LESROOSTER
Lestijden

DAG 1 MASTERCLASS

10.30 - 12.30

blok 1
12.30 - 13.30

13.30 - 15.30

16.00 - 18.00
18.00-19.30
19.30 - 21.30

blok 1
11.00 - 11.30

11.30 - 13.30

pauze
blok 3

DAG 2 MASTERCLASS

09.00 - 11.00

lunchpauze
blok 2

15.30 - 16.00

Lestijden

Lestijden

blok 2
13.30 - 14.30

14.30 - 16.30

pauze

lunchpauze
blok 3

dinerpauze
depth talk - lezing

LIVE Q&A’s

19.00 - 21.00
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LESROOSTER
les

datum

onderwerp
HUISWERK

1

14-09-20

vragen over eigen voordeur + voordeur foto mailen + foto naambordje mailen + plattegrond eigen
woning meenemen + persoonlijk doel en verwachtingen opleiding

Les 1 : Masterclass-1 : Thuis komen bij Feng Shui
introductie opleiding
10.30-12.30

voorstellen a.d.v. presentatie voordeuren - 10 min p.p.
werkgebied Feng Shui

13.30-15.30

historie, achtergrond, stromingen
yin-yang, dualiteit versus polariteit, 4 versus 5 elementen, 5 elementen cyclus
archetypen & metaforen 5 elementen, Ba Gua 9 posities, 9 verschijningsvormen 5 elementen,

16.00-18.00

functies Ba Gua posities, standaardplattegrond, oriëntatie Ba Gua op voordeur, kwaliteiten voordeur,
voordeur-achterdeur

14-09-20
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HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving
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LESROOSTER
les

datum

onderwerp

• historie en achtergrond: in welke tijd is Feng Shui ontstaan en waarom
• wat is Feng Shui eigenlijk en hoe kan het gebruikt worden
• gevoel heeft een functie en communiceert instinctmatige reacties, Feng Shui geeft woorden aan
het gevoel dat betrekking heeft op invloeden uit de omgeving

19.30-21.30
Depth Talk-1 : Feng Shui kijk op de wereld

• om met Henny Coolen (senioronderzoeker bij het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft) te

spreken: ‘Op welke wijze beïnvloeden mensen hun omgeving, en andersom? Welke mechanismen
liggen hieraan ten grondslag? Ruimtelijk ontwerp heeft immers vaak betrekking op het creëren en
transformeren van gedragssettingen.’

• leestip: ’Architecture of Happiness’ - Alain de Botton
2

15-09-20

Les 2 : Masterclass-2
09.00-11.00

3

analyse adv standaardplattegrond, stappenplan analyse, energiestromen, conflicten functies en
posities

11.30-13.30

conflicten functies en posities, uitleg uitwerking conflicten, mediators & wat ze vertellen

14.30-16.30

definitie bebouwing, voordeurlijn, extensies & missende posities, heel maken missende posities

15-09-20

HUISWERK

plattegrond 1 en 3, het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

22-09-20

Les 3 : Oefenen met plattegronden
Video 1 – plattegrond 1
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uitleg plattegrond 1
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Q&A

4

Q&A

5

Video 2 – plattegrond 3

uitleg plattegrond 3

Video 3 – samenvatting les 3

samenvatting video 1 & video 2, punten op een rij

28-09-20

Live Q&A - 1

bespreken video’s 1, 2, 3 en vragen beantwoorden

29-09-20

HUISWERK

6-10-20

plattegrond 4, schuine plattegrond 5, Ba Gua verdieping, het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je
in je online lesomgeving

Les 4 : Plattegronden met een uitdaging
Video 4 – plattegrond 4

uitleg plattegrond 4

Video 5 – schuine plattegrond 5

uitleg schuine plattegrond 5 en Ba Gua verdieping

Video 6 – samenvatting les 4

samenvatting video 4 & video 5, punten op een rij

12-10-20

LIVE Q&A - 2

video 4, 5, 6 bespreken en vragen beantwoorden

13-10-20

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

20-10-20

Les 5 : Energie in vorm en beweging
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Video 7 - vormenleer

vormenleer

Video 8 – hoeken en energie

hoeken & energie
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Q&A

6

Q&A

7

Q&A

Video 9 – samenvatting les 5

samenvatting video 7 & video 8, punten op een rij

26-10-20

LIVE Q&A - 3

bespreken video’s 7, 8, 9 en vragen beantwoorden

27-10-20

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

3-11-20

Les 6 : Beleef kleur en materialen
Video 10 – kleuren

uitleg kleuren

Video 11 – materialen

uitleg materialen

Video 12 – samenvatting les 6

samenvatting video 10 & video 11, punten op een rij

9-11-20

LIVE Q&A - 4

bespreken video’s 10, 11, 12 en vragen beantwoorden

10-11-20

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

17-11-20

Les 7 : Verborgen boodschappen

23-11-20
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Video 13 – interieur waarnemen

uitleg interieurfoto’s

Video 14 – gelaagdheid elementen

uitleg gelaagdheid elementen

Video 15 – samenvatting les 7

samenvatting video 13 & video 14, punten op een rij

LIVE Q&A - 5

bespreken video’s 13, 14, 15 en vragen beantwoorden
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8

Q&A

9

24-11-20

HUISWERK

01-12-20

Les 8 : Subtiele energie

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

Video 16 – geuren

uitleg geuren

Video 17 – space clearing

uitleg space clearing

Video 18 – samenvatting les 8

samenvatting video 16 & video 17, punten op een rij

07-12-20

LIVE Q&A - 6

bespreken video’s 16, 17, 18 en vragen beantwoorden

08-12-20

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

15-12-20

Les 9 : Vaardige communicatie
Video 19 – consultvaardigheden

uitleg consultvaardigheden

Video 20 – consultvaardigheden vervolg

vervolg uitleg consultvaardigheden

Video 21 – samenvatting les 9

samenvatting video 19 & video 20, punten op een rij

15-12-20

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

19-12-20

10.30-12.00 ONLINE TENTAMEN
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Q&A

04-01-21

LIVE Q&A - 7

10

11-01-21

Les 10 : Masterclass-3 : De mens centraal
10.30-12.30

13.30-15.30

16.00-18.00

video’s 19, 20, 21, bespreken tentamen en vragen beantwoorden

waarnemen en consultvaardigheden, communicatietechnieken, inhoudelijk-betrekkingsnivo, opengesloten vragen
vragen en doorvragen, samenvatten en terugkoppelen, stappenplan consult
vertalen naar een advies, woordkeuze, inhoud advies, volgorde advies, doel en consequenties advies,
schrijfopdracht

• natuurlijk cycli en herkenbare patronen brengen een beweging op gang, die vervolgens het leven
van mensen beïnvloed; denk aan het patroon van de seizoenen

• Nine Star Ki, de studie van cycli en patronen, is aanvankelijk in India ontstaan en via China naar
Japan gekomen waar het is verfijnd

19.30-21.30
Depth Talk-2 : Feng Shui en de mens: spiritualiteit van de
omgeving

• Nine Star Ki duidt en geeft uitleg aan die cycli en patronen
• ook legt ze de link met de innerlijke en persoonlijke ontwikkeling van mensen
• door deze ontwikkeling naast de grotere beweging van cycli en patronen te leggen, ontstaat er
inzicht in de rode draden door het leven heen: tendensen uit de beweging van de omgeving die

leven en welzijn op persoonlijk niveau beïnvloeden en waar ieder een keuze in heeft hoe daar op
individueel niveau mee om te gaan

11

12-01-21

Les 11 : Masterclass-4
09.00-11.00

©2020 Nina Elshof | Feng Shui Academie

intro & achtergrond Nine Star Ki, relatie NSK en FS, NSK 1e getal
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11.30-13.30

12

Q&A

13

uitleg presentaties, NSK in de plattegrond, NSK in je eigen plattegrond, inzichten en ingevingen
noteren

14.30-16.30

NSK 2e en 3e getal, betekenis positie, startpositie en betekenis daarvan, stappenplan, interpretatie

12-01-21

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

19-01-21

Les 12 : Nine Star Ki uitdagingen
Video 22 - NSK ongeaspecteerd

uitleg NSK ongeaspecteerd

Video 23 - NSK de invloed van vader en moeder

uitleg NSK invloed vader en moeder

Video 24 - samenvatting les 12

samenvatting video 22 & video 23, punten op een rij

25-01-21

LIVE Q&A - 8

bespreken video’s 22, 23, 24 en vragen beantwoorden

26-01-21

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

02-02-21

Les 13 : Water en Hout kwaliteiten
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Video 25 – 1-water

uitleg 1-water

Video 26 – 3-hout

uitleg 3-hout

Video 27 - 4-hout

uitleg 4-hout
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Q&A

14

Q&A

15

Q&A

08-02-21

LIVE Q&A - 9

bespreken video’s 25, 26, 27 en vragen beantwoorden

09-02-21

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

16-02-21

Les 14 : Vuur en Aarde kwaliteiten
Video 28 – 9-vuur

uitleg 9-vuur

Video 29 – 2-aarde

uitleg 2-aarde

Video 30 – 5-aarde

uitleg 5-aarde

22-02-21

LIVE Q&A - 10

bespreken video’s 28, 29, 30 en vragen beantwoorden

23-02-21

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

02-03-21

Les 15 : Aarde en Metaal kwaliteiten

08-03-21
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Video 31 – 8-aarde

uitleg 8-aarde

Video 32 – 7-metaal

uitleg 7-metaal

Video 33 – 6-metaal

uitleg 6-metaal

LIVE Q&A - 11

bespreken video’s 31, 32, 33 en vragen beantwoorden
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16

09-03-21

HUISWERK

13-03-21

10.30-12.00 ONLINE TENTAMEN

16-03-21

Les 16 : Mensen en hun Nine Star Ki profiel
Video 34 – NSK voorbeeldprofiel-1 : Basic
Video 35 – NSK voorbeeldprofiel-2 : De samoerai en uit
balans

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

uitleg Nine Star Ki voorbeeldprofiel 1
uitleg Nine Star Ki voorbeeldprofiel 2

Video 36 – NSK voorbeeldprofiel-3 : Man on a Mission

uitleg Nine Star Ki voorbeeldprofiel 3
bespreken video 34, 35, 36, bespreken tentamen en vragen beantwoorden

Q&A

22-03-21

LIVE Q&A - 12

17

29-03-21

Les 17 : Masterclass-5 : De spirituele mens en zijn element
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10.30-12.30

NSK emotionele disbalans, beledigend element

13.30-15.30

NSK in de relatie, voeding & gezondheid

16.00-18.00

relatie huis & bewoners, bepalen geschiktheid huis
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• hoe relevant is een filosofische beschouwing op de omgeving, als deze filosofie in een ver verleden
tegen een heel andere culturele achtergrond is ontstaan dan de onze

• wat is het belang van Feng Shui en hoe kan het zijn nut bewijzen ten aanzien van de complexe
ontwerpopgaven waar we nu voor gesteld worden

19.30-21.30
Depth Talk-3 : Feng Shui in het westen van nu

• om met Henk Staats (universitair docent bij de sectie Sociale en Organisatiepsychologie van de

Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden) te spreken: ‘Architecten hebben
meer wetenschappelijk inzicht nodig in de invloed van het ontwerp op welzijn. Vanwege hun focus
op esthetiek, technologie en waardering onder professionals (meer dan op gebruikers) ligt een
kloof met de gebruikers op de loer. Ook baseren ze zich op ongefundeerde aannames over wat
gebruikers belangrijk vinden.’

• Feng Shui kan een handvat bieden om die kloof te overbruggen
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18

30–03-21

Les 18 : Masterclass-6
09.00-11.00

presentatie

11.30-13.30

presentatie

14.30-16.30

presentatie
UITDELEN SCRIPTIE INFORMATIE

19

Q&A

20

30-03-21

HUISWERK

06-04-21

Les 19 : Hulp bij het Slapen, Koken en Werken

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

Video 37 - slapen

uitleg slapen

Video 38 - koken

uitleg keuken

Video 39 - werken

uitleg werken

12-04-21

LIVE Q&A - 13

bespreken video’s 37, 38, 38 en vragen beantwoorden

13-04-21

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

20-04-21

Les 20 : Bijzondere constructies
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Q&A

Video 40 – werken aan huis

uitleg werken aan huis

Video 41 – constructies en balken

uitleg constructies en balken

Video 42 – samenvatting les 23

samenvatting video 40 & video 41, punten op een rij

26-04-21

LIVE Q&A - 14

bespreken video’s 40, 41, 42 en vragen beantwoorden

27-04-21

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

30-04-21

21

Q&A

22

04-05-21

INLEVEREN SCRIPTIE

Les 21 : Omgevingsinvloeden
Video 43 - de grote omgeving en grondsoorten

uitleg grote omgeving en grondsoorten

Video 44 - architectuurstromingen

uitleg architectuurstromingen

Video 45 – samenvatting les 24

samenvatting video 43 & video 44, punten op een rij

10-05-21

LIVE Q&A - 15

bespreken video’s 43, 44, 45 en vragen beantwoorden

11-05-21

HUISWERK

het huiswerk dat bij deze les hoort vindt je in je online lesomgeving

31-05-21

Les 22 : Masterclass-7 : Feng Shui en de grotere omgeving
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10.30-12.30

Feng Shui en de grote omgeving

13.30-15.30

aarde energie en wichelroede oefening

16.00-18.00

Nine Star Ki en de grote omgeving

• elk dorp, elke plek of stad wordt gekenmerkt door een
bepaald karakter, een sfeer en daarbij behorende
kansen en problemen

• hoe ontstaat dat karakter en die sfeer, welke

19.30-21.30

ingrediënten bepalen de kansen en problemen die in

Depth Talk-4 : de Feng Shui van Zutphen

een stad tot uitdrukking komen

• deze avond wordt Feng Shui gebruikt om het

energetische DNA van Zutphen te duiden en te
analyseren

23

01-06-21
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Les 23 : Masterclass-8
09.00-11.00

bespreken scriptie, terugblik op de opleiding

11.30-13.30

vision board en future focus

14.30-16.30

vision board en future focus, afsluiting, wat heb je geleerd
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