LESROOSTER Conceptual Feng Shui Specialisten-mentorjaar 2021

les

datum

1

15-02-2021

2

15-03-2021

3

12-04-2021

4

10-05-2021

5

14-06-2021

6

13-09-2021

7

11-10-2021

8

15-11-2021

9

06-12-2021

10

20-12-2021
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Lestijden
11.00 - 12.30

blok 1
12.30 - 13.30

13.30 - 15.00

blok 2
15.00 - 15:30

15.30 - 17.30

lunchpauze

pauze
blok 3
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les

datum

1

15-02-21

onderwerp

Les 1 : Praktijkopdrachten
uitzetten praktijkopdrachten: oefenplattegronden van bedrijfsgebouw, onevenwichtige en
11:00 - 17:30

gecompliceerde woonhuizen, school, verzorgingstehuis

aan de hand van deze plattegronden wordt elke les verdiepende kennis behandeld en leer je hoe je
plattegronden van gebouwen anders dan woonhuizen analyseert

2

15-03-21

Les 2 : Woonkamer

11:00 - 17:30

woonkamer: het lezen van de familie en de onderlinge relaties, wat betekenen de diverse conflicten
(hout-aarde, hout-metaal) voor het gebruik van de woonkamer en welk effect heeft dat op de
bewoners met hun specifieke NSK getallen

3

12-04-21

Les 3 : Slaapkamer
slaapkamer: integratie van het onbewust en van onbewuste processen, vindt 's nachts plaats,
11:00 - 17:30

ondersteunt de slaapkamer dat

wat betekenen de diverse conflicten (metaal-hout, metaal-vuur) voor het gebruik van de slaapkamer
en welk effect heeft dat op de bewoners met hun specifieke NSK getallen

Nina Elshof, Feng Shui Academie

pagina 2 van 4

LESROOSTER Conceptual Feng Shui Specialisten-mentorjaar 2021

4

10-05-21

Les 4 : Keuken
keuken: waar de basis wordt gelegd voor een goede, fysieke gezondheid, de waarde van koken met de
11:00 - 17:30

vijf elementen, koken op een open vuur, elektra, etc.

wat betekenen de diverse conflicten (aarde-hout, aarde-water) voor het gebruik van de keuken en
welk effect heeft dat op de bewoners met hun specifieke NSK getallen

5

14-06-21

Les 5 : Badkamer
badkamer en wc: de betekenis van reiniging op alle lagen
11:00 - 17:30

wat betekenen de diverse conflicten (water-aarde, water-vuur en metaal-hout, metaal-vuur) voor

het gebruik van de badkamer en het toilet en welk effect heeft dat op de bewoners met hun specifieke
NSK getallen

6

13-09-21

Les 6 : Kelders
kelders: het verborgen verhaal
11:00 - 17:30

7

11-10-21

wat betekenen de diverse conflicten (water-aarde, water-vuur) voor de totale energie van het huis en
welk effect heeft dat op de bewoners met hun specifieke NSK getallen

Les 7 : Zolders
11:00 - 17:30

zolders: het potentieel van de toekomst, of het volledig ontbreken daarvan

wat betekenen de diverse conflicten (vuur-metaal, vuur-water) voor de totale energie van het huis en
welk effect heeft dat op de bewoners met hun specifieke NSK getallen
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8

15-11-21

Les 8 : Bijgebouwen
bijgebouwen: welk effect hebben ze op de kwaliteit van het leven in huis, wat zegt hun conditie over
11:00 - 17:30

9

06-12-21

de bewoners

idem over kasten en andere bergruimtes

Les 9 : De kracht van onbewuste en bewuste intentie
11:00 - 17:30

de kracht van onbewuste en bewuste intentie: de mogelijkheden van werken met gerichte en zuivere
chi

schoonmaken met hulp van de vijf elementen: fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch

10

20-12-21

Les 10 : Feng Shui tijdens bijzondere levensmomenten
Feng Shui tijdens bijzondere momenten in het leven: de zwangerschap - hoe kan het huis een
gezonde zwangerschap en geboorte bevorderen en ondersteunen; huwelijk - welke aanpassing moet
er gedaan worden in huis om een gelukkige en harmonieuze verbinding tussen twee mensen tot
11:00 - 17:30

stand te brengen; nieuw huis - hoe toets je of een huis geschikt is voor de nieuwe bewoners;

verhuizen - hoe pak je het energetisch evenwichtig aan; dood - als iemand overlijdt en ook in huis
wordt opgebaard, welke rituelen ondersteunen een goed afscheid en een goede overgang, wat is er
nodig om de rest van het leven in huis niet ook dood te laten gaan

aansluitend
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Feestelijke afsluiting van de opleiding, diploma uitreiking

pagina 4 van 4

