
WELKOM!

Leuk dat je geinteresseerd 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 4 
studenten samen met een leraar aan de hand van je eigen huis leert om Feng Shui praktisch toe te 
passen. In tegenstelling tot een groeps-opleiding met een groetere groep krijg je hier volledige aandacht 
en kunnen we specifieke vragen bewerken. Elke praktijkles vindt plaats bij een van de studenten thuis. 
Op deze manier krijg je alvast inzicht in de dagelijkse praktijk van het werk! 

Het is ook mogelijk om deze cursus alleen te doen, waarbij we ons dan specifiek op jouw huis richten. 
Deze cursus is dan iets duurder (zie specificatie kosten). 

De cursus omvat theorie en de praktische omzetting van het klassieke Feng Shui en de hedendaagse 
ontwikkelingen binnen de Ruimteanalyse. Het is een goed uitgangspunt voor de startende Feng Shui 
beoefenaar en algemeen geinteresseerde in dit onderwerp. 

Tijdens de lessen zullen we ons richten op mogelijke vragen over het huiswerk of vragen die je hebt 
omtrent het thema Feng Shui en Ruimteanalyse. Tevens gaan we ons richten 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 waarom een consult zou kunnen draaien. Je zult zien dat dit per client en huis verschilt - 
en dit maakt het werk juist zo spannend! Deze cursus richt zich dus niet op het toepassen van ‘Feng 
Shui trucjes’ maar wil dieper kijken naar de onderliggende oorzaken en mechanismen. 

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. 

Deze basisopleiding bestaat uit 8 lessen + 1 afsluitende les waarin we je eindopdracht bespreken en je 
bij bestaan het certificaat ontvangt, 

De lessen bestaan uit 4 thuislessen (met telefonische en schriftelijke begeleiding en huiswerk) en 3 
lessen op locatie om de theorie praktisch toe te passen op de woonsituatie van de deelnemers. 

Les 8 bestaat uit een afsluitend werkstuk waarin het lesmateriaal zelfstandig wordt toepast door elke 
deelnemer. Na het succesvolle afronden van de eindopdracht ontvangt de deelnemer een certificaat  
‘Basisopleiding Feng Shui’. 
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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 kompass (vaak zit deze inmiddels al in je GSM!)
• Een goed lineaal van minimaal 30 com lengte
• Potloden 
• Je extakte geboortedatum en tijd voor je persoonlijke 5 Elementen profiel  

TIJDSINVESTERING

De lessen bevatten oefeningen en huiswerk. Het huiswerk zijn werkstukken die deel uitmaken van de 
praktische lessen en met elkaar besproken zullen worden. De oefeningen zijn handreikingen om na indi-
viduele behoefte dieper in te gaan op het onderwerp en vrijblijvend.

Per theorieles kunt u uitgaan van ca. 6-8 uur studietijd voor het lezen van de theorie en het maken van 
het huiswerk. 

De praktische lessen op locatie vinden plaats tussen 10:00h t/m 16:00h met een lunchpauze van tussen 
30min - 45 min

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 
deelnemers plaats zodat iedereen elkaar even leert kennen voordat de cursus begint,

Tijdens de cursus biedt BalancingWalls extern (gratis) studiemateriaal aan dat diep ingaat op de 
geschiedenis van de Feng Shui en de antropologische achtergronden. Deze lectuure vraagt om vrij veel 
leestijd en is geheel vrijblijvend.

Het huiswerk graag uiterlijk een week voor de parktische les indienen per email naar 
info@balancingwalls.com

KOSTEN

Het totaalbedrag van de Basisopleiding met meerdere cursisten is 795,- € ex BTW (961.95 € inkl. 
166.95 € BTW) Het bedrag kan in overleg gespreid betaald worden in vier termijnen van 240,50 €

Vanaf les 5 leer je om met de Lo Pan te werken, de traditionele Feng Shui kompass. Deze hebben we 
speciaal ontwikkeld voor de Nederlandstalige Feng Shui beoefenaar en kan via de website bij ons bes-
teld worden. De Lo Pan komt in een handgemaakte hoes.
We hanteren een speciale prijs voor onze cursisten van 95,-e inkl. BTW (ipv. 129,-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. 
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FEEDBACK

Vorig jaar heb ik bij Lioba de cursus Feng Shui voor beginners gevolgd. Ik had Lioba al eens ontmoet 
op een kennismakingsworkshop en was erg onder de indruk van haar kennis en liefde voor het vak. Ze 
heeft duidelijk een schat aan ervaring en heeft in korte tijd veel van die kennis aan ons overgebracht. Op 
eigen verzoek is het programma enigszins gewijzigd, 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 2012

LESSCHEMA VAN DE BASIS OPLEIDING

LES1 - OORSPRONG VAN DE FENG SHUI, CHI, SHA EN HET TAJIJTU

1. Wat is Feng Shui? 
a. De oorsprongen van het Feng Shui
b. De verschillende Feng Shui schoolen
c. Feng Shui toen - en nu

2. De basisprincipes van het Feng Shui
a. Het Chi en zijn vertalingen in verschillende culturen
b. De wetten can de Chi stroom
c. Sha - Chi gone bad! Yang Sha en Yin Sha
d. Chi en Sha in de praktijk (incl. voorbeelden en oefeningen)

3. Yin en Yang
a. De oorsprong - het Tajijtu
b. Yin en Yang als het polare principe
c. Yin en Yang in de Feng Shui praktijk (incl. voorbeelden en oefeningen)

LES 2 - OEFENLES OP LOCATIE 1

10:00 - 12:00 Bespreking huiswerk, inkl. oefeningen
12:00 - 12:45 lunch
12:45 - 14:30 Gang door het huis van de student 
- Chi en Sha stromen binnen een huis  
- De verhoudingen van Yin en Yang in de praktijk
14:30 - 14:45 pauze
14:45 - 16:00 Evaluatie, bespreking van vragen, oefeningen

LES 3 - DE 5 ELEMENTEN IN THEORIE EN PRAKTIJK

4. De 5 Elementen
a. De 5 Elementen Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal
b. De 5 Elementen uitgelicht - kenmerken van de Elementen in het geboorte profiel van een mens
c. De drie cycli van de 5 Elementen
d. Vorm, kleur en materiaal volgens de 5 Elementen analyse
e. De 5 Elementen in de praktijk (incl. voorbeelden en oefeningen)
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LES 4 - OEFENLES OP LOCATIE 2 
Belangrijk! Neem voor deze les je laptop / tablet mee! Mocht je geen laptop of tablet hebben, 
laat het me dan graag even op tijd weten!

10:00 - 11:00 Bespreking huiswerk, inkl. oefeningen
11:00 - 12:30 Het maken en analyseren van een 5 Elementen profiel
12:30 - 13:00 lunch
13:00h - 14:30h Gang door het huis van de student 
    - De 5 Elementen binnen een huis
14:30 - 14:45 pauze
14:45 - 16:00 Evaluatie, bespreking van vragen, oefeningen
   

LES 5 - HET BAGUA EN DE 8 TRIGRAMMEN (Belangrijk: Vanaf deze les hebben we een kompas 
en de Lo Pan nodig!)

5. De 8 Trigrammen
a. De 8 Windrichtingen en hun betekenis
b. De voor- en de na-hemelse volgorder
c. De 8 Trigrammen in verbinding met de 5 Elementen en windrichtingen

6. Het BaGua - de acupunctuurkaart van de ruimte
a. Wat is het BaGua?
b. Het BaGua en haar eigenschappen
c. Het praktische werk met de BaGua stap voor stap
d. De Lo Pan 

LES 6 - OEFENLES OP LOCATIE 3 (Belangrijk: neem je kompas en je Lo Pan mee ajb!)

10:00 - 12:30 Bespreking huiswerk, inkl. oefeningen, werken met de compas en de Lo Pan
12:30 - 13:00 lunch
12:45 - 14:30 Gang door het huis van de student 
- Evaluatie van de BaGua van het huis 
- Aandachtspunten
14:30 - 14:45 pauze
14:45 - 16:00 Evaluatie, bespreking van vragen, oefeningen

LES 7 - DE KUA GETALLEN

7. Wat zijn KUA getallen en waarvoor gebruik je ze?
a. Je vier voorspoedige en je vier minder voorspoedige windrichtingen
b. Berekening van de KUA nummers

8.  Voorbereiding op de eindopdracht 
a. Het samenstellen van een vragenlijst
b. De belangrijkste aandachtspunten nog een keer op een rijtje

LES 8 - OEFENLES OP LOCATIE 4

Voorbereiding eindopdracht en bespreking van laatste vragen

LES 9 - BESPREKINGEN EINDOPDRACHTEN EN DIPLOMA UITREIKING
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www.balancingwalls.com

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 795,- € ex BTW (961.95 € inkl. 
166.95 € BTW) Het bedrag kan in overleg gespreid betaald worden in vier termijnen van 240,50 €

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) ________________________________________________
! ! ! ! !
CURSUS MODULE: 1 STUDENT__________________  MEERDERE STUDENTEN______________________

DATUM:______________________   HANDTEKENING:______________________________________

Voor vragen ben ik altijd berekbaar 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 cur-
sus 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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