
 
Voorkomen is beter dan genezen! 
Alles heeft zijn eigen tijd en ritme. Niets is toevallig (of 
het valt je echt zeker toe)! Het is ook geen toeval dat 
onze wegen op dit moment elkaar passeren. Het 
veranderen van uw Fengshui-milieu moet u zien als een 
goede investering, zeker als het zichzelf snel kan 
terugverdienen. Natuurlijk zijn wij pas tevreden als u 
daarmee goed geholpen bent! 
 
Als u ook tevreden bent met onze diensten en ermee 
leuke resultaten mogen ervaren, dan vragen wij u graag 
uw gewaardeerde aanbevelingen voor uw vrienden, 
kennissen of familie waarvan u denkt dat zij onze hulp 
nodig hebben. Daarmee kunt u ze ook (indirect) helpen. 
Als iemand hierdoor een betaalde opdracht geeft dan 
krijgt u uiteraard 10% van dat bedrag van ons cadeau, 
als dank voor het maken van mond tot mond reclame. 
Voor wat hoort wat! 
Deze folder wordt aangeboden door: 
 
Denk aan China’s harmonieus landschap & welvaart. 
Dat alles wordt volgens uitgekiend Fengshui ingericht! 
 
 
 
 

              even met vreugde, 
 

in harmonie met de omgeving, 
 

in overvloed, 
 

in goede gezondheid, 
 

en welvaart!! 
 
FENGSHUI your homes with the Spirit of Excellence! 

 
Wie is uw Fengshui-professional? 
Drs. JD Setyo  張香明 is een TCM-arts (lid NAAV) die zich 
sinds 1988 specialiseerde in de Trad. Chinese 
Geneeskunst en alle aanverwante technieken, 
waaronder: acupunctuur, Taiji, Qigong, medicinale 
kruiden, voeding en diverse meditatietechnieken. 
Fengshui-leer is een vak waarmee hij is opgegroeid en 
dat hem altijd met grote belangstelling boeit. Er zijn erg 
veel raakvlakten met de TCM-leer, zodat hij dit zgn. 
“sub-specialisme” met gemak kan doen integreren in de 
authentieke Chinese Fengshui-analyse, calculatie en 
adviesvorming.  
 
Hij is zeer bekwaam in alle systemen binnen de 
Fengshui-leer. En als Fengshui-professional in hart en 
nieren is hij natuurlijk geen bouwkundig architect of 
constructeur; hij is ook geen aannemer, of zomaar een 
(interieur)designer. Zijn toewijding in het beoefenen van 
Fengshui en TCM laat vnl. in de intuïtie, effectiviteit en 
functionaliteit, gecombineerd met esthetisch gevoel de 
sterke kracht zien, in het zo goed laten doorstromen van 
de universele Qi naar elke gunstige plaatsen. 
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Waarom Fengshui? 
Veel mensen lopen vaak rond met de vraag: “Ik heb er 
‘alles’ aangedaan om mijn leven te verbeteren maar 
veel dingen lopen niet zoals ik wens. Wat moet ik nog 
doen om mijn geluk/ gezondheid/ relatie of financieel te 
doen slagen en er een groot succes van te kunnen 
maken?” U bent net verhuisd, wilt uw huis verkopen, 
uw huis of tuin (her-)inrichten, heeft een bouwplan of 
wilt net een nieuw bedrijf/ onderneming starten? Dan is 
een gedegen Fengshui-advies GEEN overbodige luxe!! 
 
Er zijn dingen in uw directe omgeving (m.n. in het  huis 
of kantoor, waar u de meeste uren van de dag 
doorbrengt) dat ogenschijnlijk goed en gevoelsmatig 
klopt, maar na goed en diep laten analyseren door een 
ervaren Fengshui-professional toch een verdergaande 
correctie of subtiele afstemming behoeven, juist omdat 
zij in de ogen van een goede Fengshui-master een 
duidelijke relatie, of zelfs desastreuze invloed op elkaar 

http://www.setyo.nl/


 
 
zouden kunnen hebben op het niet slagen van uw leven. 
Zeker als u vaak geplaagd wordt door de zgn. ‘wet van 
Murphy’. Een krachtig Fengshui-advies kan voor allerlei 
aspecten van uw leven behelpen, in het bijzonder het 
harmoniseren, versterken of activeren van “Qi” in het 
externe milieu. 
 
Het kan u (als een simpel voorbeeld) adviseren naar 
welke richting u uw hoofd het beste moet leggen als u 
betere gezondheid wilt hebben, of naar welke richting u 
uw bureau moet plaatsen voor beter zakelijk geluk, of 
om beter te kunnen concentreren ter bevordering van 
uw leer-/ werk- of sportprestatie.  Wat is de gunstige 
keuken-/ tuininrichting voor uw welvaart? En nog veel 
en veel meer. Kortom: Een goed advies is nooit weg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe is het procedure? 
Er zal eerst een afspraak met u worden gemaakt voor 
een oriënterend kennismakingsgesprek (Fase 1). In deze 
fase wordt o.a. de algemene informatie over Fengshui 
met u besproken en tevens worden uw plan, 
belemmeringen of problemen in kaart gebracht. Verder 
zal d.m.v. een invulformulier een aantal data verzameld  

 
 
worden, bijv. uw geboortedatum en die van uw 
huisgenoten, het bouwjaar van uw huis of bedrijfspand 
etc. Er wordt verder een afspraak gemaakt voor een 1 
uur durend bezoek op locatie (Fase 2). Tot en met deze 
fase is alles geheel vrijblijvend. Voor locaties buiten 
Rotterdam wordt vooraf met u een tarief afgesproken. 
 
Na Fase 2 wordt van tevoren een berekening gemaakt 
voor een kostenplaatje/ prijsopgaaf voor uw ‘specifieke’ 
situatie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de 
hoeveelheid, de mate en de  complexiteit van uw 
persoonlijke situatie, maar ook van de eventuele 
correcties. Goede raad is duur! 
 
Een rapport kost bij ons nu (als richtprijs) 1% van de 
laatste WOZ-waarde van uw huis en van de 
economische waarde van uw onderneming, of   10% van 
de jaarlijkse huur van uw pand (excl. btw). In dat 
rapport kunt u onze bevindingen en adviezen  
doelgericht en op basis van de authentieke Chinese 
Fengshui-leer vinden. Zij dienen opgevolgd te worden 
ter bevordering van uw vreugde, geluk, liefdesrelatie en 
gezondheid (m.a.w. voor uw welzijn & welvaart)!! 
 
Als u eens bent met het bedrag en u heeft het  voldaan 
dan wordt een vervolgafspraak gepland, om  de woon-/ 
werksituatie nogmaals te bezichtigen en grondiger te 
bestuderen (Fase 3). Vervolgens worden uw 
vraagstukken aan de hand van de reeds beschikbare 
gegevens geanalyseerd. Tijdens dit bezoek worden zo 
veel mogelijk aspecten van uw belangrijke leefomgeving 
(huis/ studie/ kantoor etc.) in kaart gebracht. Het kan 
vaak nodig zijn om een aantal foto’s van de locaties te 
maken. De kosten van diverse materialen en/of arbeid 
voor het aanpassen van uw woning of bedrijf zijn nog 
niet in de prijs inbegrepen. U kunt ons uiteraard de  

 
 
opdracht geven om alles “all-in” te verzorgen. Hierbij 
zullen extra kosten berekend worden. 
 
In sommige gevallen zijn kleine verbeteringen door 
kleur en vorm al voldoende om bijv. meer welvaart aan 
te trekken. Wat heeft een duur en groot huis immers 
voor nut als de bewoners die erin wonen vaak ziek 
worden of door allerlei juridische zaken worden 
belaagd? Voor ‘grotere fouten’ zijn ingrijpende 
maatregelen (helaas) noodzakelijk. U moet er  voorover 
hebben om uw “lot” te verbeteren. Het een en ander is 
natuurlijk afhankelijk van  uw situatie, budget en 
wensen. Binnen 3 weken worden onze weloverwogen 
bevindingen (op locatie) uitvoerig met u besproken en 
uitgelegd, indien mogelijk in aanwezigheid van andere 
betrokkenen (Fase 4).  
 
Het betreft een energetisch werk. Het is belangrijk dat u 
zich “openminded” opstelt en bereid bent om te 
veranderen. Het oude loslaten, het nieuwe met open 
armen  ontvangen. De zgn. “giftige pijlen” of negatieve 
energieën die zich in of rondom uw huis c.q. werkplek 
bevinden zijn reële bedreigingen die u bewust of 
onbewust kunt voelen en ook zekere invloeden kunnen 
uitoefenen op uw leven. Zij kunnen eenvoudigweg 
geneutraliseerd worden door de juiste dingen te 
(ver)plaatsen, verwijderen of vervangen, door de voor u 
geschikte attributen, entiteiten of situaties. U moet dat 
gewoon op het idee komen, dat weten te neutraliseren 
en er remedie voor te geven. Daarna is het aan u om de 
volgende stap te maken, door (het liefst) alle adviezen 
zo snel mogelijk op te volgen. Hierin krijgt u de nodige 
begeleiding c.q. ondersteuning (Fase 5). Er vindt, indien 
u het wenst, na 3, 6, 9 en 12 maanden een follow up 
plaats (is inclusief). Dat is om u de gelegenheid te geven 
het een en ander bij te stellen. 


