
WELKOM! 

Leuk dat je  bent in de Basisopleiding Feng Shui en Ruimteanalyse! 

Deze opleiding is wellicht de enige opleiding in Nederland waarin je in een kleine groep van maximaal 5 stu-
denten samen met een leraar aan de hand van je eigen huis leert om Feng Shui praktisch toe te passen. In 
tegenstelling tot een opleiding met een grotere groep krijg je hier de volledige aandacht en kunnen we jouw 
specifieke vragen bespreken. Elke praktijkles vindt plaats bij een van de cursisten thuis.  Op deze manier 
krijg je alvast inzicht in de dagelijkse praktijk van het werk!  

De cursus omvat 10 lessen in totaal, waarvan vier theorielessen,  vijf praktijklessen en een laatste bi-
jeenkomst waarin we de resultaten van jullie eindopdrachten bespreken en de diploma’s worden uitgereikt. 
Het is een goed uitgangspunt voor de startende Feng Shui beoefenaar en algemeen geïnteresseerde in dit on-
derwerp.  

In de ochtend van de praktische lessen zullen we ons richten op mogelijke vragen over het huiswerk of vragen 
die je hebt omtrent het thema Feng Shui en Ruimteanalyse. In de namiddag richten  we ons alvorens op het 
huis van de cursist waar de les plaats vindt. Hier zullen we - naast toepassingen van de geleerde theorie - 
kijken wat het hoofdthema is van het consult. Je zult zien dat dit per client en huis verschilt - en dit maakt het 
werk juist zo spannend!  

Deze cursus richt zich dan ook niet op het toepassen van ‘Feng Shui trucjes’ maar wil dieper kijken naar de on-
derliggende oorzaken en mechanismen waarom we ons inrichten zoals we dat doen. En waarom sommige as-
pecten goed werken en andere aspecten ons juist in de weg staan om ons gezond en gelukkig te voelen. Je 
leert dus als het ware de ruimte te ‘lezen’ met al zijn symboliek! 

Na afronding van deze cursus heb je omvattende kennis, zowel theoretisch als ook vooral praktisch, die je in 
staat stelt om een zelfstandige analyse voor je huis en dat van vrienden en familie door te voeren.  

Les 8 bestaat uit een afsluitend werkstuk waarin het lesmateriaal zelfstandig wordt toepast door elke deelne-
mer. Na het succesvolle afronden van de eindopdracht ontvang je het certificaat  ‘Basisopleiding Feng Shui’.  
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WAT JE GAAT LEREN IN DEZE CURSUS

In deze cursus gaan we de essentiële aspecten leren voor een klassieke Feng Shui analyse:

- De mysterieuze wijsheid van de dynamiek tussen Yin en Yang en hoe zich dit vertaald op de materiële 
vlakte

- Het 'lezen' van de 'Chi' van een plek - leren om te voelen hoe het Chi stroomt 
- Yin sha en Yang sha - en hoe je deze herkent
- De verschillende scholen van de Feng Shui
- De 5 Elementen en hun effect op mens en milieu
- Leren om een persoonlijke 5 Element profiel te maken en te analyseren
- De 8 Trigrammen en hun relatie met de 8 richtingen en het huis
- Het werken met de Lo Pan
- Het creëren en analyseren van een BaGua van een huis
- De werking van KUA nummers
- Het psychologische effect van de kleuren

En uiteindelijk het allerbelangrijkste aspect: hoe je op de basis van al deze aspecten tot een goed door-
dachte, heldere analyse komt die je klant kan helpen om meer welzijn en harmonie te creëren! 

WAT JE NODIG HEBT VOOR DE CURSUS 

In principe heb je niet veel nodig voor deze cursus wat je niet al in huis hebt: 

• Een computer / laptop met internet toegang / evtl. Skype 
• Een nauwkeurige plattegrond van je huis 
• Een boekje waarin je notities kunt maken en schetsen 
• Een nauwkeurige kompas (vaak zit deze inmiddels al in je GSM!) 
• Een goed liniaal van minimaal 30 com lengte 
• Potloden  
• Je exacte geboortedatum en tijd voor je persoonlijke 5 Elementen profiel   

Het enige wat je voor de cursus zou moeten aanschaffen, mocht je het niet al hebben, is een Lo Pan. Dat is 
de Feng Shui kompas waar we mee werken. Je kunt de Nederlandstalige versie bij ons kopen die we zelf 
hebben ontworpen (binnenkort ook in het Engels verkrijgbaar) of een meenemen die je al hebt.  

Wij bieden de Lo Pan aan voor een speciale prijs voor onze cursisten! (75,-e incl. BTW ipv. 89.95 e)  

TIJDSINVESTERING 

De lessen bevatten oefeningen en huiswerk. Het huiswerk zijn werkstukken die deel uitmaken van de praktis-
che lessen en met elkaar besproken zullen worden. De oefeningen zijn handreikingen om na individuele be-
hoefte dieper in te gaan op het onderwerp en vrijblijvend. 

Per theorieles kun je uitgaan van ca. 6-10 uur studietijd voor het lezen van de theorie en het maken van het 
huiswerk. Tijdens de cursus biedt BalancingWalls extern (gratis) studiemateriaal aan dat dieper ingaat op de 
geschiedenis van de Feng Shui en de antropologische achtergronden. Deze lectuur vraagt om vrij veel leestijd 
en is geheel vrijblijvend. 

De praktische lessen op locatie vinden plaats tussen 10:00h t/m 16:00h met een lunchpauze van tussen 30min 
- 45 min 
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Aangezien de studiegroepen klein zijn is het mogelijk om het tijdsschema van de cursus na overleg aan te 
passen. 

Voor begin van de cursus vindt na mogelijkheid een informeel en gezellig kennismakingsgesprek van alle deel-
nemers plaats zodat iedereen elkaar even leert kennen voordat de cursus begint.  

Het huiswerk graag uiterlijk een week voor de praktische les indienen per email naar info@balancing-
walls.com 

KOSTEN 

Het totaalbedrag van de Basisopleiding met meerdere cursisten is 995, - € plus 208,95 € BTW,  dus het totale 
bedrag bedraagt 1203,95 €  Het bedrag kan in overleg gespreid betaald worden in 6 termijnen van 200,65  € 

Vanaf les 5 leer je om met de Lo Pan te werken, de traditionele Feng Shui kompas. Deze hebben we speciaal 
ontwikkeld voor de professionele Nederlandstalige Feng Shui beoefenaar. 

We bieden de Lo Pan aan voor een speciale prijs voor onze cursisten van 75,-e incl. BTW (ipv. 89,95-e) 
Deze kosten zijn nog niet inbegrepen in het lesgeld.  
Mocht je een eigen Lo Pan hebben, geef het dan graag even van tevoren aan.  

FEEDBACK 

Vorig jaar heb ik bij Lioba de cursus Feng Shui voor beginners gevolgd. Ik had Lioba al eens ontmoet op een kennismak-
ingsworkshop en was erg onder de indruk van haar kennis en liefde voor het vak. Ze heeft duidelijk een schat aan ervar-
ing en heeft in korte tijd veel van die kennis aan ons overgebracht. Op eigen verzoek is het programma enigszins gewi-
jzigd, Lioba deed daar niet moeilijk over en stelde zich heel flexibel op. 

De manier waarop ze een analyse uitvoert is uiterst respectvol en gedegen en met een enorme kennis van zaken! Ze 
speelt in op de vraag en behoefte van de cliënt en levert maatwerk. Haar enthousiasme is aanstekelijk. Ik heb veel van 
haar geleerd en kan haar warm aanbevelen. - Marja Dekker, Amsterdam 
  

Afgelopen jaar heb ik bij Lioba de opleiding Inner Space design gevolgd. Ik heb zelf ervaring in interieur (kantoor) on-
twerp en -advies, vooral in functionele zin. Waarom ik de opleiding wilde volgen was mijn interesse naar een diepere 
laag, het effect van de omgeving op het welzijn van de mens. Hoe kan de omgeving jou ondersteunen, je beter laten 
voelen en afgestemd zijn op jou.  

Er was meteen een klik met Lioba toen ik haar benaderde. Ik bewonderde van begin af aan de manier hoe zij naar 
ruimten kijkt en de link legt met het effect op de mens, ze is zeer gepassioneerd in wat ze doet. Ze is een kei in tot de 
kern te komen bij een analyse, door goed door te vragen. Ze heeft duidelijk veel ervaring en kennis van het vak. De 
opleiding was helder opgebouwd en het lesmateriaal is met veel aandacht gemaakt, het is een feestje om te leren en te 
lezen. Theorie en praktijk werden mooi afgewisseld en kwamen beiden goed aan bod. Een zeer mooie opleiding waarin 
ik veel heb geleerd. Lieve Lioba, dank voor jouw inspiratie! Kim Diederen-Koenders, Utrecht 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Om je voor de Cursus Feng Shui en Ruimteanalyse aan te melden stuur het ingevulde formulier op naar:  
info@balancingwalls.com of per post opsturen naar  

Lioba Steinkamp / BalancingWalls 
Haarlemmerweg 211-3 
1051LE Amsterdam 

Het totaalbedrag van de Basisopleiding met meerdere cursisten is  995, - € plus 208,95 € BTW,  dus het to-
tale bedrag bedraagt 1203,95 €  Het bedrag kan in overleg gespreid betaald worden in zes termijnen van 
200,65  € 

Voor begin van de cursus graag het bedrag (of eerste termijn) storten op Triodos Bank 786752823,  Lioba 
Steinkamp / BalancingWalls, 1051 LE Amsterdam * onder vermelding van je naam. 

NAAM: ____________________________________________________________________________________________ 

ADRES: ___________________________________________________________________________________________ 

EMAIL: ____________________________________________________________________________________________ 

TEL: _______________________________________________________________________________________________ 

GEBOORTEDATUM (INKL. TIJD EN PLAATS) __________________________________________________ 
      
BEROEP:__________________________________________________________________________________________ 

DATUM:___________________________   HANDTEKENING:___________________________________________ 

Voor vragen ben ik altijd bereikbaar van 10:00u t/m 18:00u op 06 24802689 of op 020 7769221 en onder 
het email adres info@balancingwalls.com of via Skype: balancingwalls 

Ik kijk er naar uit om je te mogen verwelkomen in de cursus!  

* Je plaats is na ontvangst van het (eerste) bedrag voor jou gereserveerd. Mocht je beslissen of niet in staat 
zijn om de cursus te volgen dan wordt het bedrag (excl. 50,-Euro administratiekosten) tot 3 weken voor begin 
van de cursus teruggestort op je rekening. Mocht je tijdens de cursus niet in staat zijn om een les te volgen 
dan mag je deze in een latere cursus inhalen of na afspraak de les op een andere manier inhalen. 

INSCHRIJFFORMULIER
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