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Contra’s in Feng Shui 

Feng Shui is een prachtige metafysische kunde 
van oosterse makelaardij! Het vraagt een 

gedegen studie, creativiteit en inzicht. Daar 
komt heel veel moois voor terug. Daar kan de 
nieuwe master dan veel mensen mee helpen.  

 En zo hoort het ook! 

Een studie Feng Shui is haast een baan op zich! Ik heb heel veel cursussen op allerlei Feng Shui niveaus gevolgd 
om er uiteindelijk achter te komen dat er veel kaf onder het koren schuilt. 

Niets is voor niets en daardoor heeft u nu de beschikking over dit E-book! 

Dit E-book zal u wellicht behoeden voor de goed bedoelde onzin die ik van hele lieve mensen aangereikt mocht 
krijgen. Op dat moment klinkt het logisch. Soms haalde ik mijn schouders op en nam het voor waarheid aan, 
terwijl mij de logica ontging. Ik wilde het leren, het begrijpen en dichtte de ander de kundigheid toe die de 
persoon in kwestie amper bezat. 

En later ontdekte ik boeken die deskundigen weer als onzin bestempelden zonder dat ik begreep waarom. 
Allemaal heel frustrerend.  
Er zat dus maar één ding op; op onderzoek gaan naar waar wat te leren en dat weer verder aan te vullen. 

Inmiddels begrijp ik de wirwar en praat ik zelf als de mensen die mij die boeken hebben afgeraden en nu weet 
ik waarom. Jaren van Feng Shui studie hebben mij inzichten gegeven die ik destijds niet had en niet kon 
vermoeden. En daar kunt u nu van profiteren! 

Kunt u na dit boek zelf een woning inrichten? 
Absoluut niet! In Feng Shui bestaat geen 24-lessen-online en dan bent u volleerd; vergeet het maar. Deze 
kunde is meer dan 5000 jaar oud en zo complex dat het absoluut niet in een online-doe-het-zelf-cursus past! 

Wat kunt u wel na het lezen van dit E-book? 
U kunt een aantal fouten voorkomen en waarschijnlijk ook begrijpen waarom.. 
Daarnaast hoop ik dat u door het lezen van dit E-Book het kaf van het koren kunt scheiden. 

Mocht u na het lezen van dit E-Book met mij in contact willen komen, dan sta ik u graag te woord via de 
gevestigde kanalen. U vindt de details daarvan op mijn website. 

Ik wens u heel veel leesplezier. 

Mary-Rose Kolkman 
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1. Opgroeien met Feng Shui 

 
Wij denken dat Feng Shui een mystieke klank voor ons 
heeft, aangezien wij niet aan de Chinese,  oosterse eettafel 
zijn opgegroeid.  
Daardoor  hebben wij geen paplepeleffect mogen 
ondervinden aangaande de logica’s in Feng Shui, maar….. 
 

 

…. de meeste chinezen hebben dat ook niet! 

In de tijd van MAO  ZEDONG was het ten strengste verboden om Feng Shui te beoefenen. MAO kende de 
kracht van Feng Shui en was spookbang dat toepassingen van Feng Shui hem zijn positie zou kosten. 
Vandaar dat alles wat met Feng Shui te maken had verbannen werd. 

De boeken zijn toen stiekem gespiegeld gedupliceerd om de geheimen vervolgens goed te kunnen bewaren in 
de kloosters in het buitenland, terwijl ook de meester vertrokken uit China om vervolgens met hun kennis 
andere cliënten aan te trekken in landen waar hun kunde werd onthaalt, zoals Hong Kong, Maleisië en Taiwan.  

Hoewel MAO de kunst van Feng Shui verbood, was hij zelf een groot en enthousiast 
beoefenaar. MAO was niet tegen de kunst van Feng Shui maar duldde geen concurrentie. 
Hij wilde alleen heersen en zette de Feng Shui in voor eigen gewin. 

Voor MAO kon het Chinese volk ook al weinig met Feng Shui; de kunde was uitsluitend 
toegankelijk voor de heersende partijen zoals de keizer, zijn gevolg en andere heersers. 
China kende maar één officiële keizerin, Keizerin Wu Zetian (625 – 705  tijdens de Tang – 
dynastie) die jarenlang heel China in haar uppie met ijzeren hand regeerde.  
Zij was een enthousiaste Feng Shui beoefenaarster en volgens de meesters heeft ze 
daardoor zo lang kunnen regeren, zelfs als enige officiële staatshoofd. 

Alle grote bouwwerken in China zijn door de grote Feng Shui meesters tot in de puntjes berekend. De Chinese 
Muur en de Verboden Stad zijn hoogstandjes in Feng Shui; alles 
berekend, niets aan het toeval overgelaten en iedere centimeter op 
zijn plek!   
Iedere deuropening, iedere trap, ieder frutsel heeft eerst een 
berekening ondergaan en is met reden geplaatst; alles heeft een 
betekenis. 
Dit ingenieuze bouwsel kende maar één echte vijand; vuur! Vandaar 
dat er een brede gracht is aangelegd om dat gevaar gelijk te kunnen 
bevechten. De adel die hier zetelde, verliet de gouden stad zelden en 

het gewone volk heeft nooit ook maar een glimp van dichtbij gezien. 

Dus die Chinese Feng Shui paplepel kunt u wel vergeten; die was er niet en hoewel MAO ZEDONG allang is 
verdwenen en de chinezen nu vrijelijk Feng Shui kunnen beoefenen, zijn de meesters verder gegaan met hun  
leven en bloeiende praktijken. Nieuw opgeleide meesters vullen nu de gaten in de behoefte op. 
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2.  Ik heb een leuke Feng Shui website  gevonden…. 

 
Het lijkt heel verstandig om van alles en nog wat uit internet 
te willen halen, maar dat is niet zo met Feng Shui! 
Deze wereldwijde instelling heeft zich met de komst van het 
wereld wijde web alleen maar verder uitgebreid.  
In Feng Shui werkt dat alleen als aanvulling indien u weet…. 
 

 

…. waar u naar zoekt; welke aanvullingen u nodig heeft en (vooral) wanneer u de termen een plek kunt geven, 
dus begrijpt waar de ander het over heeft.  

Maar…. geen enkele Feng Shui master kan een algemeen advies geven die toepasbaar is in iedere situatie!  
Daarom vermeld ik bij mijn columns altijd dat ik uw gegevens niet ken dus alleen een info kan geven die 
MEESTAL toepasbaar is. 
Dus…. volgt u mijn columns (leuk, voel u welkom) weet dan 
dat deze adviezen GROTENDEELS uitvoerbaar zijn in VELE 
situaties. Wilt u echt weten of het in uw situatie het ultieme 
advies is, heeft u een masteradvisering nodig. 
Ik begrijp dat u voor weinig geld veel wilt bereiken,  maar 
kwaliteit haalt u echt niet vanaf een internetsite.  Trouwens, 
iedereen kan van alles op het internet zetten zonder enige 
kwaliteit. 

Kwaliteit in Feng Shui beslaat uit vele berekeningen – uren werk – en dat past niet in een column.  
De kleine dingen, ja.  Het grote, nee! 

De termen in Feng Shui zijn per organisatie gekozen begrippen en wij, masters, begrijpen dat het hetzelfde is 
en denk een nieuw item erbij te hebben. Zo lastig, voor de leek! U denkt:  “Ha, nieuwe waarheid, daar kom ik 
verder mee.” terwijl u in feite een herhaling van zetten doet. 

Feng Shui heeft vijf grandmasters en zij hebben hun eigen 
logica in hun organisaties geïntroduceerd. Iedere 
grandmaster doet dat op zijn / haar eigen manier. Daar is 
niets mis mee! Ze zijn het helemaal met elkaar eens, geen 
twijfel over, alleen hebben ze daar hun eigen ‘taal“ aan 
verbonden. 
Zo praat Raymond Lo over de 4 Pillars en Lillian Too over de 
Paht Chee. Beiden vertegenwoordigen hetzelfde principe; 
de persoonlijke blauwdruk van een persoonlijkheid en een 
periode in de tijd. 

Dus heeft u ook nog met een andere taal te maken, wordt het helemaal ingewikkeld. U gaat wellicht aan uzelf 
twijfelen, denkt dat u het niet goed doet, terwijl het in principe een Babylonische spraakverwarring wordt waar 
u niets aan kunt doen. 

Maar wees blij; het zal u ontmoedigen en dat is het beste dat u kan overkomen, want een verkeerd design is 
erger dan geen design. 
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3. Ik heb een interessant  Feng Shui boek  gevonden…. 

 
Het lijkt een andere manier van informatie vergaren; een 
compleet boek, maar…… 
In welke tijd is het geschreven en met het oog op welke 
periode? Hoe compleet is dat boek en is het wel geschreven 
voor de leek? Feng Shui is complex en  zo tijdgebonden…… 
 

 

Een compleet boek geeft het idee dat we een complete behandeling van een onderwerp hebben. Dat is een 
misvatting! Als ik mijn …tig boeken over Feng Shui met elkaar vergelijk, hebben ze allemaal iets van een 
bepaald onderwerp besproken, maar niet één die het hele onderwerp bespreekt! 

Feng Shui noem ik vaak een andere vorm van wiskunde en tot nu toe is 
dat voor mij de enige echte vergelijking met exacte vakken. Vanuit 
wiskunde kunnen we heel veel berekeningen maken, maar ieder legt het 
op een eigen manier uit in een eigen boek. Een andere taal maakt dat nog 
complexer en wanneer die dan vertaald gaat worden…. Pfff. 

De overeenkomsten met wiskunde gaan vrij ver. Zo heeft Feng Shui zijn 
eigen “Pi”; de “Lo Shu”, en hoewel de berekeningen er totaal anders 
uitzien, komt de complexheid aardig overeen. 

Geen boek kan u onderrichten op alleen uw huis en uw huis komt alles behalve overeen met de voorbeelden in 
het boek.  U denkt wellicht dat het een klein detail aan verschil, zou kunnen, maar weet u dat wel zeker? 

Een Feng Shui master meet, meet en …. Ja, echt…. meet! 
Dat is niet zomaar. Dat is geen show of interessant doen; dat is noodzaak! 
Een Feng Shui master, meet uw woning, calculeert uw persoonlijke gegevens en gaat op 
zeker. 

Natuurlijk zijn er algemene zaken en die zijn ook heel belangrijk, maar het is te zot 
uw hele huis op de kop te zetten om het huis aan te passen bij de algemene 

zaken als de rest fout gecalculeerd is, omdat het uit een boek komt dat u 
niet begrijpt. 

Voor het gemak ga ik er maar vanuit dat het boek klopt…. 

Vroeger, nog niet zolang geleden, was een groot deel van mijn 
boekenkast weergegeven op mijn website. 

Daar zaten ook Feng Shui boeken bij. 

Ineens kreeg ik van een cliënt te horen dat ik waardeloze boeken op mijn       
website had staan; het duurde even voor ik begreep wat er aan de hand was…. 

U begrijpt dat de Feng Shui boeken er gelijk afgehaald zijn. Wat ik als goedbedoelde info had geplaatst, was 
jammerlijk misgegaan en heb ik voor mijn cliënt gecorrigeerd. 
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4.Mijn zus heeft haar huis …. 

 
…. door een Feng Shui master laten inrichten. Zij heeft alles  
voor mij opgeschreven wat er gedaan is en aan mij gegeven. 
Zo kan ik meeliften op haar consult en mijn huis ook 
aanpassen. Ze heeft zelfs de geadviseerde kleuren en 
lichtaccenten voor mij opgeschreven….. 
 

 

….. oeps! In de prullenbak ermee! Beter nog, geef terug; ze zal het zelf nog nodig hebben als anderen onbewust 
iets in haar huis verschuiven. 

De advisering zal kloppen, maar voor haar, niet voor u! 
Zelfs als u een dito huis heeft of een appartement boven elkaar zal het niet voor u kloppen. U bent uw zus niet; 
u heeft andere geboortegegevens en deze zijn meegenomen in de advisering,  
Ze zijn zelfs de basis van de advisering. Alles is voor haar berekend op deze gegevens en wanneer zij een 
partner / gezin heeft, zijn deze gegevens daarin meegerekend. 

De kleuren zijn aangepast aan haar behoeftes of die van haar man, 
kinderen of zelfs allemaal. Net wat nodig is. 
De lichtaccenten hebben daar ook mee te maken. Waar zij in haar 
woning wat doet, heeft met de berekening te maken. 
Deze geadviseerde details kunnen voor u heel verkeerd zijn. 
Iedere situatie vraagt een eigen uniek, design! 

Deze designs zijn verbonden aan zoveel details dat het voor u 
ondoenlijk is die te ventileren. 

Het is beter niet te weten wat u zich met zo’n lijstje op de hals 
haalt. Feng Shui is een prachtige, maar ook krachtige methode, zowel de ene als ook de andere kant op. 
U bespaart uzelf, en uw huisgenoten heel veel ellende wanneer u dat lijstje simpelweg teruggeeft. Goed 
bedoelt, maar geen goed resultaat. U bent meer waard. 

U kunt beter bij uw zus kijken hoe daar het familieleven, de 
carrière,  de studie van de kinderen,  haar huwelijk en de 
geldzaken zich ontwikkelen en in die tussentijd te gaan sparen 
voor een eigen design, dan kunt u uw leven ook een zet in de 
gewenste richting geven wanneer u eraan toe bent daarvoor te 
betalen. 

Vaak is het weten wat we willen een groot raadsel voor ons en 
tegen die tijd dat we dat echt weten, weten we ook wat ermee te 
doen, maar echt….. duplicatiegedrag dient te stoppen vóór Feng 
Shui. 

Beloofd? 
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5. Ik heb een nieuwe methode in Feng Shui ontdekt…. 

 
…. loopt als een trein!  
Ze zeggen dat het beter werkt dan de oude, stoffige methode; 
echt een gat in de markt!  
Ik ga mij daar maar in verdiepen; moet zo simpel zijn. 
Mijn buurvrouw is super enthousiast!. 
 

 

Er zijn geen nieuwe methodes!  
Feng Shui is ongeveer 5000 jaar oud en daar ligt de hele kunde. We kunnen stellen dat er toen nog geen 
elektriciteitsmasten, autobanen, wolkenkrabbers etc waren en daarop zijn logische toepassingsmogelijkheden 
gekozen, maar niets nieuws! 

Dus, pas op voor nieuwe methodes! 

Iets anders is dat u, iemand, het niet eerder wist; er nog niet van gehoord had. Maar laat u niets op de mouw 
spelden over iets ‘nieuws” 

De oude boeken  (uit de kloosters) zijn weer doorgenomen en als er iets in staat wat al half vergeten was, 
wordt dat eerst door de grandmasters gelezen, getest, van alle kanten besproken en uiteindelijk beoordeeld.  
Deze grandmasters zijn streng! Bij twijfel wordt het niet geïntroduceerd. 
In Feng Shui wordt niets aan toeval overgelaten. 

Wel zijn er verschillende “scholen” 
Zo is er de oost-west-school met de berekening van de 
kwa-nummers, leuk maar geen complete basis om uw 
huis op in te richten. 
De vormschool; heel belangrijk en daar vindt u ook 
diverse adviezen van in mijn columns, maar niet 
genoeg om uw huis mee in te richten. 
De kompasschool; uitermate belangrijk, maar niet 
voldoende om een huis mee in te richten. Dat wordt 
dan een huis zonder bewoners. 
De “4 Pillars” of “Paht Chee” – de berekening van de persoonlijke blauwdruk van de persoonlijkheid - uiterst 
belangrijk, maar richt geen huis in….. 

Begrijpt u? 

Wanneer ik een huis inricht, start ik met de “4 Pillars”  en pas die  toe bij de kompasschool samen met de 
vormschool en de oost-west-school. Samen richten ze een huis in met uiterste precisie op Feng hui niveau. 

Dan is er nog de “I Ching” een Feng Shui toepassing die hier buiten staat; prachtige kunde, maar daarin raakt 
niemand uitgeleerd. En…. heeft niets met huisinrichting te maken. 

Dan zijn er nog een paar kleine “scholen”, die  zo onbelangrijk of overlappend zijn dat ik ze heb overgeslagen. 
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6. Iedere deuropening met dezelfde waarde; lekker makkelijk…. 

 
…. Het hele huis door met hetzelfde plattegrondje en klaar is 
kees.  
Geen gedoe; kind kan de was doen.  
Dummie-boekje erbij.  
Zo gepiept. 
 

 

Dit is waarschijnlijk de enige pagina in dit E-Book dat niet over Feng Shui gaat. 

De genoemde methoden is “The Black Hat School” en heeft absoluut niets met Feng Shui te maken. 

Hoewel; het verhaal gaat dat “The Black Hat School” is ontstaan uit de gespiegelde Feng Shui boeken door 
mensen die dachten een goocheme zet te doen en stiekem de boeken mee te nemen en daar fortuin uit te 
halen. 

Ik heb nieuws; het brengt geen fortuin, maar kost het wel. Als u pech hebt, kunt u er zelfs failliet aan gaan. 

Hoe ik dat weet? Omdat mij dat bijna is overkomen. De laatste dame die bij mij de Feng Shui zei toe te passen  
voor ikzelf de studie aanging, was van “The Black Hat School” (heeft een kapitaal gekost). 
Ik heb vernomen dat het haar geen fortuin heeft gebracht en dat zij 
een andere carrière heeft gevonden. Ik neem direct aan dat zij 
absoluut niet wist waar ze mee bezig was, maar dat maakt de appel 
niet minder zuur. 

Waaraan herkent u deze pseudo-vorm? 

“The Black Hat School” maakt van iedere ingang het NOORDEN en past 
vandaaruit haar ‘kunde” toe! 
Iedere kamer dezelfde insteek, dezelfde opzet en dezelfde miskleun. 

Natuurlijk bedoelen de beoefenaars het goed, maar verdwijnen weer 
na een paar jaar, want dan is de rek eruit en kunnen de vragen niet meer beantwoord worden. Mij is gebleken 
dat het een tot-aan-de-betaling-service heeft en dan is het afgelopen. 

“The Black Hat School” schijnt vooral actief te zijn in Duitsland, USA & Canada en een beetje nog in Frankrijk en 
Nederland. 

Leer van mijn fout en ga er met een boog omheen! 
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7. Ik heb gehoord dat Feng Shui altijd hetzelfde blijft….. 

 
…. dus een keer een design; altijd klaar tot een volgende 
verhuizing. 
Alle adviezen opschrijven en een keer per jaar controleren of 
alles nog is zo het moet en dan is het goed. 
Alleen bij nieuwe aankopen even bellen. Klopt dat?  
 

 

Nee, dat klopt niet! 

Aan de ene kant kan dat heel jammer lijken, maar aan de andere kant maakt dat Feng Shui juist zo interessant. 

Feng Shui gaat met de tijd mee. Zo leven we nu in de 8e periode (2004 – 2024) en daarna in de 9e periode; dat 
geeft veranderingen. Niet beter of slechter, maar anders. 
Daarmee verandert een groot deel van de berekening, zoals bij 
die van de nieuwbouw.  
Niet dat we daar in de bouwwereld iets van zullen merken, 
want het grotendeel van de architecten weet niet eens dat 
Feng Shui bestaat, laat staan er iets mee (kunnen) doen. Heel 
jammer, wat dat maakt een groot verschil voor die nieuwe 
bewoners. Wanneer iedere makelaar, woningcorporatie en 
verkoop/verhuursite – zoals Funda -  de juiste ingangsmeting 
bij de huizen zou vermelden, geeft dat veel meer 
mogelijkheden voor woningzoekenden. 
Maar waarschijnlijk zullen ze niet weten hoe ze dat op een correcte manier kunnen doen. 

En dan hebben de wisseling van het jaar. Ieder jaar heeft nieuwe klemtonen met nieuwe effecten. Ieder jaar 
organiseert KnowVision een of meerdere  Nieuwjaarslezing(en) waarin de effecten van de verandering worden 
aangegeven die niet alleen met de designs van onze woonst te maken hebben, maar ook met onze 
persoonlijkheid en de toestand in de wereld.  

De aanwijzingen vanuit de Feng Shui, gekoppeld aan de verschuivingen van de elementen, geven een zeer 
accuraat beeld van wat wij wereldwijd kunnen verwachten. 

Iedere maand hebben we een dito wisseling. Ook daarbij 
hebben we rekening te houden met onze woonst en enkele  
accenten te verschuiven, zodat zij in ons onderbewustzijn 
een effect mogen hebben om ons gebruik te laten maken 
van onze ultieme mogelijkheden. 

Om het allemaal weer Feng Shui technisch te maken, verjaart 
de wereld niet op 1 januari, maar op ieder jaar een andere 
datum tussen ongeveer half januari en half februari. 

Ook de maanden lopen in een dito uit-de-maat-ritme tussen de 4e en de 8e van de maand. 
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8. Een geboortejaar is  genoeg voor de persoonsberekening? 

 
Ik weet welk dier ik ben en ieder Chinees Nieuwjaar staat er een 
Chinese horoscoop in de krant . 
Daarmee wordt toch ook de persoonsberekening gemaakt? Dan 
zijn de berekeningen voor de huizen van de mensen met hetzelfde 
dierenriemteken hetzelfde, toch?  
 

 

Help, nee! 

Het jaar van geboorte is maar een klein percentage van de berekening. Als wij allemaal dezelfde berekening 
zouden hebben in de Feng Shui dan zou dat betekenen dat wij maar 12 verschillende types mensen hebben. 

Nee, de maand doet ook een duit in het zakje, evenals de dag en de exacte tijd. Dan is het nog van groot belang 
of iemand als man of als vrouw is geboren én waar de geboorte heeft plaats gevonden – de woonplaats dus. Al 
deze gegevens worden gecalculeerd tot de 4 Pillars (Paht Chee) en van daaruit zijn er heel veel kleine en grote 
informaties over de persoonlijkheid te verkrijgen. 

Zo kan bepaald worden welke elementen voor diegene bekrachtigend werken en welke niet. 
Ook kan bepaald worden wanneer diegene in de betere periodes van zijn leven leeft voor business, romantiek, 
het opbouwen van kennis, het bijsturen van de communicatie en creativiteit. 
Deze complexe berekening geeft veel antwoorden die in vele situaties die van kenmerkend belang zijn, zoals 
kleding, beroep, kleuren en vormen van en in het meubilair. 

Het is zelfs mogelijk dat de berekening uitwijst dat u tot een ander dier in de Chinese dierenriem behoort dan u 
aanvankelijk dacht, omdat uw geboortetijd een belangrijke stem heeft op de “vervaldatum” en inzicht dient 
dan uit te wijzen welk dier dan bij u hoort. 

Ingewikkeld? Ach, misschien, maar o zo leuk! 

Want wanneer vier mensen met elkaar in een huis wonen, komen daar vier 
berekeningen aan te pas voor de blauwdruk van de persoonlijkheden (4 Pillars) 
en dat wordt in een design helemaal uitgemeten en uitgeplozen, zodat iedereen 
op een ultieme plek kan leren, werken, ontspannen en slapen. 
 
Soms komen er zelfs verhuisdozen aan te pas om de interne verhuizingen op 
rolletjes te laten verlopen, worden de oude meubelstukken van zolder gehaald 
om te verven en duiken familieleden in de opslag voor dat o, zo leuke lampje dat 
ik wellicht kan gebruiken in het design. 

Heerlijk, zo’n verhuizing zonder verhuiswagen! 
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9. Ik heb gehoord dat in U.S.A. een snelcursus …. 

 
…. Feng Shui gegeven wordt.  
Het zal wel wat kosten, maar ach. Eerst zo’n cursus volgen 
en dan een praktijk beginnen? Een beetje reclame maken en 
dan aan de bak. Eerst misschien vriendjes en 
vriendinnetjes; de eigen kring. 
Werkt het zo? 

 

Uhm, nee, niet echt. Maar ook…. Echt niet! 

Snelcursussen zijn er op ieder gebied, daar zal er ook wel ergens een voor Feng Shui zijn. 
Zelf, heb ik mijn mastercertificaat in ongeveer 18 maanden gehaald, maar…. toen begon het pas! Wat er 
achteraan komt, daarmee ben ik pas echt master geworden! 

Wat ik daarmee bedoel? Het is een peperdure opleiding die niet 
zomaar even gedaan wordt. Het vraagt niet alleen tijd en geld, 
maar vooral het eigen worden met de elementen, het leren 
aanvoelen wanneer dingen niet kloppen, wanneer de 
wisselingen in de tijd plaatsvinden. 

Het klinkt wellicht als acacadabra, maar iedere Feng Shui master 
die dit leest, zal nu instemmend knikken. Dat heeft niets met 
“zwevend” te maken maar met het vak kennen. 

Snelle hoogvliegers maken  harde landingen / langzame aanvliegers maken  zachte landingen 
Daarmee bedoel ik dat de snelle cursusfiguren in Feng-Shui-land hard aan komen stormen, in no-time van alles 

leren, dan denken te weten wat Feng Shui is, miskleunen, 
afgaan en verdwijnen. 
Terwijl de langzame aanvliegers hun lesstof uitpluizen, het 
geduld van hun leraren op de proef stellen, alles (maar dan ook 
ALLES) willen weten, opzoeken, vergelijken, oefenen, oefenen, 
oefenen tot….. ze de kunst machtig zijn.  
Ik heb al mijn kennissen, vrienden, familie en cliënten gevraagd 
om hun gegevens en geoefend, geoefend, warempel…. 
geoefend!  

Later kwam ik te weten dat Raymond Lo ook zo zijn ervaring had opgebouwd; niet verkeerd dus. 

De hoogvliegers vanuit de periode dat ik startte met de opleiding waren aan het eind daarvan al nergens meer 
te bekennen. 
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10. Dus een master geeft alle info door aan diens leerlingen? 

 
Alle lesstof wordt gedupliceerd en doorgegeven? Zodat 
iedereen dezelfde info heeft en kan toepassen als 
lesmateriaal? Dan is dat lesmateriaal toch te bundelen tot een 
all-in cursus in Feng Shui? 
Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? 
 

 

Dat is het wel, want die leerstof is voornamelijk mondeling, naast een hele stapel boeken die gelezen moeten 
worden, maar eigenlijk meer randvoorwaarden zijn. Tijdens mijn opleiding heb ik heel veel geschreven en wat 
ik vooral heb geleerd is vragen. 
Iedere keer weer checken of klopte wat ik concludeerde. 

Want – werd mij gelijk al verteld – een master geeft nooit haar ultieme geheim prijs! 

Ik vond het zo’n onzin! 
Ach, werd mij voorspeld, tegen die tijd dat ik zover zou zijn, zou ik dat ook doen. 
Ik heb diegene uitgelachen! 

Maar na het vergaren van alle kennis, het toepassen van als het geleerden en het plaatsen van ….tig designs, 
betrapte mijn dochter mij erop dat ik ergens geen antwoord op gaf tijdens een Nieuwjaarslezing. 

“Tja, Mam,” zei ze toen ik haar naar haar binnenpretje vroeg “…nu ben je net zo. Een master geeft nooit haar 
ultieme geheim prijs.”  
En ik lachte, zoals de Belg uitdrukt, een beetje zuur. 
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