
Het heerlijke programma

10.00 - 13.00 !Principes en Chi Kung
13.00 - 14.30 !breng iets mee voor de lunch om te delen 
! ! met de anderen - er is koffie en thee aanwezig
14.30 - 17.30 !Vorm verfijning, meditatie, zelf-cultivatie

Voor wie is het bedoeld ? 

voormiddag: ! min. 1 maand Tai Chi of Chi Kung ervaring
namiddag: ! min. 6 maand Tai Chi of Chi Kung Vorm studie

indien wenselijk, delen we op in groepen

Om in te schrijven voor deze feestelijke gelegenheid  

Stuur je een e-mail
met je naam, gsm nummer, de naam van je Instructeur en je 
Tai Chi ervaring (in jaren of maanden) 
naar rashmi.goldenflower@gmail.com

Schrijf je het gepaste bedrag over
55 euro voor de voormiddag (60 na 15 oktober)
105 euro voor de volledige dag (110 na 15 oktober)
op rekening nummer BE37 4345 1857 4128, 
Jet Endenburg, Kessel-Lo, Belgium
met vermelding van de naam van de deelnemer

Na de overschrijving bevestigen we je inschrijving per e-mail

Van harte welkom op de Master Class ! 
zondag 4 november te Lubbeek

Steeds opnieuw worden we geraakt door de krachtige en 
creatieve manier van leven en Tai Chi beoefenen, van Meester 
San Gee Tam en Senior Instructor Annukka Holland. 
Ze delen Tai Chi in al zijn eenvoud, alsof ze het aan een kind 
doorgeven. En juist daardoor brengen ze de subtiliteiten over, 
zodat zelfs de meest gevorderde studenten en instructeurs een 
nieuw laagje van Tai Chi ervaren. 

Meester San Gee Tam en Senior Instructeur Annukka Holland 
weten in hun workshops en trainingen steeds antwoord te geven 

op de vragen die juist onder de oppervlakte liggen. 
Kom met de oprechte wens 

om door te groeien naar het volgende niveau ...
en het zal gebeuren !

Open Secret is vereerd om Meester San Gee Tam en Annukka 
voor de eerste keer te verwelkomen in Lubbeek.

Aarzel niet om ons aan te spreken, mocht u nog vragen hebben.

www.OpenSecret.be 0032 476 912 695 
rashmi.goldenflower@gmail.com



studeert sinds 1989 intensief en ononderbroken bij Meester 
San Gee Tam. Ze is een toegewijd leerling, een 
meesterlijke instructeur en trouwe levensparter en volgt 
haar weg in het leven met passie, plezier en spirit. 
In al haar eenvoud is ze zowel direct als zacht. In haar Tai 
Chi is ze ontspannen en krachtig. 

Ze is een leraar in de ware zin van het woord. 

Meester San Gee Tam 

heeft een rijkdom aan ervaring, kennis en inzicht in Healing, 
Meditatie en Tai Chi. Van daaruit ontwikkelde hij de Golden 
Flower Tai Chi Vorm in de jaren 80-90.  Later kwamen daar de 
Golden Flower Snelle Vorm, de Golden Flower Lange Vorm 
en de Golden Flower Chi Kung Vorm bij. 
Hij ontwikkelde de Golden Flower School met zijn vormen, 
zelf-cultivatie en ondersteunende gemeenschap om op een 
natuurlijke, systematische en lichte manier terug te komen tot 
ons ware zelf. 
Met zijn meesterschap, wijsheid en humor blijft hij ons 
verassen en inspireren. 

Senior Instructor Annukka Holland 


