met ons eens naar dit mooie land op
vakantie te gaan (een warm land op slechts 6 uurtjes vliegen vol met vriendelijke mensen in een
indrukwekkende cultuur en natuur!).
En dan deze familie te bezoeken om zelf te zien hoe je geld is besteed.
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Enkele data

Al vast enkele data om rekening mee te houden
Zondag 7 februari is er weer een qigong workshop van Marian Scherpenisse. Haar workshop van afgelopen maand kende 10 enthousiaste deelnemers.
Zie voor informatie onze website.
Op zaterdag 13 februari geven twee BOCAM afgestudeerden een workshop over gezonde
voeding volgens de Chinese natuurfilosofie. Voeding volgens de Drie Krachten en Vijf Elementen. Informatie hierover komt ook op onze site.

Tot slot danken we nog eens iedereen die het CNGO in
deze moeilijke tijd is blijven steunen! We hebben niet veel
‘vet op de botten’ maar hopen en denken door alle steun
deze crisis te overleven. Van harte!
Docenten en medewerkers wensen al onze leden een fijne
Kerst en jaarwisseling toe en veel plezier en groei in
gezondheid en levensvreugde met onze lessen in het
nieuwe jaar !!!
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