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Nine Star Ki 
       Astrologie

Dynamiek van je persoonlijkheid
Daarin schuilt namelijk het gevaar dat je die uitleg als 
vaststaand feit gaat aannemen en ga je je misschien 
na verloop van tijd wel overeenkomstig gedragen.
Voor mij is het veel interessanter om te onderzoeken 
hoe je je door het leven bewéégt. Wat de dynamiek 
is die jouw persoonlijkheid kenmerkt. Dat is geheel 
in overeenstemming met de Oosterse filosofische 
wijze van denken die er van uit gaat dat alles uit 
energie bestaat en dus altijd in beweging is. Dit in 
tegenstelling tot ons Westerse denken die alles al snel 
als absoluut en onveranderlijk tracht neer te zetten. 
Inherent aan beweging is dat er patronen te 
herkennen zijn. Elke beweging herhaalt zich op den 
duur. En elke herhaling biedt telkens de mogelijkheid 
om iets nieuws te leren of het nog een keer overnieuw 
te doen onder het motto oefening baart kunst. 

Telkens dezelfde fouten maken
Misschien herken je op een zeker moment zelf dat 
je wéér niet de juiste baan/partner/woonplek hebt 
gekozen en wederom in eenzelfde valkuil stapt. Of 
erger nog, dat je vrienden dat eerder herkennen dan 
jijzelf! Waarom maak je toch telkens weer dezelfde 
fout? Waarom trap je iedere keer weer opnieuw in 
dezelfde valkuil of zie je je voor eenzelfde probleem 
geplaatst? En - belangrijker - kun je die herhaling op 
de één of andere manier voorkomen?

Nine Star Ki astrologie
Nine Star Ki astrologie is een van de oudste, zoniet de 
oudste, vorm van astrologie ter wereld. Deze 
astrologie is gebaseerd op de principes van yin en 
yang, vrouwelijk en mannelijk, die in een constante 
werveling van beweging in een dans met elkaar 
verwikkeld zijn. Nine Star Ki vertaalt deze dans, deze 
werveling door middel van de vijf elementen naar 
archetypische vormen van energiepatronen in je leven.

Nine Star Ki profiel
Aan de hand van een Nine Star Ki profiel krijg je dan 
ook inzicht in hoe de levensenergie of chi energie 
zich door jouw leven heen beweegt, welke patronen 
zich daarin aftekenen en welke herhalingen zich laten 
zien. Het geeft inzicht in het energetische profiel 
waarmee je geboren bent dat zorgt voor de patronen 
in je leven. Zo’n profiel kun je beschouwen als je 
energetische vingerafdruk. Het grote verschil met 

Word jij graag geassocieerd met een os of een varken, of met 
een ram of een kreeft? De meeste vormen van astrologie 
maken gebruik van een dierenriem aan de hand waarvan jouw 
persoonlijke karaktertrekken worden uitgelegd. Bij de Nine Star 
Ki komt er echter geen dierentuin aan te pas en wordt je dus 
niet via de metafoor van een dier uitgelegd wat je bent. 
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natuurlijk hoe het dan precies werkt die Nine Star Ki. 
Aan de hand van je geboortedatum worden drie getal-
len uitgerekend die refereren aan drie verschillende 
elementen. Je kunt dus een vuur-water-hout profiel 
hebben, maar ook een water-water-aarde of bijvoor-
beeld een hout-aarde-metaal. In totaal zijn er 81 ver-
schillende combinaties mogelijk en in elke combinatie 
ontbreken minimaal twee en maximaal vier van de vijf 
elementen. Het zijn interessant genoeg die ontbre-
kende elementen die je op weg kunnen helpen naar 
meer heelheid en meer balans in je leven.

Wat zijn jouw talenten?
Je kunt een online Nine Star Ki consult boeken. In an-
derhalf uur tijd leg ik je dan uit met welke talenten en 
vaardigheden je het leven tegemoet treedt en welke 

aanvullende vaardigheden 
handig zijn om te ontwikke-
len om verder te groeien in je 
mogelijkheden.

Eva van Zeeland; “Mijn 
elementen zijn metaal, aarde 
en hout. Ik mis dus water en 
vuur en laten deze nu precies 
staan voor vrouwelijk (water) 
en het hart (vuur). Mooi toch? 
Precies de thema’s waar ik nu 
mee bezig ben!

Over Nina Elshof 
Nina is afgestudeerd als bin-

nenhuisadviseur en Feng Shui consultant. In 1995 heeft 
zij haar bedrijf Nina Elshof Feng Shui opgericht. Sinds-
dien werkt zij als Feng Shui Professional met Feng Shui 
en Nine Star Ki. Haar meer dan twintig jaar ervaring 
heeft haar een schat aan inzicht en kennis opgeleverd 
over de achtergronden en diepgang van Feng Shui en 
Nine Star Ki. Nina heeft inmiddels aan meer dan 1.000 
mensen en bedrijven een Feng Shui of Nine Star Ki ad-
vies gegeven, of in een workshop, cursus of opleiding 
haar kennis met hen gedeeld.

www.NinaElshofFengShui.nl

een gewone geboortehoroscoop is dat je Nine Star 
Ki profiel je ook precies kan laten zien wat je nodig 
hebt om dergelijke patronen te doorbreken en wat je 
nodig hebt om je verder te kunnen ontwikkelen.

Vijf elementen
Nine Star Ki astrologie is namelijk gebaseerd op de 
leer van de vijf elementen. Elk element heeft zijn 
eigen karakteristieke kenmerken en kwaliteiten, 
maar kent zeker ook zijn eigen valkuilen. Water is 
bijvoorbeeld heel empathisch en sensitief, maar kan 
ook zo naar binnen gericht zijn dat er maar moeilijk 
mee te communiceren valt. Hout is altijd positief en 
in beweging, maar kan ook enorm doordrammen en 
daarin ook best agressief worden. Vuur is uitbundig 
hartstochtelijk en vol passie, maar kan ook enorm 
lange tenen hebben en al-
leen aan zichzelf denken. 
Aarde houdt met alles en 
iedereen rekening en is bui-
tengewoon zorgzaam, maar 
kan je ook smoren in betut-
teling en het vasthouden 
aan regels. Metaal is helder, 
spiritueel en rationeel, maar 
kan ook volledig het contact 
met het aardse, met het 
lichaam verliezen. 
Nu is de truc van Nine Star 
Ki dat je niet wordt vastge-
pind op het element dat je 
bént maar hoe dit element 
beweegt en als eb en vloed de energie in je leven 
kan laten afnemen en toenemen. Bovendien zijn 
alle elementen vanuit zichzelf altijd op zoek naar de 
flow, naar doorstroming, naar beweging en willen ze 
met z’n vijven een doorstromende cyclus van energie 
creëeren. Een cirkel van creatie dus. 

Je eigen persoonlijke profiel
Als je je kunt voorstellen dat jij, met je eigen persoon-
lijke profiel, door middel van de elementen die daar 
onderdeel van uitmaken mee stroomt in die cirkel 
van creatie, zit je toch tegen een heel ander plaatje 
aan te kijken dan tegen het ‘label’ dat je een ram, 
een kreeft, een os of een varken bent. Grote vraag is 


