Mediakit
Feng Shui
Feng Shui is de kunst van werken
met alles wat je omringd. Het is een
filosofie die al duizenden jaren oud
is en is ruim 2000 jaar voor Christus
in China ontstaan.

Wieke
Heel praktisch en ‘down to earth’.
'De invloed van de omgeving op
mensen wordt enorm onderschat. Ik geef
mensen het gereedschap om zelf hun
omgeving zo aan te passen dat het vóór
ze werkt in plaats dat ze er ziek,
neerslachtig of gestrest van worden;
meestal zonder dat ze het doorhebben.'
Tevens is Wieke auteur van het boek
‘Zo maak je van de huiskamer een
RUSTPUNT’. Een praktisch DOE-boek
met de Feng Shui basics.

Doelgroep
Woningen en de zakelijke markt; het
adviseren van architecten en
opdrachtgevers vanaf de start van de
ontwikkeling tot het aanbrengen van
wijzigingen in een bestaand gebouw.
'Ik wil je nogmaals hartelijk bedanken voor je leuke
en uitgebreide adviesrapport, dit gaf ons inspiratie
om ermee aan de slag te gaan en anders naar de
ruimte te kijken'. Hesther Frank, Directeur Lariks
Welzijn en Zorg, Leusden

De basis van Feng Shui is dat de mens
altijd de fijnste plek zoekt om te zijn.
Waar hij het meest effectief is.
De meeste rust ervaart en zich
helemaal in balans voelt.
De filosofie van Feng Shui gaat uit
van het principe van yin en yang. Dit
principe wordt verder uitgewerkt in
de 5 elementen: water, hout, vuur,
aarde en metaal.
Feng Shui geeft je handvatten voor
verandering in je leven. Door je
omgeving te veranderen verander je
patronen, inzichten, gedragingen en
uiteindelijk je geluk.

Boeiend
Een huis is ook andersom te lezen.
Wieke kan aan de hand van een huis
in combinatie met de geboortedata
van de bewoners zien wat er speelt in
de levens van deze mensen nog zonder
dat ze eerder contact hebben gehad.
Het feit dat een huis de levens van
de bewoners weerspiegelt maakt
Feng Shui tot een prachtig
instrument voor reflectie.

BaGua-kaart
Wieke maakt gebruik van de
BaGua-kaart. Dit raster wordt over
de plattegrond van een gebouw
gelegd. Zo kan een analyse worden
gemaakt van de mogelijke knelpunten.
De plattegrond van het gebouw laat
zien welke plekken gunstig zijn en
welke aanpassing nodig hebben.

In de media
Wieke draagt graag bij aan een positief,
praktisch en toegankelijk beeld van
Feng Shui in de media.
Een interview, een inhoudelijke
bijdrage aan een artikel of een lezing
en uitleg ter plaatse kan altijd worden
aangevraagd.
Eerder werkte Wieke mee aan artikelen
in het AD, Kek mama en Ouders van Nu.
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