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1.	  Introduc<e

1.1.	  Feng	  Shui

Feng	  Shui	  betekent	  le8erlijk	  'wind	  en	  water'.	  De	  eerste	  aantekeningen	  en	  verwijzingen	  naar	  dit	  begrip	  zijn	  enkele	  duizenden	  jaren	  oud;	  
de	  vroegste	  vermelding	  van	  Feng	  Shui	  voert	  terug	  tot	  zo'n	  2.500	  jaar	  voor	  Christus.
Het	  toepassen	  van	  Feng	  Shui	  behoorde	  in	  China	  als	  vanzelfsprekend	  tot	  de	  dagelijkse	  prakHjk,	  maar	  was	  slechts	  voorbehouden	  aan	  
ingewijden	  in	  deze	  filosofische	  leer.	  De	  heersers	  van	  de	  opeenvolgende	  dynasHeën,	  die	  liever	  niets	  aan	  het	  toeval	  over	  wilden	  laten	  
vooral	  niet	  daar	  waar	  het	  de	  onaantastbaarheid	  van	  hun	  macht	  betrof,	  lieten	  zelfs	  uitgebreide	  begraafplaatsen	  aanleggen	  volgens	  de	  
leer	  van	  de	  Feng	  Shui	  om	  het	  lot	  van	  hun	  keizerlijke	  nakomelingen	  posiHef	  te	  beïnvloeden.
De	  prakHsche	  wijsheid	  van	  Feng	  Shui	  is	  gebaseerd	  op	  kennis	  van	  de	  wisselwerking	  tussen	  Yin	  en	  Yang.	  De	  levensenergie	  of	  Qi	  energie	  
wordt	  geacht	  vrijelijk	  te	  kunnen	  stromen	  om	  afdoende	  haar	  werk	  te	  kunnen	  doen	  en	  de	  kwaliteit	  van	  deze	  Qi	  wordt	  bepaald	  door	  de	  
wisselwerking,	  of	  beter	  gezegd:	  het	  samenspel	  tussen	  Yin	  en	  Yang.	  
Deze	  wijsheid	  wordt	  niet	  alleen	  toegepast	  binnen	  de	  Feng	  Shui,	  maar	  ook	  de	  TCM,	  Chinese	  voedingsleer,	  technieken	  als	  acupunctuur,	  
Shiatsu	  en	  Qigong	  zijn	  hierop	  gebaseerd.
Feng	  Shui	  is	  de	  toepassing	  van	  deze	  principes	  op	  de	  ruimtelijke	  omgeving.
De	  manier	  waarop	  een	  ruimte	  is	  vormgegeven,	  de	  materialen	  die	  zijn	  gebruikt	  om	  de	  ruimte	  te	  vullen	  en	  aan	  te	  kleden,	  plaats	  en	  
groo8e	  van	  de	  ramen,	  de	  toegepaste	  kleuren,	  etcetera	  bepalen	  in	  hoge	  mate	  het	  karakter	  van	  een	  ruimte	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  Qi.	  Dit	  
karakter	  van	  een	  ruimte	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  Qi	  beïnvloeden	  op	  hun	  beurt	  de	  gevoelens	  en	  het	  handelen	  van	  de	  mens	  die	  in	  de	  
betreffende	  ruimte	  woont	  of	  werkt.	  
Deze	  invloed	  van	  de	  omgeving	  op	  de	  mens	  wordt	  door	  middel	  van	  Feng	  Shui	  uitgelegd	  in	  termen	  van	  spiritualiteit.	  Feng	  Shui	  is	  een	  
instrument	  dat	  inzichtelijk	  kan	  maken	  hoe	  het	  algemene	  welzijn	  posiHef	  beïnvloed	  kan	  worden	  door	  het	  harmoniseren	  van	  de	  woning	  
of	  werkplek.

Na	  TCM	  -‐het	  werken	  met	  het	  lichaam-‐	  en	  Qigong	  en	  Tai	  Chi	  -‐	  het	  in	  beweging	  brengen	  van	  het	  lichaam	  -‐	  is	  Feng	  Shui	  de	  therapeuHsche	  
methode	  om	  de	  relaHe	  tussen	  het	  lichaam	  en	  de	  omgeving	  te	  analyseren	  en	  te	  helen.	  De	  toepassing	  van	  Nine	  Star	  Ki	  (Chinese	  
astrologie	  vorm	  verbonden	  aan	  Feng	  Shui)	  geeX	  zicht	  op	  de	  individuele	  en	  persoonlijke	  aspecten	  van	  deze	  relaHe.
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Deze	  Feng	  Shui	  opleiding	  biedt	  de	  student	  de	  mogelijkheid	  zich	  te	  verdiepen	  in	  de	  achtergronden	  van	  Feng	  Shui	  en	  Nine	  Star	  Ki	  en	  zich	  
deze	  eigen	  te	  maken.	  Hierdoor	  ontstaat	  inzicht	  in	  de	  universele	  we8en	  en	  kosmische	  krachten	  die	  werkzaam	  zijn	  in	  de	  mens	  en	  zijn	  
omgeving.

De	  Feng	  Shui	  student	  zal	  na	  afronding	  van	  de	  opleiding	  als	  Feng	  Shui	  Professional	  werkzaam	  kunnen	  zijn	  waarbij	  hij	  in	  staat	  is	  om	  een	  
analyse	  te	  maken	  van	  zowel	  de	  mens	  als	  diens	  woonomgeving	  en	  deze	  analyse	  op	  de	  juiste	  wijze	  te	  interpreteren	  en	  om	  te	  vormen	  tot	  
een	  professioneel	  Feng	  Shui	  advies.
Deze	  Feng	  Shui	  opleiding	  wordt	  heel	  bewust	  niet	  in	  schriXelijke	  vorm	  aangeboden,	  omdat	  bij	  deze	  wijze	  van	  kennisoverdracht	  vaak	  
subHele,	  maar	  heel	  belangrijke	  zaken	  onbenoemd	  en	  onderbelicht	  blijven.	  
Feng	  Shui	  is	  ook	  geen	  ‘kunstje’	  dat	  je	  na	  het	  volgen	  van	  een	  aantal	  theoreHsche	  lessen	  onder	  de	  knie	  hebt.	  Feng	  Shui	  is	  vooral	  een	  
filosofische	  methode	  om	  mensen	  te	  begeleiden	  op	  hun	  weg	  naar	  bewustwording	  en	  heel-‐zijn.
De	  Feng	  Shui	  opleiding	  die	  De	  Feng	  Shui	  Academie	  aanbiedt,	  is	  daarom	  niet	  alleen	  heel	  prakHsch,	  maar	  vooral	  ook	  gericht	  op	  het	  aspect	  
van	  bewustwording	  en	  inhoudelijke	  kennisoverdracht.
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2.	  Opleidingsvormen

2.1.	  Algemeen
Om	  het	  voor	  iedereen	  mogelijk	  te	  maken	  de	  Feng	  Shui	  opleiding	  te	  volgen,	  is	  een	  differenHaHe	  in	  de	  vorm	  van	  de	  opleiding	  ontwikkeld.	  
Hierdoor	  ontstaan	  er	  meerdere	  mogelijkheden	  op	  verschillende	  locaHes,	  waardoor	  de	  student	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  wordt	  die	  
opleidingsvorm	  te	  kiezen	  die	  het	  beste	  bij	  zijn	  of	  haar	  situaHe	  en	  wensen	  past.
Welke	  vorm	  ook	  gekozen	  wordt:	  Feng	  Shui	  en	  Nine	  Star	  Ki	  staan	  centraal.	  Ook	  het	  belang	  van	  het	  overdragen	  en	  toegankelijk	  maken	  
van	  de	  lesstof	  en	  achterliggende	  kennis	  staat	  voorop.	  De	  leerdoelen	  zijn	  dan	  ook	  voor	  alle	  opleidingsvormen	  gelijk.	  
Elke	  opleidingsvorm	  bestaat	  uit	  een	  traject	  met	  een	  aantal	  onderdelen.	  Als	  alle	  onderdelen	  gevolgd	  zijn,	  kan	  deelgenomen	  worden	  aan	  
een	  centraal	  schriXelijk	  examen	  dat	  voor	  iedereen	  gelijk	  is.	  Als	  dit	  examen	  met	  goed	  gevolg	  is	  afgelegd,	  ontvangt	  de	  student	  het	  
diploma	  Feng	  Shui	  Professional.

2.2.	  De	  verschillende	  vormen

2.2.1.	  De	  5-‐Level	  opleiding	  
  Deze	  bestaat	  uit	  5	  levels	  van	  elk	  4	  lesdagen,	  inclusief	  2	  prakHjkdagen.
	   Een	  lesdag	  omvat	  5	  lesuren	  en	  elk	  level	  omvat	  daarmee	  20	  lesuren.
	   Het	  totale	  aantal	  lesuren	  van	  een	  afgeronde	  5-‐Level	  opleiding	  omvat	  100	  lesuren.
	   De	  zelfstudie,	  in	  de	  vorm	  van	  huiswerk-‐	  en	  prakHjkopdrachten,	  omvat	  circa	  400	  uur.
	   De	  totale	  opleiding	  omvat	  Feng	  Shui	  Level	  I,	  II	  en	  III	  en	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I	  en	  II.
	   De	  locaHe	  van	  deze	  5-‐Level	  opleiding	  is:
	   	   	   	   DoeHnchem

2.2.2.	  De	  1-‐jarige	  opleiding 
	   Deze	  bestaat	  uit	  20	  lesdagen,	  inclusief	  2	  prakHjkdagen.	  Een	  lesdag	  omvat	  5	  lesuren.
	   Het	  totale	  aantal	  lesuren	  van	  een	  afgeronde	  1-‐jarige	  opleiding	  omvat	  100	  lesuren.
	   De	  zelfstudie,	  in	  de	  vorm	  van	  huiswerk-‐	  en	  prakHjkopdrachten,	  omvat	  circa	  400	  uur.
	   De	  locaHe	  van	  deze	  1-‐jarige	  opleiding	  is:
	   	   	   	   DoeHnchem	  en	  Ro8erdam
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3.	  Informa<e	  lesstof

3.1.	  Algemeen
De	  twee	  verschillende	  vormen	  waarin	  de	  Feng	  Shui	  opleiding	  wordt	  aangeboden,	  hebben	  slechts	  betrekking	  op	  de	  uiterlijke	  vorm	  en	  de 	  
locaHe	  waar	  de	  opleiding	  gegeven	  wordt.	  Voor	  welk	  traject	  ook	  gekozen	  wordt,	  het	  doel	  blijX	  hetzelfde:	  opleiden	  tot	  Feng	  Shui	  
Professional.	  Daarom	  heeX	  de	  onderstaande	  informaHe	  over	  de	  lesstof	  betrekking	  op	  beide	  vormen	  waarin	  de	  Feng	  Shui	  opleiding	  
wordt	  aangeboden	  en	  schetst	  een	  algemeen	  beeld	  van	  de	  lesstof	  die	  wordt	  aangeboden.

3.2.	  De	  opleider
De	  Feng	  Shui	  opleiding	  is	  ontwikkeld	  door	  Nina	  Elshof	  Feng	  Shui.	  Nina	  Elshof	  Feng	  Shui	  is	  als	  opleidingsinsHtuut	  erkend	  door	  het	  CPION	  
(Centrum	  Post	  IniHeel	  Onderwijs	  Nederland)	  en	  opgenomen	  in	  het	  CRKBO	  (Centraal	  Register	  Kort	  Beroeps	  Onderwijs).	  
Daarmee	  zijn	  alle	  opleidingen	  van	  Nina	  Elshof	  Feng	  Shui	  erkend	  en	  vrij	  van	  BTW.

3.3.	  Inhoud
• Basisprincipes	  van	  Feng	  Shui
• Geschiedenis	  van	  Feng	  Shui	  
• Basisprincipes	  van	  Nine	  Star	  Ki

3.4.	  Aan	  de	  orde	  komen
• de	  Vijf	  Elementen	  in	  hun	  ruimtelijke	  verschijning
• de	  Negen	  Verschijningsvormen	  van	  de	  Vijf	  Elementen	  en	  de	  Ba	  Gua
• het	  toepassen	  van	  de	  Ba	  Gua	  op	  een	  pla8egrond
• het	  interpreteren	  van	  deze	  pla8egrond	  d.m.v.	  de	  Ba	  Gua
• het	  kiezen	  van	  de	  juiste	  methodiek	  om	  gesignaleerde	  problemen	  op	  te	  lossen
• de	  mens	  in	  zijn	  omgeving
• de	  interacHe	  tussen	  Nine	  Star	  Ki	  (de	  mens)	  en	  Feng	  Shui	  (de	  omgeving)
• het	  energeHsch	  reinigen	  van	  ruimtes
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3.5.	  Toela<ngseisen
Er	  zijn	  geen	  specifieke	  toelaHngseisen	  voor	  deze	  opleiding.	  De	  toelaHngseisen	  voor	  de	  individuele	  levels	  staan	  specifiek	  bij	  elk	  level	  
benoemd.

3.6.	  Studiemateriaal
Tijdens	  de	  lessen	  worden	  uitgebreide	  syllabi	  en	  oefenmateriaal	  uitgereikt.	  De	  lessen	  worden	  zo	  nodig	  ondersteund	  door	  middel	  van	  
een	  powerpoint	  presentaHe.

3.7.	  Verplichte	  literatuur	  en	  studiemateriaal
• Het	  Feng	  Shui	  handboek	  -‐	  Günther	  Sator	  -‐	  ISBN	  90-‐6378-‐379-‐5
• The	  Colour	  Scheme	  Source	  Book	  -‐	  Anna	  Starmer	  -‐	  ISBN	  97-‐81845430443

3.8.	  Aanbevolen	  literatuur
• Nine	  Star	  Ki	  -‐	  Michio	  Kushi	  -‐	  ISBN	  0-‐9628528-‐0-‐5
• Places	  of	  the	  soul	  -‐	  Christopher	  Day	  -‐	  ISBN	  1-‐85538-‐305-‐5
• Gemstone	  Feng	  Shui	  -‐	  Sandra	  Kynes	  -‐	  ISBN	  0-‐7387-‐0219-‐6
• Sacred	  Space	  -‐	  Denise	  Linn	  -‐	  ISBN	  0-‐345-‐39769-‐X
• Space	  Clearing	  -‐	  Denise	  Linn	  -‐	  ISBN	  0-‐09-‐187314-‐2
• Spiritualiteit	  werkt	  in	  je	  huis;	  prakHsche	  Hps	  voor	  een	  weldadige	  woonomgeving	  -‐	  Nina	  Elshof	  -‐	  ISBN	  978-‐90-‐259-‐5989-‐0
• Spiritualiteit	  werkt	  bij	  het	  opruimen;	  prakHsche	  Hps	  om	  je	  huis	  en	  je	  leven	  op	  orde	  te	  krijgen	  -‐	  Nina	  Elshof	  -‐	  ISBN	  978-‐90-‐259-‐6114-‐5

3.9.	  Zelfstudie
Je	  werkt	  gedurende	  je	  opleiding	  aan	  verschillende	  prakHjk	  opdrachten	  die	  Hjdens	  de	  lessen	  door	  de	  docent	  worden	  uitgereikt.
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4.	  Leerdoelen	  Feng	  Shui	  Level	  I

4.1.	  Algemeen
De	  Feng	  Shui	  Level	  I	  is	  bedoeld	  om	  de	  basisvaardigheden	  van	  Feng	  Shui	  te	  kunnen	  begrijpen	  en	  beheersen.	  Na	  Level	  I	  kan	  de	  student	  al	  
oefenend	  in	  kleine	  kring	  (eigen	  huis,	  vrienden	  en	  familie)	  aan	  het	  werk	  als	  Feng	  Shui	  Professional	  in	  opleiding.

4.2.	  Toela<ng
Voor	  deelname	  aan	  Feng	  Shui	  Level	  I	  zijn	  geen	  toelaHngseisen	  gesteld.

4.3.	  Kennisdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• Het	  principe	  van	  Yin	  &	  Yang	  beschrijven.
• De	  vijf	  elementen	  herkennen,	  zowel	  concreet	  als	  overdrachtelijk.	  
• De	  onderlinge	  relaHe	  tussen	  de	  elementen	  herkennen	  en	  de	  elementencyclus	  tekenen	  en	  verklaren.
• De	  vijf	  elementen	  herkennen	  in	  de	  omgeving.
• De	  9	  transformaHeve	  stadia	  in	  de	  wisselwerking	  tussen	  Yin	  &	  Yang	  herkennen	  en	  beschrijven.
• Deze	  9	  verschijningsvormen	  van	  de	  vijf	  elementen	  in	  de	  ruimtelijke	  omgeving	  herkennen,	  benoemen	  en	  beschrijven,	  zowel	  
concreet	  als	  overdrachtelijk.

• De	  verschillende	  stromingen	  binnen	  de	  Feng	  Shui	  benoemen	  en	  de	  stroming	  waar	  zelf	  mee	  gewerkt	  wordt	  beschrijven.
• De	  Ba	  Gua	  beschrijven	  en	  tekenen.
• De	  energiestroom	  binnen	  de	  Ba	  Gua	  beschrijven.
• De	  Ba	  Gua	  toepassen	  en	  missende	  posiHes	  en	  extensies	  herkennen.
• De	  elementen	  en	  de	  energeHsche	  kwaliteit	  herkennen	  en	  beschrijven	  van	  de	  verHcale	  gelaagdheid	  van	  het	  gebouw.
• De	  energie-‐kwaliteit	  van	  de	  funcHes	  van	  de	  verschillende	  ruimtes	  benoemen	  en	  uitleggen.	  
• De	  Qi-‐energie	  herkennen	  in	  de	  vorm	  waarin	  deze	  zich	  in	  de	  uiterlijke	  wereld	  tot	  uitdrukking	  brengt.	  
• Een	  jaargetal	  uitrekenen	  op	  basis	  van	  de	  Nine	  Star	  Ki.
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4.4.	  Houdingsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:
Op	  professionele	  wijze	  een	  Feng	  Shui	  advies	  geven,	  waarbij	  hij

• Zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  rol	  als	  waarnemer.
• Niet	  geleid	  of	  gehinderd	  wordt	  door	  een	  oordeel.
• Met	  compassie	  een	  advies	  kan	  geven.
• Vertrouwelijk	  met	  informaHe	  omgaat.

4.5.	  Vaardigheidsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• Zelfstandig	  een	  pla8egrond	  lezen.
• Zelfstandig	  op	  een	  eenvoudige	  pla8egrond	  een	  Ba	  Gua	  leggen.
• Zelfstandig	  de	  Ba	  Gua	  interpreteren:

• knelpunten	  in	  de	  Chi	  stroom	  aantonen
• conflicten	  tussen	  elementen	  zichtbaar	  maken:

• conflicten	  tussen	  funcHe	  en	  posiHe
• Zelfstandig	  met	  oplossingen	  voor	  knelpunten	  en	  conflicten	  komen.
• Waar	  mogelijk	  verbanden	  leggen	  tussen	  conflicten,	  deze	  zichtbaar	  maken	  en	  bespreken.

4.6.	  Cer<ficaat
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  ontvangt	  de	  student	  een	  cerHficaat	  als	  bewijs	  van	  deelname.

     Brochure Opleiding Feng Shui 
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5.	  Leerdoelen	  Feng	  Shui	  Level	  II

5.1.	  Algemeen
De	  Feng	  Shui	  Level	  II	  is	  bedoeld	  voor	  diegene	  die	  zich	  verder	  wil	  verdiepen	  in	  Feng	  Shui	  .	  
Na	  Level	  II	  kan	  de	  student	  in	  bredere	  kring	  al	  oefenend	  aan	  het	  werk	  als	  Feng	  Shui	  Professional	  in	  opleiding.

5.2.	  Toela<ng
Bewijs	  van	  deelname	  aan	  Feng	  Shui	  Level	  I.

5.3.	  Kennisdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• De	  ontstaansgeschiedenis	  en	  filosofische	  achtergrond	  van	  Feng	  Shui	  beschrijven.
• De	  tradiHonele	  achtergrond	  van	  Feng	  Shui	  herkennen	  in	  niet-‐lineaire	  patronen.
• Het	  verschil	  herkennen	  tussen	  oppervlakkige	  en	  diepgaande	  toepassing	  van	  Feng	  Shui.	  
• De	  werking	  van	  kleuren	  beschrijven.
• Kleuren	  herkennen	  en	  toepassen	  op	  element-‐	  en	  energeHsch	  niveau.
• De	  werking	  van	  vormen	  beschrijven.
• Vormen	  herkennen	  en	  toepassen	  op	  element-‐	  en	  energeHsch	  niveau.
• Materialen	  herkennen	  en	  toepassen	  op	  element-‐	  en	  energeHsch	  niveau.
• De	  gelaagdheid	  van	  de	  elementen	  (binnen	  materialen)	  beschrijven	  en	  herkennen.
• De	  werking	  van	  geuren	  beschrijven.
• De	  verschillende	  soorten	  geuren	  toepassen	  op	  element-‐	  en	  energeHsch	  niveau.
• De	  tastbare	  energie	  die	  via	  zicht,	  geluid,	  tastzin,	  geur	  en	  smaak	  ontvangen	  en	  samenbrengen	  tot	  een	  patroon	  die	  inter-‐relaHonele	  
verbanden	  zichtbaar	  maakt.

• Het	  begrip,	  de	  inhoud	  en	  de	  werking	  van	  space	  clearing	  beschrijven.
• De	  belangrijkste	  kenmerken	  van	  werkplekken	  beschrijven.
• De	  belangrijkste	  kenmerken	  van	  koken	  en	  de	  keuken	  en	  de	  invloed	  daarvan	  op	  het	  welzijn	  van	  bewoners	  beschrijven.	  
• Het	  eerste	  getal	  van	  de	  Nine	  Star	  Ki	  getallen	  van	  de	  bewoners	  uitrekenen	  en	  in	  de	  Ba	  Gua	  plaatsen.
• Zichtbaar	  verband	  leggen,	  door	  middel	  van	  het	  eerste	  Nine	  Star	  Ki	  getal,	  tussen	  de	  bewoner	  en	  zijn	  huis.
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• De	  onzichtbare	  energie	  patronen	  tussen	  de	  bewoner	  en	  zijn	  huis	  duiden	  en	  uitleggen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  inter-‐relaHonele	  
situaHe.	  

5.4.	  Houdingsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:
Op	  professionele	  wijze	  aan	  klanten	  een	  Feng	  Shui	  advies	  geven,	  waarbij	  hij

• Zichtbaar	  verband	  leggen,	  door	  middel	  van	  het	  eerste	  Nine	  Star	  Ki	  getal,	  tussen	  de	  bewoner	  en	  zijn	  huis.
• Niet	  geleid	  of	  gehinderd	  wordt	  door	  een	  oordeel.
• Zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  eigen	  gedrag.
• Zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  eigen	  verbale	  en	  nonverbale	  communicaHe	  in	  het	  contact	  met	  de	  klant.
• Weet	  hoe	  hij	  zich	  kan	  afstemmen	  op	  de	  klant.
• Met	  compassie	  een	  consult	  kan	  geven.
• Vertrouwd	  is	  met	  fijnstoffelijke	  en	  subHele	  energieën	  	  en	  daarvoor	  open	  staat.
• Vertrouwelijk	  met	  informaHe	  omgaat.
• Zoekt	  en	  doorvraagt	  naar	  de	  essenHe	  van	  een	  probleem	  tot	  een	  helder	  beeld	  ontstaat.
• Gevoelige	  confrontaHes	  niet	  uit	  de	  weg	  gaat.	  

5.5.	  Vaardigheidsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• Zelfstandig	  verbanden	  leggen	  tussen	  bewoners	  en	  een	  huis	  en	  daar	  oplossingen	  voor	  formuleren.
• Zelfstandig	  de	  verschillende	  invloeden,	  zoals	  die	  van	  kleuren,	  vormen,	  materialen	  en	  geuren	  afzonderlijk	  en	  in	  combinaHe	  
onderscheiden	  en	  meenemen	  in	  het	  advies.

• Zelfstandig	  de	  noodzaak	  voor	  space	  clearing	  herkennen	  .
• Zelfstandig	  een	  space	  clearing	  uitvoeren.

5.6.	  Cer<ficaat
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  ontvangt	  de	  student	  een	  cerHficaat	  als	  bewijs	  van	  deelname.

     Brochure Opleiding Feng Shui 
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6.	  Leerdoelen	  Feng	  Shui	  Level	  III

6.1.	  Algemeen
De	  Feng	  Shui	  Level	  III	  is	  bedoeld	  voor	  diegene	  die	  zich	  serieus	  in	  Feng	  Shui	  wil	  verdiepen.	  
Na	  Level	  III	  kan	  de	  student	  in	  brede	  kring	  aan	  het	  werk	  als	  Feng	  Shui	  Professional	  in	  opleiding.

6.2.	  Toela<ng
Bewijs	  van	  deelname	  aan	  Feng	  Shui	  Level	  I,	  Feng	  Shui	  Level	  II	  en	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I.

6.3.	  Kennisdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• De	  verschillende	  onderdelen	  van	  een	  consult	  beschrijven.
• De	  kenmerken	  beschrijven	  van	  objecHef	  waarnemen.
• De	  Ba	  Gua	  toepassen	  op	  de	  grotere	  omgeving.
• De	  belangrijkste	  kenmerken	  van	  slapen	  en	  slaapkamers	  	  en	  de	  invloed	  daarvan	  op	  het	  welzijn	  van	  bewoners	  beschrijven.
• De	  elementen	  herkennen	  in	  de	  uiterlijke	  verschijningsvorm	  van	  het	  gebouw.
• Verschillende	  architectuurstromingen	  herkennen	  en	  beschrijven.

6.4.	  Houdingsdoelen	  
De	  in	  level	  II	  ontwikkelde	  houdingsdoelen	  worden	  verder	  verdiept.
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student	  op	  professionele	  wijze	  aan	  klanten	  een	  Feng	  Shui	  advies	  geven,	  waarbij	  hij:

• Gevoelige	  confrontaHes	  niet	  uit	  de	  weg	  gaat.
• Niet	  geleid	  of	  gehinderd	  wordt	  door	  een	  oordeel.
• Zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  eigen	  gedrag.
• Zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  eigen	  verbale	  en	  nonverbale	  communicaHe	  in	  het	  contact	  met	  de	  klant.
• Weet	  hoe	  hij	  zich	  kan	  afstemmen	  op	  de	  klant	  en	  dat	  ook	  doet.
• Met	  compassie	  een	  consult	  kan	  geven.
• Vertrouwelijk	  met	  informaHe	  omgaat.
• Zoekt	  en	  doorvraagt	  naar	  de	  essenHe	  van	  een	  probleem	  tot	  een	  helder	  beeld	  ontstaat.
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6.5.	  Vaardigheidsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• Zelfstandig	  een	  consult	  vormgeven	  waarbij	  de	  klant	  centraal	  staat.
• Op	  vaardige	  wijze	  verbaal	  communiceren	  met	  de	  cliënt.
• Zelfstandig	  verbanden	  leggen	  tussen	  bewoners,	  de	  plaats	  van	  en	  inrichHng	  van	  de	  slaapkamer	  en	  daarvoor	  oplossingen	  
formuleren.

• Zelfstandig	  de	  Ba	  Gua	  op	  de	  grotere	  omgeving	  leggen	  en	  interpreteren	  en	  meenemen	  in	  het	  advies.
• Zelfstandig	  verbanden	  leggen	  tussen	  bewoners	  en	  alle	  aspecten	  van	  een	  huis	  die	  in	  voorgaande	  cursussen	  aan	  de	  orde	  zijn	  
geweest,	  deze	  zichtbaar	  maken	  en	  bespreken	  en	  oplossingen	  formuleren.	  Daarbij	  alHjd	  uitgaande	  van	  de	  essenHe	  van	  een	  
probleem.

• Zelfstandig	  zorgdragen	  voor	  het	  overdragen	  van	  kennis,	  vaardigheden	  en	  bewustzijns-‐elementen	  aan	  klanten.
• Zelfstandig	  zichzelf	  naar	  buiten	  toe	  als	  professional	  presenteren.
• Zelfstandig	  een	  advies	  schrijven	  dat	  gepresenteerd	  kan	  worden	  aan	  zowel	  cliënten	  als	  andere	  professionals	  zoals	  architecten,	  
interieur	  ontwerpers	  en	  uitvoerende	  vaklieden.

• Zelfstandig	  tarieven	  voor	  dienstverlening	  opstellen	  en	  hanteren.
• Zelfstandig	  problemen	  in	  klantencontact	  oplossen.

6.6.	  Cer<ficaat
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  ontvangt	  de	  student	  een	  cerHficaat	  als	  bewijs	  van	  deelname.
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7.	  Leerdoelen	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I

7.1.	  Algemeen
De	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I	  is	  bedoeld	  om	  de	  basisvaardigheden	  van	  Nine	  Star	  Ki	  te	  kunnen	  begrijpen	  en	  beheersen.	  Na	  Level	  I	  kan	  de	  
student	  al	  oefenend	  in	  kleine	  kring	  (vrienden	  en	  familie)	  Nine	  Star	  Ki	  consulten	  geven	  als	  Professional	  in	  opleiding.

7.2.	  Toela<ng
Bewijs	  van	  deelname	  aan	  Feng	  Shui	  Level	  I.
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7.3.	  Kennisdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• De	  relaHe	  tussen	  Feng	  Shui	  en	  Nine	  Star	  Ki	  beschrijven.
• De	  filosofische	  oorsprong	  van	  de	  Ba	  Gua	  beschrijven.
• De	  ontstaansgeschiedenis	  van	  de	  Ba	  Gua	  als	  magisch	  vierkant	  beschrijven.
• De	  tradiHonele	  achtergrond	  van	  Feng	  Shui	  en	  Nine	  Star	  Ki	  herkennen	  in	  inter-‐relaHonele	  patronen.
• De	  verschillende	  cycli	  die	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  de	  Ba	  Gua	  beschrijven.	  
• De	  drie	  Nine	  Star	  Ki	  getallen	  van	  een	  persoon	  uitrekenen.	  
• De	  betekenis	  van	  de	  drie	  posiHes	  van	  de	  Nine	  Star	  Ki	  getallen	  beschrijven.	  
• De	  startposiHe	  van	  de	  Nine	  Star	  Ki	  cyclus	  en	  het	  verloop	  van	  de	  cyclus	  tekenen	  en	  verklaren.
• De	  dieperliggende	  betekenis	  van	  de	  aard	  van	  de	  startposiHe	  van	  de	  cyclus	  beschrijven.
• De	  onderlinge	  beïnvloeding	  van	  de	  drie	  posiHes	  benoemen.
• De	  ontbrekende	  elementen	  van	  een	  cyclus	  definiëren	  en	  beschrijven.
• De	  ontbrekende	  elementen	  van	  een	  cyclus	  toevoegen	  om	  de	  cyclus	  te	  completeren.	  
• De	  Yin	  en	  Yang	  kwaliteiten	  van	  een	  cyclus	  bepalen.
• De	  Yin	  en	  Yang	  kant	  van	  de	  cyclus	  beschrijven.
• De	  persoonlijke	  leeropdracht	  uit	  het	  verloop	  van	  de	  cyclus	  afleiden	  en	  beschrijven.
• Eigenschappen	  van	  de	  elementen	  vertalen	  naar	  persoonlijkheidskenmerken.
• De	  cyclus	  en	  de	  ontbrekende	  elementen	  daarin	  vertalen	  naar	  aanpassingen	  in	  huis.	  

7.4.	  Houdingsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:
In	  huiselijke	  kring	  een	  Nine	  Star	  Ki	  consult	  geven,	  waarbij	  hij

• Zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  rol	  als	  waarnemer.
• Niet	  geleid	  of	  gehinderd	  wordt	  door	  een	  oordeel.
• Met	  compassie	  een	  advies	  kan	  geven.
• Vertrouwelijk	  met	  informaHe	  omgaat.
• Afstand	  bewaart	  en	  zich	  niet	  mengt	  in	  persoonlijke	  zaken	  van	  de	  klant.
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7.5.	  Vaardigheidsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• De	  wisselwerking	  tussen	  de	  Nine	  Star	  Ki	  getallen	  en	  de	  Feng	  Shui	  van	  iemands	  omgeving	  interpreteren.
• Een	  relaHe	  leggen	  tussen	  de	  cyclus,	  de	  levensloop	  en	  het	  ontwikkelingspotenHeel	  van	  de	  persoon.
• De	  cyclus	  zo	  concreet	  mogelijk	  vertalen	  naar	  manieren	  waarop	  de	  klant	  elementen	  -‐en	  daarmee	  eigen	  kwaliteiten-‐	  kan	  
ontwikkelen.

• Een	  relaHe	  leggen	  tussen	  de	  cyclus,	  de	  levensloop	  en	  het	  huis	  van	  de	  persoon.
• Zelfstandig	  de	  Ba	  Gua	  interpreteren:

• conflicten	  tussen	  personen	  en	  posiHe.
• De	  cyclus	  zo	  concreet	  mogelijk	  vertalen	  naar	  manieren	  waarop	  de	  klant	  elementen-‐	  en	  daarmee	  eigen	  kwaliteiten	  –	  in	  huis	  kan	  
sHmuleren.

7.6.	  Cer<ficaat
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  ontvangt	  de	  student	  een	  cerHficaat	  als	  bewijs	  van	  deelname.
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8.	  Leerdoelen	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  II

8.1.	  Algemeen
De	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  II	  is	  bedoeld	  om	  de	  basisvaardigheden	  van	  Nine	  Star	  Ki	  te	  kunnen	  begrijpen	  en	  beheersen.	  Na	  Level	  II	  kan	  de	  
student	  op	  adequate	  wijze	  als	  Professional	  in	  opleiding	  Nine	  Star	  Ki	  consulten	  geven.

8.2.	  Toela<ng
Bewijs	  van	  deelname	  aan	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I.

8.3.	  Kennisdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• De	  lichamelijke	  kenmerken	  van	  de	  vijf	  elementen	  herkennen	  en	  beschrijven.
• Het	  menselijk	  lichaam	  en	  falen	  daarvan	  vertalen	  naar	  elementen.
• De	  werking	  van	  de	  cyclus	  voor	  kinderen	  beschrijven.
• De	  verschillende	  vormen	  van	  emoHonele	  disbalans	  van	  een	  element	  herkennen	  en	  beschrijven.
• Oplossingen	  formuleren	  om	  deze	  disbalans	  weer	  in	  harmonie	  te	  brengen.
• De	  verborgen	  aspecten	  in	  de	  elementen	  herkennen	  en	  beschrijven.	  
• De	  paradox	  van	  het	  beledigende	  element	  herkennen	  en	  beschrijven.
• De	  verleiding	  van	  de	  kortste	  weg	  van	  de	  cyclus	  herkennen	  en	  beschrijven.
• De	  invloed	  van	  de	  vader	  en	  de	  moeder	  herkennen	  en	  beschrijven.
• De	  Nine	  Star	  Ki	  cyclus	  van	  2	  of	  meer	  personen	  met	  elkaar	  in	  verband	  brengen	  en	  beschrijven.	  

8.4.	  Houdingsdoelen
De	  in	  level	  I	  ontwikkelde	  houdingsdoelen	  worden	  verder	  verdiept.
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:
Op	  professionele	  wijze	  een	  Nine	  Star	  Ki	  consult	  geven,	  waarbij	  hij

• Zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  rol	  als	  waarnemer.
• Niet	  geleid	  of	  gehinderd	  wordt	  door	  een	  oordeel.
• Met	  compassie	  een	  consult	  kan	  geven.
• Vertrouwelijk	  met	  informaHe	  omgaat.
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• Afstand	  bewaart	  en	  zich	  niet	  mengt	  in	  persoonlijke	  zaken	  van	  de	  klant.
• Zoekt	  naar	  de	  essenHe	  en	  doorvraagt	  tot	  een	  helder	  beeld	  ontstaat.

8.5.	  Vaardigheidsdoelen
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  kan	  de	  student:

• Herkennen	  waar	  iemand	  zich	  in	  de	  cyclus	  bevindt.
• De	  paradox	  van	  het	  beledigende	  element	  bij	  een	  persoon	  herkennen	  en	  inzichtelijk	  maken	  en	  oplossingen	  hiervoor	  aanbieden.
• Herkennen	  of	  iemand	  de	  kortste	  weg	  van	  de	  cyclus	  volgt	  en	  handva8en	  voor	  verandering	  aanbieden.
• Invloed	  van	  de	  vader	  of	  moeder	  herkennen	  en	  uitleggen.
• De	  cyclus	  toepassen	  op	  kinderen	  en	  de	  invloed	  van	  ouders	  -‐en	  hun	  elementen-‐	  op	  kinderen	  verklaren.
• Aan	  de	  hand	  van	  de	  Nine	  Star	  Ki	  de	  relaHe	  tussen	  twee	  personen	  analyseren.
• Aan	  de	  hand	  van	  de	  Nine	  Star	  Ki	  de	  relaHes	  in	  een	  gezin	  analyseren.
• Zelfstandig	  verbanden	  leggen	  tussen	  de	  Nine	  star	  Ki	  cycli	  van	  bewoners	  onderling	  en	  hun	  huis.
• Een	  relaHe	  leggen	  tussen	  de	  cyclus,	  de	  levensloop	  en	  het	  ontwikkelingspotenHeel	  van	  de	  persoon	  en	  dit	  plaatsen	  in	  een	  breder	  
kader	  van	  intenHe	  en	  zingeving.

• Zelfstandig	  verbanden	  leggen	  tussen	  gezondheidsklachten	  van	  bewoners	  en	  Qi	  flow	  in	  huis	  en	  	  bij	  verstoring	  daarvan	  oplossingen	  
formuleren.

• Zelfstandig	  zichzelf	  naar	  buiten	  als	  Nine	  Star	  Ki	  professional	  presenteren.
• Zelfstandig	  tarieven	  voor	  dienstverlening	  opstellen	  en	  hanteren.
• Zelfstandig	  problemen	  in	  het	  klanten	  contact	  oplossen.	  

8.6.	  Cer<ficaat
Na	  afloop	  van	  dit	  level	  ontvangt	  de	  student	  een	  cerHficaat	  als	  bewijs	  van	  deelname.
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9.	  Leerdoelen	  Feng	  Shui	  1-‐jarige	  opleiding

9.1.	  Algemeen
In	  deze	  1-‐jarige	  opleiding	  worden	  alle	  leerdoelen	  van	  de	  5-‐Level	  opleiding	  bij	  elkaar	  gebracht	  in	  een	  doorgaande	  lesstructuur.	  
Deze	  leerdoelen	  zijn	  vanaf	  pagina	  7	  te	  vinden.

9.2.	  Toela<ng
Er	  zijn	  geen	  specifieke	  toelaHngseisen.	  Wel	  is	  het	  aan	  te	  bevelen	  dat	  de	  student	  over	  een	  vooropleiding	  op	  minimaal	  HAVO	  niveau	  of	  
gelijkwaardig	  beschikt.	  Voor	  het	  goed	  kunnen	  volgen	  en	  volbrengen	  van	  de	  opleiding	  is	  een	  HBO	  niveau	  van	  denken	  en	  handelen	  
noodzakelijk.
Van	  de	  student	  wordt	  verder	  verwacht	  dat	  hij/zij	  in	  staat	  is	  zelfstandig	  de	  studie	  ter	  hand	  te	  nemen	  en	  zich	  op	  adequate	  wijze	  de	  
gestelde	  leerdoelen,	  met	  hulp	  van	  de	  aangereikte	  lesstof	  en	  studieopdrachten,	  eigen	  maakt.	  
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10.	  Leerdoelen	  Algemeen

10.1.	  Algemeen
Tijdens	  de	  gehele	  opleiding,	  Hjdens	  alle	  modules	  wordt	  er	  veel	  aandacht	  geschonken	  aan	  de	  eigen	  beroepshouding	  van	  de	  student.	  Een	  
student	  heeX	  niet	  alleen	  kennis	  van	  en	  inzicht	  in	  Feng	  Shui,	  maar	  is	  ook	  in	  staat	  deze	  kennis	  en	  inzicht	  op	  een	  vaardige	  wijze	  toe	  te	  
passen	  in	  de	  prakHjk.	  Daartoe	  is	  de	  autude	  van	  de	  student	  van	  groot	  belang.

10.2.	  AOtudedoelen
Na	  afloop	  van	  de	  opleiding	  kan	  de	  student:

• Een	  open	  en	  respectvolle	  sfeer	  creëren.
• Een	  goede	  luisterhouding	  aannemen;	  dit	  kan	  non-‐verbaal	  als	  verbaal.

•	  non-‐verbaal	  bijv.:
• 	  geen	  gesloten	  armen
• 	  instemmend	  knikken
• 	  rus6ge	  houding

•	  verbaal:	  bijv.:
• 	  open	  vragen	  stellen
• 	  doorvragen
• 	  respectvolle	  manier	  van	  communiceren	  hanteren

• Empathisch	  reageren.
• Ook	  de	  onderliggende	  problemaHek	  in	  een	  situaHe	  herkennen.
• Flexibel	  zijn	  door	  bijvoorbeeld	  meer	  mogelijke	  oplossingen	  aan	  te	  bieden	  voor	  een	  geconstateerd	  probleem.
• Flexibel	  zijn	  door	  ruimte	  te	  laten	  aan	  de	  cliënt	  voor	  eigen	  invulling	  en	  interpretaHe.
• ObjecHef	  blijven	  in	  de	  eigen	  reacHe.
• Zichzelf	  bewust	  zijn	  van	  eventuele	  suggesHeve	  vraagstellingen.
• Zichzelf	  zien	  als	  gast	  in	  het	  huis	  van	  de	  cliënt.
• De	  eigen	  professionaliteit	  blijvend	  ontwikkelen	  door	  te	  reflecteren	  op	  het	  eigen	  beroepsmaHg	  handelen	  en	  acHef	  te	  zoeken	  naar	  
nieuwe	  ontwikkelingen.
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11.	  Masterclasses	  en	  modules

11.1.	  Algemeen
De	  masterclasses	  en	  modules	  zijn	  er	  op	  gericht	  de	  student	  verdiepende	  lesstof	  aan	  te	  bieden	  met	  betrekking	  tot	  een	  bepaald	  thema.	  
Dit	  thema	  wordt	  nader	  belicht,	  achtergronden	  worden	  uitgelegd	  en	  de	  student	  krijgt	  handva8en	  aangeboden	  om	  de	  lesstof	  te	  
integreren	  en	  aan	  te	  laten	  sluiten	  bij	  de	  al	  aanwezige	  Feng	  Shui	  en	  Nine	  Star	  Ki	  kennis.

11.2.	  Toela<ng
Minimaal	  bewijs	  van	  deelname	  aan	  Feng	  Shui	  Level	  I	  voor	  de	  modules.	  
De	  masterclasses	  zijn	  uitsluitend	  toegankelijk	  voor	  studenten	  die	  de	  opleiding	  voltooid	  hebben.

11.3.	  Thema’s
Het	  aanbod	  van	  de	  masterclasses	  en	  modules	  wisselt	  per	  jaar,	  maar	  deze	  worden	  door	  de	  jaren	  heen	  herhaald	  aangeboden.	  Het	  
aanbod	  blijX	  voortdurend	  in	  ontwikkeling	  en	  wanneer	  vanuit	  de	  studenten	  de	  vraag	  ontstaat	  naar	  verdieping	  ten	  aanzien	  van	  een	  
bepaald	  thema,	  kan	  daar	  een	  masterclass	  of	  module	  voor	  ontwikkeld	  worden.	  De	  masterclasses	  worden	  gegeven	  door	  Nina	  Elshof.	  De	  
modules	  worden	  gegeven	  door	  Nina	  Elshof	  in	  samenwerking	  met	  specialisten	  op	  het	  gebied	  van	  het	  betreffende	  thema.	  De	  
masterclasses	  en	  modules	  kunnen	  facultaHef	  gevolgd	  worden	  en	  voor	  elke	  gevolgde	  masterclass	  wordt	  een	  cerHficaat	  uitgereikt.	  Voor	  
een	  module	  ontvang	  je	  een	  bewijs	  van	  deelname.
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11.4.	  Programma	  masterclasses

• Mastering	  manifesta<on	  door	  Nina	  Elshof
Tijdens	  de	  opleiding	  heb	  je	  gewerkt	  met	  energie	  in	  vele	  vormen	  en	  specifiek	  met	  manifestaHe	  van	  energie	  in	  een	  huis.	  Door	  middel	  van	  
het	  Vision	  Board	  heb	  je	  kennis	  gemaakt	  met	  de	  mogelijkheid	  verschillende	  vormen	  van	  manifestaHe	  in	  je	  eigen	  leven	  mogelijk	  te	  
maken.	  
Deze	  masterclass	  brengt	  je	  in	  contact	  met	  het	  veld	  waar	  elke	  manifestaHe	  zijn	  oorsprong	  heeX	  en	  geeX	  je	  de	  tools	  in	  handen	  om	  
verder	  te	  ontwikkelen	  en	  meester	  te	  worden	  over	  je	  manifestaHes.	  

• Mastering	  transforma<on	  door	  Nina	  Elshof
TransformaHe	  is	  het	  sleutelwoord	  binnen	  de	  Feng	  Shui.	  Of	  het	  nu	  transformaHe	  van	  het	  interieur	  van	  een	  woning	  betreX,	  of	  
transformaHe	  van	  het	  ene	  element	  in	  het	  andere.	  De	  essenHe	  van	  transformaHe	  echter	  is	  gebaseerd	  op	  het	  leven	  scheppende	  principe	  
dat	  het	  een	  het	  ander	  voortbrengt,	  dat	  van	  uit	  chaos	  nieuw	  leven	  gecreëerd	  kan	  worden.	  
Deze	  masterclass	  maakt	  het	  je	  mogelijk	  de	  transformaHekracht	  in	  elke	  situaHe	  te	  herkennen	  en	  toe	  te	  passen.

• Mastering	  your	  soulpurpose	  door	  Nina	  Elshof
Nine	  Star	  Ki	  is	  een	  verhelderend	  eenvoudige	  methode	  om	  de	  eigen	  persoonlijke	  energie	  kwaliteiten	  te	  leren	  kennen.	  Het	  is	  ook	  een	  
prakHsche	  methode	  die	  je	  handva8en	  geeX	  om	  je	  eigen	  kracht	  in	  te	  ze8en	  en	  je	  zwaktes	  te	  leren	  handelen.
Deze	  masterclass	  brengt	  je	  een	  stap	  verder	  en	  geeX	  je	  het	  vermogen	  contact	  te	  maken	  met	  de	  oorspronkelijke	  bedoeling	  van	  jouw	  
Nine	  Star	  Ki	  structuur.
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11.5.	  Programma	  verdiepende	  modules

• Morfologie	  van	  de	  Vijf	  Elementen	  door	  Anja	  van	  Veenen,	  huidtherapeute
Een	  verkenningstocht	  door	  de	  Vijf	  Elementen.	  Er	  worden	  foto’s	  gemaakt	  en	  met	  de	  computer	  worden	  twee	  linker	  en	  twee	  rechter	  
gezichtshelXen	  aan	  elkaar	  gemonteerd.	  Tijdens	  deze	  een-‐daagse	  kennismaking	  ervaar	  je	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  foto’s	  de	  invloed	  van	  de	  
Vijf	  Elementen	  op	  lichaam	  en	  geest	  en	  hoe	  deze	  zich	  tonen	  in	  je	  gezicht.	  Ook	  als	  je	  dit	  level	  al	  eerder	  gevolgd	  hebt,	  biedt	  een	  tweede	  
keer	  veel	  extra	  inzicht	  in	  de	  ontwikkeling	  die	  je	  doormaakt	  en	  welke	  zichtbaar	  wordt	  in	  je	  veranderende	  gezicht.	  

	  
• De	  I-‐Tjing	  als	  bron	  voor	  Nine	  Star	  Ki	  door	  Johannes	  Bloemsma,	  filosoof	  en	  Feng	  Shui	  professional
De	  I-‐Tjing	  is	  het	  filosofisch	  meesterstuk	  uit	  de	  klassieke	  Chinese	  oudheid	  en	  geldt	  met	  recht	  als	  het	  culturele	  en	  spirituele	  fundament	  
ervan.	  Het	  is	  een	  kalender	  van	  energieknooppunten	  en	  geeX	  doormiddel	  van	  zeslijnige	  symbolen	  (hexagrammen)	  inzicht	  in	  de	  werking	  
van	  Hjd,	  hoe	  zij	  ons	  overal	  omringt	  en	  op	  ieder	  ogenblik	  onze	  woorden	  en	  daden	  beïnvloedt.	  
Tijdens	  deze	  unieke	  vijfdaagse	  leergang	  wordt	  je	  aan	  de	  hand	  van	  je	  eigen	  Nine-‐Star-‐Ki-‐getallen	  mee	  genomen	  naar	  de	  geschiedenis	  en	  
betekenis	  van	  dit	  boek,	  met	  de	  uiteindelijke	  bestemming	  dat	  jij	  weet	  welke	  ‘energieknooppunten’	  aanwezig	  waren	  op	  de	  dag	  dat	  jij	  ter	  
wereld	  kwam	  en	  hoe	  deze	  doorwerken	  in	  je	  leven.	  Je	  leert	  die	  ‘knooppunten’	  bij	  elke	  NSK-‐combinaHe	  zelf	  uitrekenen,	  hoe	  je	  ze	  kunt	  
interpreteren,	  welke	  levensthema’s	  eraan	  verbonden	  zijn	  en	  hoe	  je	  die	  kunt	  gebruiken	  bij	  diepgaande	  Nine	  Star	  Ki-‐consulten	  en	  Feng	  
Shui-‐analyses.

• Feng	  Shui	  op	  de	  werkplek	  door	  Claudy	  Voskens,	  professional	  organizer	  en	  Feng	  Shui	  professional
Ieder	  bedrijf	  en	  elke	  werkplek	  heeX	  een	  eigen	  uitstraling.	  Past	  die	  uitstraling	  bij	  de	  visie	  en	  missie	  van	  het	  bedrijf	  en	  welke	  invloed	  
heeX	  de	  medewerker	  daarop?	  Welke	  invloed	  heeX	  de	  werkplek	  op	  het	  funcHoneren	  en	  het	  welbevinden	  van	  de	  werknemer.	  Elk	  bedrijf	  
wil	  opHmaal	  gebruik	  maken	  van	  de	  uitstraling	  die	  het	  heeX	  en	  de	  energie	  die	  heerst	  binnen	  het	  gebouw/bedrijf.	  Een	  goed	  
georganiseerde	  werkplek	  en	  Feng	  Shui	  kunnen	  dat	  alleen	  maar	  versterken.	  
Tijdens	  deze	  vijfdaagse	  leergang	  wordt	  je	  aan	  de	  hand	  van	  concrete	  voorbeelden	  uitgelegd	  wat	  het	  verschil	  is	  tussen	  opruimen	  en	  
organizen.	  Leer	  je	  hoe	  je	  de	  energie	  op	  je	  werkplek	  of	  in	  je	  bedrijf	  kunt	  versterken	  met	  Feng	  Shui.	  Ontdek	  je	  de	  kracht	  van	  een	  
opgeruimd	  bureau.	  Laat	  je	  de	  energie	  op	  en	  rondom	  de	  werkplek	  weer	  stromen	  waardoor	  focus	  en	  concentraHe	  op	  de	  werkplek	  
verbeterd	  wordt.	  Leer	  je	  hoe	  je	  op	  basis	  van	  Feng	  Shui	  een	  werkplekconsult	  kunt	  geven.
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11.6.Cer<ficaat	  |	  Bewijs	  van	  deelname
Na	  afloop	  van	  een	  masterclass	  en	  een	  vier-‐	  of	  vijf-‐daagse	  module	  ontvang	  de	  student	  een	  cerHficaat.	  Na	  afloop	  van	  een	  een-‐daagse	  
module	  ontvangt	  de	  student	  een	  bewijs	  van	  deelname.	  	  
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12.	  Diploma	  Feng	  Shui	  Professional

12.1.	  Algemeen
Om	  als	  Feng	  Shui	  Professional	  te	  kunnen	  werken	  dient	  er	  aan	  het	  eind	  van	  het	  opleidingstraject	  een	  afsluitend	  examen	  afgelegd	  te	  
worden.

12.2.	  Tentamen
Tweemaal	  jaarlijks	  wordt	  centraal	  en	  schriXelijk	  een	  tentamen	  afgenomen	  in	  januari	  en	  in	  juni.

12.3.	  Toela<ng	  tentamen
CerHficaten	  Feng	  Shui	  Level	  I,	  II	  en	  III	  of	  minimaal	  10	  lessen	  gevolgd	  in	  het	  1-‐jarige	  traject.

12.4.	  Toela<ng	  examen
CerHficaat	  Feng	  Shui	  Level	  I,	  II	  &	  III	  	  en	  cerHficaat	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I	  &	  II.
Of
Minimaal	  80%	  van	  de	  lessen	  gevolgd	  in	  het	  1-‐jarige	  traject.

12.5.	  Examen
Dit	  examen	  bestaat	  uit	  een	  theorie	  gedeelte	  en	  een	  prakHjk	  gedeelte.	  
Het	  theorie	  examen	  wordt	  tweemaal	  per	  jaar	  centraal	  en	  schriXelijk	  afgenomen	  in	  januari	  en	  in	  juni.
Het	  prakHjk	  examen	  wordt	  afgenomen	  Hjdens	  de	  studie	  door	  middel	  van	  het	  uitvoeren	  van	  een	  prakHjkopdracht.
Het	  examen	  is	  gelijk	  voor	  studenten	  van	  alle	  vormen	  van	  de	  opleiding.

De	  vragen	  voor	  dit	  examen	  worden	  opgesteld	  door	  een	  examencommissie.	  Toetsing	  van	  het	  afgelegde	  examen	  vindt	  eveneens	  plaats	  
door	  de	  examencommissie.

12.6.	  Diploma
Als	  het	  tentamen,	  het	  prakHjk-‐examen	  en	  het	  theorie-‐examen	  met	  goed	  gevolg	  zijn	  afgelegd	  en	  de	  student	  voor	  het	  betreffende	  
onderdeel	  een	  voldoende	  heeX	  gescoord,	  ontvangt	  de	  student	  het	  diploma	  Feng	  Shui	  Professional.
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13.	  Overzicht	  modulaire	  opleiding	  in	  stappen

13.1.	  Eerste	  stap
Na	  afronding	  van	  de	  module	  Feng	  Shui	  Level	  I,	  kan	  doorgestroomd	  worden	  naar	  Feng	  Shui	  Level	  II	  of	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I.

13.2.	  Tweede	  stap
Na	  afronding	  van	  de	  module	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I,	  kan	  doorgestroomd	  worden	  naar	  module	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  II.
De	  modules	  Feng	  Shui	  Level	  II	  en	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I	  kunnen	  in	  willekeurige	  volgorde	  gevolgd	  worden,	  eventueel	  ook	  gelijkHjdig.
Hierna	  kan	  de	  student	  zich	  aansluiten	  als	  Professional	  in	  opleiding	  bij	  de	  overkoepelende	  My	  Feng	  Shui	  organisaHe.

13.3.	  Derde	  stap
Na	  afronding	  van	  de	  modules	  Feng	  Shui	  Level	  I	  en	  Feng	  Shui	  Level	  II,	  kan	  de	  module	  Feng	  Shui	  Level	  III	  gevolgd	  worden.	  

13.4.	  Vierde	  stap
Na	  afronding	  van	  de	  modules	  Feng	  Shui	  Level	  I,	  Feng	  Shui	  Level	  II,	  Feng	  Shui	  Level	  III,	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  I	  en	  Nine	  Star	  Ki	  Level	  II,	  kan	  een	  
afrondend	  examen	  afgelegd	  worden.	  Dit	  examen	  wordt	  apart	  afgenomen	  en	  is	  niet	  verplicht.	  Als	  dit	  examen	  met	  goed	  gevolg	  is	  
afgelegd	  beschikt	  de	  student	  over	  het	  diploma	  Feng	  Shui	  Professional	  en	  kan	  hij	  zich	  aansluiten	  als	  Professional	  bij	  de	  overkoepelende	  
My	  Feng	  Shui	  organisaHe.
Iedere	  student	  die	  de	  opleiding	  heeX	  afgerond,	  krijgt	  een	  graHs	  vermelding	  op	  de	  site	  van	  de	  My	  Feng	  Shui	  organisaHe.	  Bezwaar	  tegen	  
deze	  vermelding	  kan	  doorgegeven	  worden	  aan	  ons	  secretariaat	  info@ninaelshoffengshui.nl.
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14.	  Studiebelas<ng:
Tijdens	  elk	  level	  van	  de	  modulaire	  opleiding	  krijgt	  de	  student	  per	  les	  een	  opdracht	  mee	  naar	  huis	  die	  circa	  acht	  uur	  studie	  vraagt.	  

Tijdens	  de	  jaaropleiding	  wordt	  in	  studiegroepen	  gewerkt	  aan	  het	  maken	  van	  analyses	  van	  woningen	  en	  pla8egronden	  van	  
medestudenten,	  dus	  ook	  van	  de	  eigen	  woning	  van	  de	  student.	  
Daarnaast	  worden	  per	  les	  opdrachten	  verstrekt.	  
Dit	  vraagt	  per	  week	  circa	  acht	  uur	  studie.
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15.	  Aanmelden:	  

15.1.	  Aanmelden	  voor	  de	  jaaropleiding	  of	  een	  van	  de	  modules	  geschiedt	  door	  middel	  van	  het	  invullen	  van	  het	  aanmeldingsformulier	  
op	  de	  website.	  Direct	  na	  ontvangst	  van	  dit	  formulier	  ontvangt	  de	  student	  een	  factuur	  voor	  inschrijfgeld	  van	  €	  125,=.	  De	  
factuur	  dient	  binnen	  twee	  weken	  na	  factuurdatum	  betaald	  te	  zijn.	  Daarmee	  is	  de	  inschrijving	  definiHef.	  Voor	  het	  resterende	  
cursusgeld	  ontvangt	  de	  student	  een	  aparte	  factuur.	  Deze	  dient	  betaald	  te	  zijn	  binnen	  de	  op	  de	  factuur	  vermelde	  
betalingstermijn,	  doch	  uiterlijk	  vòòr	  de	  eerste	  lesdag.	  

15.2.	  Door	  het	  aanmeldformulier	  in	  te	  sturen,	  gaat	  de	  student	  akkoord	  met	  de	  algemene	  voorwaarden	  en	  meldt	  de	  student	  zich	  aan	  
voor	  de	  opleiding	  en	  verplicht	  hij/zij	  zich	  tot	  betaling	  en	  deelname.	  

15.3.	  De	  ontvangst	  van	  het	  aanmeldformulier	  wordt	  per	  mail	  bevesHgd.	  Na	  ontvangst	  van	  deze	  mail	  kan	  de	  student	  de	  aanmelding	  
binnen	  14	  dagen	  nog	  kosteloos	  annuleren.

16.	  Annulering:	  

16.1.	  Bij	  onvoldoende	  aanmeldingen	  of	  overmacht	  behoudt	  de	  Feng	  Shui	  Academie	  zich	  het	  recht	  voor	  de	  opleiding	  te	  annuleren,	  of	  
naar	  een	  latere	  datum	  door	  te	  schuiven.	  Het	  betaalde	  inschrijfgeld	  of	  lesgeld	  wordt	  in	  dat	  geval	  volledig	  geresHtueerd.	  
Mocht	  annulering	  van	  een	  opleiding	  noodzakelijk	  zijn,	  dan	  geschiedt	  dit	  tot	  uiterlijk	  èèn	  week	  voor	  aanvang	  van	  de	  
betreffende	  opleiding.

16.2.	  Mocht	  de	  student	  door	  omstandigheden	  verhinderd	  zijn	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  opleiding	  waarvoor	  deze	  zich	  heeX	  
ingeschreven,	  dan	  dien	  dit	  schriXelijk	  (per	  mail)	  kenbaar	  gemaakt	  te	  worden.	  Het	  betaalde	  inschrijfgeld	  wordt	  alleen	  
geresHtueerd	  indien	  de	  annulering	  binnen	  30	  dagen	  na	  factuurdatum	  bij	  ons	  binnen	  is.	  Bij	  annulering	  na	  30	  dagen	  vervalt	  het	  
recht	  op	  resHtuHe	  van	  het	  inschrijfgeld.

16.3.	  Zie	  ook	  de	  algemene	  voorwaarden.
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Prak<sche	  informa<e:
De	  modulaire	  opleiding	  tot	  Feng	  Shui	  Professional	  is	  ontwikkeld	  door	  Nina	  Elshof	  Feng	  Shui	  in	  samenwerking	  met	  Annelies	  Bretveld	  
(afstudeer	  begeleider	  aan	  Academy	  for	  Digital	  Entertainment),	  Ilsabeth	  Kaars	  Sijpesteijn	  (omgevingspsycholoog)	  en	  Eveline	  Kroon	  (P&O	  
medewerker	  Museum	  Zaanse	  Schans).

Vooropleiding:
Om	  deel	  te	  kunnen	  nemen	  aan	  de	  module	  Feng	  Shui	  Level	  I	  of	  de	  1-‐jarige	  Beroepsopleiding,	  is	  geen	  specifieke	  vooropleiding	  vereist.	  
Wel	  wordt	  een	  zelfstandige	  werkhouding	  gevraagd	  en	  dient	  de	  student	  te	  beschikken	  over	  een	  denk-‐	  en	  werkhouding	  op	  HBO	  niveau.	  

Docenten:
	   Nina	  Elshof
	   Ilsabeth	  Kaars	  Sijpesteijn
	   Johannes	  Bloemsma
	   Claudy	  Voskens

Lesmateriaal:
Het	  lesmateriaal	  wordt	  telkens	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  een	  module	  uitgereikt.	  

Accredita<e:
Nina	  Elshof	  Feng	  Shui	  is	  opgenomen	  in	  het	  Centraal	  Register	  Kort	  Beroeps	  Onderwijs	  (CRKBO).
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Investering:
Feng	  Shui	  Level	  I 	   	   4	  lesdagen	  	   €	  495,=	   	   	  
Feng	  Shui	  Level	  II 	   	   4	  lesdagen	   €	  495,=
Feng	  Shui	  Level	  III 	   	   4	  lesdagen	   €	  495,=
Nine	  Star	  Ki	  Level	  I	  	   4	  lesdagen	   €	  495,=
Nine	  Star	  Ki	  Level	  II	  	   4	  lesdagen	   €	  495,=

1-‐jarige	  opleiding	   	   20	  lesdagen	  	   €	  2.245,=

Examengeld	   	   1	  dag	   	   €	  125,=

Op<oneel:
Masterclass	  	   	   1	  lesdag	   €	  125,=
Verdiepende	  module	   1	  lesdag	   €	  125,=
Verdiepende	  module	   4	  lesdagen	   €	  495,=
Verdiepende	  module	   5	  lesdagen	   €	  595,=

Alles	  vrijgesteld	  van	  BTW.
De	  prijzen	  van	  de	  opleidingen	  zijn	  inclusief	  lunch,	  koffie	  en	  thee.	  

Voor	  Feng	  Shui	  Level	  II	  wordt	  €	  50,=	  in	  rekening	  gebracht	  voor	  aanvullend	  lesmateriaal.
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I 	   Nina	  Elshof
Directeur	  en	  oprichter	  van	  de	  Feng	  Shui	  Academie	  en	  van	  de	  overkoepelende	  organisaHe	  
My	  Feng	  Shui.

	   Nina	  is	  Feng	  Shui	  Professional	  en	  als	  zodanig	  bijna	  20	  jaar	  als	  zelfstandig	  ondernemer	  werkzaam.

	  
	   Raad	  van	  Advies
	   Het	  werk	  van	  de	  Feng	  Shui	  Academie	  wordt	  ondersteund	  en	  begeleidt	  door	  de	  Raad	  van	  Advies.	  Deze	  
	   bestaat	  uit	  Mariët	  Seuren-‐Smorenburg,	  Elly	  van	  Gerrevink	  en	  Esther	  Reinders.
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