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  Mooi mens, 

 
Dank je wel voor je belangstelling voor de Nine Star Ki & Feng Shui Academie en 
de opleidingen die wij aanbieden. 
 
In deze Opleidingsbrochure hebben we alle informatie opgenomen betreffende de 
opzet, inhoud, doelen en resultaat van onze verschillende leertrajecten in  
Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui. 
 
Maak het jezelf comfortabel met een goede kop thee of koffie erbij en neem alles 
rustig door. En schroom niet om contact met ons op te nemen als er vragen voor 
je onbeantwoord zijn gebleven of wanneer je even de mens achter deze informatie 
wilt ontmoeten!  
 
We vinden het leuk om van je te horen en begeleiden je graag in het nemen van een 
passende volgende stap in je ontwikkeling. 
 
Harte groet, 
Nina 
 
team Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
info@ninaelshof.com | 0575 – 848777  
We hebben flexibel kantoortijden. Stuur ons een mail of laat een berichtje achter 
en we nemen persoonlijk contact met je op. 

mailto:info@ninaelshof.com
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 1. Introductie 
 

1.1 Feng Shui en Nine Star Ki 
De manier waarop een ruimte is vormgegeven, de materialen die zijn gebruikt om de ruimte te vullen en 
aan te kleden, plaats en grootte van de ramen en de toegepaste kleuren en meubels bepalen in hoge mate 
het karakter van een ruimte en de kwaliteit van de chi energie die in die ruimte aanwezig is. Al deze factoren 
beïnvloeden op hun beurt ook de gevoelens en het handelen van jou als mens die in die ruimte woont of 
werkt.  
Deze invloed van de omgeving op de mens wordt door middel van Conceptual Feng Shui uitgelegd in 
termen van beleving en spiritualiteit. Met behulp van Nine Star Ki wordt de invloed die de mens zelf heeft 
op die omgeving uitgelegd en onderzocht. Hierdoor kunnen Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki in 
samenwerking met elkaar een schat aan informatie opleveren die niet alleen inzicht geeft in hoe je als mens 
op de omgeving reageert, maar ook hoe onbewuste persoonlijke processen in die omgeving zichtbaar 
gemaakt worden. Nine Star Ki is een filosofische methode die inzicht geeft in de processen in jezelf en om 
je heen, door naar zich herhalende cycli en energetische patronen te kijken en deze te analyseren. Geen 
enkele andere duidingstechniek is zo treffend eenvoudig en verrassend verhelderend als Nine Star Ki. 
 
 Yin en yang 
De praktische wijsheid van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki is gebaseerd op kennis van de 
wisselwerking tussen yin en yang. De levensenergie of chi energie wordt geacht vrijelijk te kunnen 
stromen om goed haar werk te kunnen doen. De kwaliteit van deze chi wordt bepaald door deze 
wisselwerking, of beter gezegd het samenspel tussen yin en yang. Dit samenspel betreft niet enkel een 
optelling van individuele eigenschappen die een te voorspellen en rationele uitkomst geeft; zoals je 1 en 1 
bij elkaar optelt waardoor zij samen de som 2 vormen.  
 
Daarnaast zijn het waarden die verdiepend zijn en graag willen onderzoeken welk verhaal het onbewuste 
hierin vertelt, om vervolgens te luisteren naar dat verhaal.  
Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki verbinden zich vanuit deze houding meer met de natuurlijke 
processen en cycli die het leven dragen en ons verbinden met de grote natuur. Daarmee bieden 
Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki een heel ander perspectief op het inzetten van Feng Shui dan de 
klassieke stromingen dat doen. 
 
 Vrouwelijke benadering 
Conceptual Feng Shui daarentegen is een vrouwelijke benadering van diezelfde relatie en onderzoekt 
deze, in plaats van deze te willen controleren. In dit onderzoek wordt de verbinding gezocht met wat de 
omgeving in relatie tot de bewoner of gebruiker, te vertellen heeft. Het is daardoor een vorm die heel yin 
is; het benadert het probleem vanuit de archetypische vrouwelijke waarden die gericht zijn op inzicht, 
heelheid, verbinding en harmonie. Waarden die oog hebben voor de mens in plaats van enkel voor het 
intellect en het resultaat. Om die reden is de samenwerking met Nine Star Ki een bijna noodzakelijk 
gegeven. Alleen als je de energetische mens leert kennen, kan ook echt integrale en inclusieve benadering 
van een casus plaatsvinden.  
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Evolutie 
Veel klassieke Feng Shui scholen beroepen zich op het feit dat ze Feng Shui nog steeds vanuit de klassieke 
regels toepassen. Enerzijds is dit buitengewoon waardevol en bevestigt alleen maar dat een oud systeem 
zijn werking inmiddels ruimschoots heeft bewezen, enkel vanwege het feit dat het nog steeds bestaat.  
Dat neemt niet weg dat elk zichzelf respecterend systeem wordt uitgedaagd mee te bewegen met 
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen die wij als mens doormaken en die 
er voor zorgen dat we niet meer zo primitief leven en denken als pakweg 3.000 jaar geleden. Deze 
ontwikkelingen maken deel uit van onze evolutie.  
 
Tandheelkunde bestaat al heel lang. Net zo lang als Feng Shui. Maar gelukkig is deze kunde met zijn tijd 
meegegaan en worden tanden niet langer zonder verdoving getrokken of gerepareerd. De tandheelkunde 
is mee-geëvolueerd met ons mensen, zoals Conceptual Feng Shui is mee-geëvolueerd met de intellectuele 
en psychische ontwikkeling van de mens. 
 

Wegwijzer 
Om die reden heeft Nina Elshof Conceptual Feng Shui ontwikkeld. Deze vorm van Feng Shui is trouw aan 
hoe Feng Shui oorspronkelijk bedoeld is. Tegelijkertijd erkent Conceptual Feng Shui de behoefte van 
mensen om niet blind en volgzaam 3.000 jaar oude regels op te volgen, maar deze te begrijpen en naar 
eigen kennis en kunde toe te passen. Het is dezelfde evolutie die ontwikkelingswerk heeft doorgemaakt. 
Vroeger werd er vis gebracht naar mensen die voedsel nodig hadden. Nu brengen we de kennis zodat deze 
mensen leren hoe ze zelf kunnen vissen. Dit is een vorm die de intelligentie en de ontwikkelkracht van ieder 
mens respecteert. Sterker nog, het respecteert jou als individuele mens die beschikt over een eigen 
wijsheid. Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki vormen enkel het middel dat je de weg wijst in hoe je in 
verbinding kunt komen met de diepere wijsheid in jezelf en in die van de wereld om je heen. Het reikt je de 
concrete handvatten aan om die twee met elkaar te verbinden. 
 

1.2 Toepassing 
De kennis waar Conceptual Feng Shui op gebaseerd is, wordt niet alleen toegepast binnen deze filosofie. 
De TCM (traditional Chinese medicine) en ook bijvoorbeeld Qigong zijn hierop gebaseerd. 
Na TCM -het werken met het lichaam-, Tuina -het aanraken van het lichaam- en Qigong en Tai Chi -het 
in beweging brengen van het lichaam- is Feng Shui de therapeutische manier om de relatie tussen het 
lichaam en de omgeving te analyseren en te helen en de verbinding met natuurlijke processen te herstellen. 
 
De toepassing van Nine Star Ki geeft zicht op de individuele en persoonlijke aspecten van deze relatie. 
Bovendien maakt Nine Star Ki zichtbaar op welke wijze de persoonlijke, innerlijke energetische dynamiek 
de relatie met de omgeving en de natuurlijke processen beïnvloed en hoe daardoor de mens de omgeving 
ervaart en daarop reageert. Door Nine Star Ki wordt op een diep persoonlijk niveau treffend duidelijk 
gemaakt welke patronen onbewust een sturende rol spelen in je leven. Het inzicht dat Nine Star Ki geeft 
helpt om bewuster keuzes te maken. Dat geeft begrip en zachtheid, voor jezelf en zeker ook voor anderen 
en de wereld. 

 
Wij en de omgeving 

Conceptual Feng Shui onderzoekt en duidt hoe de omgeving ons beïnvloedt, maar ook hoe wij onze 
omgeving beïnvloeden. Het is deze relatie die veel interessante kennis oplevert en inzichten creëert die 
bewustwording in gang zetten. Want de wijze waarop je je omgeving vormgeeft, is een reflectie van 
innerlijke, psychische processen.  
Conceptual Feng Shui is de vorm van Feng Shui waar de Nine Star Ki & Feng Shui Academie in opleidt. 
Deze vorm van Feng Shui maakt gebruik van de interne energetische ordening van een huis of gebouw en 
beschouwt deze als een reflectie van jou als mens zelf die in dat gebouw woont of werkt. Het brengt deze 
ordening letterlijk op orde zodat er een gezond organisme ontstaat waardoor jij als mens (weer) in gezonde 
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relatie met jezelf en je innerlijk kunt komen. Maar ook kun je hierdoor weer in een gezonde relatie komen 
met de natuurlijke cycli en levensprocessen die groter zijn dan wijzelf, maar wel een grote invloed op ons 
leven uitoefenen. 
 

Gezondheid en welbevinden 
Binnen de Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki is er ruimte en aandacht voor mogelijkheden, is er geen 
zwart-wit denken en staat de mens centraal. De omgeving moet daar dienstbaar aan zijn en de mens in 
zijn authenticiteit en eigen wijsheid ondersteunen.  
 
Langzaamaan keren we terug naar het waarderen van vrouwelijke waarden en het integreren van deze 
waarden. Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki leveren hier actief een bijdrage aan door analyse (denken) 
aan beleving (voelen) en eigen wijsheid (intuïtie) te koppelen. In de opleiding komt dit terug doordat je als 
student de mogelijkheid geboden wordt de theorie (analyse) in de praktijk te brengen (beleving) zodat het 
daar getoetst kan worden aan wat onbewust al ervaren is (eigen wijsheid). 
Het voegt daarmee letterlijk een andere dimensie toe aan het arsenaal van mogelijkheden om welbevinden, 
gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het een middel om persoonlijke groei te 
realiseren en diep inzicht te verkrijgen in jezelf en je levenspad. 
 
 

“One of the great, but often unmentioned, causes of both happiness and misery is the quality  
of our environment: the kind of walls, chairs, buildings and streets we’re surrounded by.” 

~ Alain de Botton 
 
 

Onderzoek 
Conceptual Feng Shui onderzoekt welke factoren bij een probleem betrokken zijn en duidt deze aan de 
hand van de vijf elementen leer. Aan de hand van een analyse die op basis van dit onderzoek gemaakt 
wordt, wordt duidelijk hoe een dergelijk probleem opgelost kan worden. Deze analyse wordt aangevuld 
met een Nine Star Ki profiel dat wordt opgesteld op basis van iemands geboortedatum. Het is deze 
aanvulling die inzicht geeft in die onbewuste keuzes die vaak ten grondslag liggen aan het ontstaan van 
een probleem. Hierdoor wordt met behulp van een analyse niet alleen de aanpak van een probleem in een 
woning mogelijk gemaakt; het opent de weg tot bewustwording van en inzicht in persoonlijke emotionele 
en psychische processen.  
 

Jungiaanse Psychologie 
Hiermee brengt Conceptual Feng Shui een verbinding tot stand met de Jungiaanse psychologie, een vorm 
van psychologie die niet alleen werkt met het onbewuste van de mens, maar vooral ook met de 
symbolentaal waar het onbewuste gebruik van maakt om te communiceren. Neem de eerdergenoemde 
plaatsing van het tweepersoonsbed: de duiding van de symbolentaal die het onbewuste hier gekozen heeft, 
in combinatie met de significantie van de slaapkamer en het bed geduid vanuit de Feng Shui, legt 
informatie bloot die erom vraagt gezien te worden door de mens die het betreft. Juist door deze verbinding 
tussen omgeving (Feng Shui) en persoonlijke energie (Nine Star Ki) opent zich een dimensie die de mens 
zelf in diepere verbinding kan brengen met zichzelf. 
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2. Kennismaken 
 

2.1 Algemeen 
Kennismaken met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki, is kennismaken met een andere, verrassende kijk 
op de wereld. Veel mensen kunnen zich daar op voorhand nog niet zoveel bij voorstellen. Er bestaat een 
vermoeden van wat het zou kunnen zijn en opleveren, een vaag gevoel van dat het klopt. Maar hoe dan en 
op welke wijze deze methoden een verrijking voor je leven kunnen zijn, blijft in eerste instantie nog 
onduidelijk. 
We begrijpen dat. Om die reden hebben we verschillende mogelijkheden gecreëerd om kennis te maken. 
Niet alleen met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki, maar ook met onze leslocatie, onze organisatie en 
uiteraard met Nina Elshof zelf en haar manier van lesgeven. 
 

Open Dag 
We verzorgen twee keer per jaar een Open Dag. Tijdens deze Open Dag krijg je de gelegenheid een syllabus 
in te zien, je vragen te stellen, Nina Elshof als hoofddocent te ontmoeten en met haar kennis te maken, en 
zo een beetje een gevoel te krijgen bij de wereld rond de opleidingen die we aanbieden. 
 

Inspiratiesessie 
Op meerdere momenten door het jaar heen kun je een Inspiratiesessie Conceptual Feng Shui en Nine Star 
Ki bijwonen. De Inspiratiesessie is bedoeld om te snuffelen aan wat Conceptual Feng Shui is en hoe je dat 
kunt toepassen in je huis en wat Nine Star Ki is en wat de energetische invloed van de elementen vertelt 
over je leven en wie je bent. 
De Inspiratiesessies zijn kort en niet bedoeld als workshop of opleiding, maar zijn er echt op gericht je 
kennis te laten maken met de materie. In het aanbod op onze website tref je de actuele data aan.  
 

E-cursus 
Als je iets meer wilt dan je alleen laten inspireren, dan zijn onze e-cursussen een aanrader!  
In vier weken tijd leer je door middel van vier videolessen de basistechniek van Conceptual Feng Shui of 
Nine Star Ki toe te passen. De lessen zijn voorzien van verdiepende achtergrond informatie en aanvullende 
leestips en oefenopdrachten. Met de e-cursus Conceptual Feng Shui kun je direct in je eigen huis aan de 
slag en met de e-cursus Nine Star Ki kun je direct met je eigen geboortedatum en profiel aan de slag! 
Het praktische is dat je de e-cursussen vanuit huis kunt volgen en op elk gewenst moment kunt beginnen. 
Je krijgt onbeperkt toegang en hebt zo alle gelegenheid om de e-cursus te volgen en af te ronden in het 
tempo dat jou het beste past. 
 

2.2 Opbouw 
In alle stappen en vormen van kennismaken zit een opbouw. Dat wil zeggen dat de tijd die je geïnvesteerd 
hebt in het kennismakingstraject, niet voor niets is geweest. Tijdens de opleiding zul je merken dat de 
verschillende vormen van kennismaken, en het in verschillende vormen herhalen van onderwerpen, je juist 
helpen bij het begrijpen van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki. 
De opbouw van kennismaken is ook zo gekozen, dat de geboden inhoud altijd weer vernieuwing en 
verdieping biedt.  
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3. Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional 

 
3.1 Algemeen 
De Beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in de 
achtergronden van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki en je deze eigen te maken. Hierdoor ontstaat 
inzicht in de universele wetten, de natuurlijke cycli en de kosmische krachten die werkzaam zijn in de mens 
en zijn omgeving en die de mens dusdanig beïnvloeden dat welzijn en welbevinden er in grote mate van 
afhankelijk zijn. 
 
Na afronding van de opleiding kun je als Conceptual Feng Shui Professional werkzaam zijn op terreinen 
die de relatie tussen de mens en zijn omgeving beslaat. Na afrondingen ben je als professional in staat om 
een analyse te maken van zowel de mens als diens woonomgeving, om deze analyse op de juiste wijze te 
interpreteren, en om zowel analyse als interpretatie om te vormen tot een professioneel Conceptual Feng 
Shui advies. Met een dergelijk advies wordt de bewoner inzicht gevende en praktische handvatten 
aangereikt die uiteindelijk zullen leiden tot het ontsluiten van een hele nieuwe wereld van bewustzijn. 
 
De Beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional wordt heel bewust niet in schriftelijke vorm 
aangeboden omdat bij deze wijze van kennisoverdracht vaak subtiele, maar heel belangrijke zaken 
onbenoemd en onderbelicht blijven. In de videolessen, masterclasses en de live, online Q&A bijeenkomsten 
is er buitengewoon veel aandacht voor die subtiele nuances. 
Want Conceptual Feng Shui is geen ‘kunstje’ dat je na het volgen van een aantal theoretische lessen of het 
lezen van een paar boeken onder de knie kunt krijgen. Conceptual Feng Shui is vooral een filosofische 
benadering van het begeleiden van mensen op hun weg naar bewustwording, persoonlijke groei en heel-
zijn. Het opent een weg naar zelfinzicht en bewustzijn. Een weg die toegang geeft tot een nieuwe wereld,  
gebaseerd op oud weten, waaruit het leven vanuit een geheel ander perspectief beleefd en ervaren kan 
worden.  
 
De Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui die de Nine Star Ki & Feng Shui Academie aanbiedt, is daarom 
niet alleen heel praktisch van aard, maar vooral ook gericht op het aspect van zelfontwikkeling, 
bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht. 
 
3.2 Inhoud 
De inhoud van de Beroepsopleiding is als volgt samen te vatten: 

• basisprincipes van Feng Shui 
• toepassing van Feng Shui 
• basisprincipes van Nine Star Ki 
• toepassing van Nine Star Ki 

 
Hierbij komende volgende onderwerpen aan de orde: 

• 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 plattegrond 
• het analyseren van deze plattegrond door middel van de Ba Gua 
• het interpreteren van deze analyse 
• het kiezen van de juiste methodiek en de juiste middelen om gesignaleerde problemen op te lossen 
• het verbinden van de mens met zijn omgeving 
• de interactie tussen Nine Star Ki (de mens) en Feng Shui (de omgeving) 
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• het energetisch reinigen van ruimtes 
• het ontwikkelen van consult vaardigheden 
• het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie 
• het schrijven van een advies rapport 

 
3.3 Hybride leervorm 
De Beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional wordt sinds 2010 in een traditionele lesvorm 
gegeven. Echter, in een tijd waarin de druk op het milieu, op onze agenda en op de wegen alleen maar 
toeneemt, vinden we het niet meer passend om een opleiding aan te bieden waar mensen veel voor moeten 
reizen. Immers, de meeste van onze studenten komen uit alle uithoeken van het land en inmiddels ook 
vanuit Europa! Reden waarom de opleiding in 2018 getransformeerd is naar een hybride leervorm waarin 
live bijeenkomsten zijn gecombineerd met videolessen die je online zelfstandig op elk gewenste plek kunt 
volgen. 
 

Masterclasses 
De hybride leervorm is opgebouwd rond 4 tweedaagse masterclasses. Deze masterclasses vinden live in 
Zutphen plaats, op een prachtig ruime, lichte en historische locatie, met een schitterende tuin. Tijdens 
deze masterclasses wordt een intensieve basis gelegd waarop in de weken tussen de masterclasses door, 
via videolessen en zelfstudieopdrachten verder gebouwd wordt.  
De videolessen komen tweewekelijks beschikbaar en zorgen daarmee voor een fijn ritme in de lesopbouw 
en het aanbod. Deze lessen volg je zelfstandig. 
Daarnaast vindt er tweewekelijks een online Live Q&A meeting plaats waarin Nina de behandelde lessen 
bespreekt en vragen beantwoord. Deelname aan deze online Live Q&A is verplicht. 
 

Online leeromgeving 
Gedurende het leerjaar heb je als student onbeperkt toegang tot de besloten en beveiligde online 
leeromgeving. Je ontvangt hiertoe voor aanvang van de opleiding een mail met je toegangsgegevens. In de 
online leeromgeving tref je een overzicht aan van alle lessen; alle video lessen; de opnamen van de online 
Q&A bijeenkomsten; aanvullende leestips; huiswerk; en extra lesinformatie.  
Voor jou als student bestaat de mogelijkheid je medestudenten te ontmoeten in een online community 
welke beschikbaar is voor discussies, het stellen van vragen en het delen van interessante en relevante 
inspirerende informatie. 
 

3.4 Leerstijl 
Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki leren kennen, ze doorgronden en vervolgens ook leren toepassen 
vraagt om een andere benadering in lesmethodiek dan gebruikelijk is waarbij veelal eerst theorie wordt 
aangereikt die vervolgens wordt getoetst. Om de verbinding met de lesstof optimaal te bewerkstelligen is 
de leerstijl ervaringsgericht. Het doel daarvan is ‘embodiment’ (incorporatie) van kennis te bereiken. 
‘Embodiment’ is een begrip uit de Jungiaanse psychologie dat aangeeft dat aangereikte kennis niet alleen 
op een intellectueel niveau eigen wordt gemaakt, maar juist ook op diepere, op ervaring en beleving 
gebaseerde niveaus. Dit betekent dat veel opdrachten gegeven worden vóórdat de bijbehorende theorie 
wordt aangeboden en uitgelegd. De intentie hiermee is om het zelflerende vermogen van jou als student 
te activeren en om hiermee ook het kritisch vermogen en de eigen, innerlijke wijsheid aan te spreken. Door 
zelf eerst ergens over na te denken of een onderwerp te onderzoeken, kan anders omgegaan worden met 
de lesstof. 
 
Deze leerstijl is niet erg conventioneel en vormt bij tijden ook zeker een uitdaging, maar garandeert een 
grotere mate van incorporatie van de kennis van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki. Het resultaat zal 
zijn dat je je als student de stof ook ècht eigen maakt. Dit gegeven stelt jou, na het behalen van het diploma, 
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in de gelegenheid om op geheel eigen wijze met deze kennis aan het werk te gaan en deze bijvoorbeeld te 
combineren met kennis en ervaring die je al op andere wijze hebt opgedaan of die betrekking heeft op een 
ander werkveld.  
 

Zelfstudie 
Je werkt gedurende je opleiding aan verschillende praktijkopdrachten die tijdens de lessen en in de online 
leeromgeving door de docent worden gedeeld. 

 
3.5 Studentenbegeleiding 
Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze studenten, niet alleen op basis van kennis, 
maar ook op basis van mens-zijn. Daartoe hebben wij een medewerker aangesteld die zich, binnen de 
kaders van de opleiding, specifiek bezighoudt met de menselijke kant van het algemene welbevinden van 
de student. Zij is tevens aanspreekpunt voor de student die behoefte heeft aan reflectie op terreinen die 
niet studie-inhoudelijk zijn. 
 

Reflectie 

Gedurende de opleiding wordt er continue gereflecteerd op het eigen leerproces. Aan het begin van de 
opleiding ontvang je daarvoor de eerste aanzet om zelf aan de slag te gaan. Vanuit de organisatie  
begeleiden wij de studenten concreet door middel van een Persoonlijk Leerdagboek. Het Persoonlijk 
Leerdagboek is voor eigen gebruik en word niet beoordeeld. De vragen in het Leerdagboek kunnen je helpen 
houvast en richting te vinden - en behouden - terwijl jij de inzichten van Conceptual Feng Shui en Nine 
Star Ki tot je neemt en je ontwikkelt tot deskundig Conceptual Feng Shui Professional. 
 

Eindevaluatie 
Tegen het einde van de opleiding vindt nogmaals een evaluatie plaats waarbij je in de gelegenheid gesteld 
wordt te reflecteren op het geleerde en een verbinding te leggen met voor jou wenselijke en mogelijke 
vervolgstappen. Tijdens dit eindevaluatie moment krijg je wederom de mogelijkheid feedback te geven op 
de organisatie van de opleiding. 
 

3.6 Praktisch 
Om een goede basis te leggen voor het vak van Conceptual Feng Shui Professional wordt de kennis in een 
doorgaande opleiding van 35 weken gegeven. Tijdens deze 35 weken vinden 4 tweedaagse masterclasses 
plaats. Deze masterclasses worden live in Zutphen gegeven. Naast deze masterclasses ontvang je 45 video 
lessen van elk gemiddeld een half uur die in de online leeromgeving beschikbaar komen. De lessen worden 
verder aangevuld met praktijkopdrachten en tweewekelijkse huiswerkopdrachten die betrekking hebben 
op de informatie die via de videolessen wordt gedeeld. 
 
Op de eerste avond van elke masterclass komen we samen voor een speciaal avondprogramma. Dit biedt 
ons de gelegenheid om gezamenlijk het gesprek te voeren over de lesstof, om dieper op bepaalde stof in te 
gaan en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we elkaar tweewekelijks online tijdens de Q&A 
bijeenkomsten waar Nina toelichting geeft op ingebrachte vragen en probleemstellingen. Deze Q&A’s 
vinden plaats via Zoom. 
 

Groepen 
Wanneer er twee verschillende groepen van start gaan volgen beide groepen de live masterclasses in 
Zutphen apart van elkaar, maar in de online leeromgeving en tijdens de Q&A bijeenkomsten zijn de twee 
groepen samengevoegd, zodat studenten optimaal van elkaar kunnen leren. 
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Toegang leeromgeving 
De toegang tot de online leeromgeving wordt twee weken na de laatste les beëindigd. Uiteraard behoud je 
de beschikking over alle fysiek verstrekte materialen en de uitgebreide syllabus. 
 

Samenvattend 
De inhoud van de opleiding tot Conceptual Feng Shui Professional op een rijtje: 

• 4 tweedaagse masterclasses inclusief avondprogramma 
▪ totaal 48 uur 

• 4 depth talks  
▪ totaal 8 uur 

• 45 video lessen van elk gemiddeld een half uur 
▪ totaal 22,5 uur 

• 15 tweewekelijkse Live Q&A bijeenkomst 
▪ totaal 30 uur 

• 15 tweewekelijkse huiswerkopdrachten 
▪ zelfstudie totaal circa 400 uur 

Inclusief: 
• koffie/thee, biologisch-vegetarische lunch en versnaperingen tijdens de masterclasses 
• praktijkopdrachten 
• toegang tot de besloten, online leeromgeving en opleidingscommunity gedurende hele studiejaar  
• de toegang tot de online leeromgeving eindigt twee weken na de laatste les 
• mensgerichte studentenbegeleiding en reflectietraject 
• uitgebreide syllabus als fysiek naslagwerk  

 
Studiebelasting 

Het totale aantal lesuren van een afgeronde 1-jarige opleiding omvat 108,5 lesuren. De zelfstudie, in de 
vorm van huiswerk- en praktijkopdrachten, omvat in totaal circa 400 uur. 
 
De opleiding wordt afgerond met een praktijkadvies-scriptie. Tijdens de opleiding vindt er twee maal een 
schriftelijk theoretisch tentamen plaats.  
 
Als deze tentamens met goed gevolg zijn afgelegd en ook de praktijkadvies-scriptie met goed gevolg is 
afgelegd, ontvangt de student het diploma Conceptual Feng Shui Professional. 
 

Toelating 
Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Voor het goed kunnen volgen en volbrengen van de opleiding is het 
echter van belang dat je als student beschikt over een denk- en werkhouding op HBO niveau. Ook wordt 
verwacht dat je over het vermogen beschikt en de bereidheid hebt om op jezelf, je gedrag en je 
studieontwikkeling te reflecteren.  
Verder wordt van jou als student een zelfstandige en pro-actieve werkhouding gevraagd en wordt van je 
verwacht dat je in staat bent zelfstandig de studie ter hand te nemen en je op adequate wijze de gestelde 
leerdoelen, met hulp van de aangereikte lesstof en studieopdrachten, eigen te maken.  
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4. Leerdoelen Beroepsopleiding 
 
4.1 Kennisdoelen 
Na het succesvol afronden van de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional kan de student: 

• het principe van yin & yang beschrijven; 
• de vijf elementen herkennen, zowel concreet als metaforisch; 
• de onderlinge relatie tussen de elementen herkennen en de elementen-cyclus tekenen en verklaren; 
• de ontstaansgeschiedenis en filosofische achtergrond van Feng Shui beschrijven; 
• de achtergrond van Feng Shui herkennen in niet-lineaire patronen; 
• de ontstaansgeschiedenis van de Ba Gua als magisch vierkant beschrijven; 
• het verschil herkennen tussen oppervlakkige, op regels gerichte Feng Shui, en diepgaande, 

inzichtgevende toepassing van Conceptual Feng Shui; 
• de vijf elementen herkennen in de omgeving; 
• de negen transformatieve stadia in de wisselwerking tussen yin & yang herkennen en beschrijven; 
• deze negen verschijningsvormen van de vijf elementen in de ruimtelijke omgeving herkennen, 

benoemen en beschrijven, zowel concreet als metaforisch; 
• 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 en tekenen; 
• de Ba Gua toepassen en missende posities en extensies herkennen en duiden; 
• de elementen en de energetische kwaliteit herkennen en beschrijven van de verticale gelaagdheid 

van een gebouw; 
• de energie-kwaliteit van de functies van de verschillende ruimtes benoemen en uitleggen; 
• de chi-energie herkennen in de vorm waarin deze zich in de uiterlijke wereld tot uitdrukking brengt; 
• de werking van kleuren beschrijven; 
• kleuren herkennen en toepassen op element- en energetisch niveau; 
• de werking van vormen beschrijven; 
• vormen herkennen en toepassen op element- en energetisch niveau; 
• materialen herkennen en toepassen op element- en energetisch niveau; 
• de gelaagdheid van de elementen (binnen materialen) beschrijven en herkennen; 
• de werking van geuren beschrijven; 
• de verschillende soorten geuren toepassen op element- en energetisch niveau; 
• de tastbare energie via zicht, geluid, tastzin, geur en smaak ontvangen en samenbrengen tot een 

patroon dat inter-relationele 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; 
• 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; 
• Feng Shui toepassen op de grotere omgeving; 
• de element kwaliteit van verschillende architectuurstromingen herkennen en beschrijven; 
• de verschillende onderdelen van een consult beschrijven; 
• de kenmerken beschrijven van objectief waarnemen; 
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• een Nine Star Ki profiel en de drie Nine Star Ki getallen uitrekenen op basis van de geboortedatum 
van een persoon of organisatie; 

• het eerste getal van het Nine Star Ki profiel van de bewoners uitrekenen en in de Ba Gua plaatsen; 
• het principe van yin & yang in een Nine Star Ki profiel beschrijven; 
• de vijf elementen herkennen, zowel op emotioneel niveau als in karakter trekken, als in 

overdrachtelijke zin; 
• de onderlinge relatie tussen de elementen herkennen en de elementen-cyclus van het Nine Star Ki 

profiel tekenen en verklaren; 
• zichtbaar verband leggen, door middel van het eerste Nine Star Ki getal, tussen de bewoner en zijn 

huis; 
• de betekenis van de drie posities van de Nine Star Ki getallen beschrijven; 
• de startpositie van de Nine Star Ki cyclus en het verloop van de cyclus tekenen en verklaren; 
• de ontbrekende elementen van een cyclus definiëren en beschrijven; 
• de ontbrekende elementen van een cyclus toevoegen om de cyclus te completeren; 
• de onzichtbare energie patronen tussen de bewoner en zijn huis duiden en uitleggen aan de hand 

van de inter-relationele situatie; 
• de verschillende vormen van emotionele disbalans van een element herkennen en beschrijven; 
• oplossingen formuleren om deze disbalans weer in harmonie te brengen; 
• 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 personen met elkaar in verband brengen en beschrijven. 

 
4.2 Houdingsdoelen 
Na het succesvol afronden van de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional kan de student: 

• op professionele wijze een Feng Shui advies geven; 
• met compassie een advies geven; 
• zichtbaar verband leggen, d.m.v. het eerste Nine Star Ki getal, tussen de bewoner en zijn huis; 
• in huiselijke kring een Nine Star Ki consult geven; 
• met compassie een Feng Shui advies geven waarin de Nine Star Ki component, de bewoner, wordt 

meegenomen; 
• een eerste relatie leggen tussen de bewoner en zijn huis; 
• afstand bewaren en zich niet mengen in persoonlijke zaken van de klant; 
• vertrouwelijk met informatie omgaan. 

 
Daarbij is de student: 

• zich bewust van haar/zijn rol als waarnemer; 
• zich bewust om niet geleid of gehinderd te worden door een eigen mening of oordeel; 
• zich bewust van zijn eigen gedrag; 
• zich bewust van zijn eigen verbale en non-verbale communicatie in het contact met de klant; 
• vertrouwd met fijnstoffelijke en subtiele energieën en staat daarvoor open; 
• in staat te zoeken en door te vragen naar de essentie van een probleem tot een helder beeld 

ontstaat. 
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Daarnaast: 
• gaat de student gevoelige confrontaties niet uit de weg; 
• en weet zij/hij hoe zich af te stemmen op de klant. 

 

4.3 Vaardigheidsdoelen 
Na het succesvol afronden van de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional kan de student: 

• zelfstandig een plattegrond lezen; 
• zelfstandig op een eenvoudige plattegrond een Ba Gua leggen; 
• zelfstandig de Ba Gua interpreteren; 
• knelpunten in de Chi stroom aantonen; 
• conflicten tussen elementen herkennen en zichtbaar maken; 
• conflicten tussen functie en positie herkennen en zichtbaar maken; 
• zelfstandig met oplossingen voor knelpunten en conflicten komen; 
• waar mogelijk verbanden leggen tussen conflicten, deze zichtbaar maken en bespreken; 
• 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 combinatie onderscheiden en meenemen in het advies; 
• zelfstandig de noodzaak voor space clearing herkennen; 
• zelfstandig een space clearing uitvoeren; 
• 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 inrichting 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, deze zichtbaar maken 

en bespreken en oplossingen formuleren; 
• altijd uitgaan van de essentie van een probleem; 
• zelfstandig zorgdragen voor het overdragen van kennis, vaardigheden en bewustzijnselementen 

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; 
• de wisselwerking tussen het eerste Nine Star Ki getal van iemands profiel en de Feng Shui van 

diens omgeving interpreteren; 
• een eerste relatie leggen tussen de cyclus, de levensloop en het huis van de persoon; 
• zelfstandig de Ba Gua interpreteren op basis van conflicten tussen personen en positie. 
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5. Toetsing en diploma Beroepsopleiding 
 

5.1 Algemeen 
Om als officieel Conceptual Feng Shui Professional te kunnen werken worden de ontwikkelde kennis-, 
houdings- en vaardigheidsdoelen op verschillende momenten en manieren getoetst.  
 

5.2 Theorie tentamen 
• in de periode rond de eerste en de tweede masterclass en in de periode rond de derde en de vierde 

masterclass wordt een centraal theorie tentamen afgenomen over de tot dan toe behandelde 
lesstof; 

• deze toetsing wordt online gedaan 
 

5.3 Praktijkadvies-scriptie 
• jaarlijks bestaat de mogelijkheid om aan het traject van het schrijven van een praktijkadvies-

scriptie deel te nemen; 
• deze praktijkadvies-scriptie bestaat uit het maken van een analyse en advies van een bestaande 

woning en een bestaande situatie; 
• deze casus wordt door de Nine Star Ki & Feng Shui Academie aangebracht; 
• dit advies kan beschouwd worden als een scriptie; 
• beoordeling van deze praktijkadvies-scriptie weegt mee in het toekennen van het diploma 

Conceptual Feng Shui Professional 
 

5.4 Diploma 
Als de tentamens en de praktijkadvies-scriptie met goed gevolg zijn afgelegd en je daarnaast bij in ieder 
geval 80% van de masterclasses en online Q&A’s aanwezig bent geweest ontvang je het welverdiende 
diploma Conceptual Feng Shui Professional. 
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6. Studiemateriaal Beroepsopleiding 
 
6.1 Algemeen 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide syllabus en passend oefenmateriaal. 
Deze syllabus wordt in een A4 multomap op de eerste lesdag van de opleiding uitgereikt. Het 
oefenmateriaal wordt tijdens de opleiding via de online leeromgeving beschikbaar gesteld. De multomap 
bevalt voldoende ruimte om extra materiaal in op te nemen. 
 

6.2 Verplichte literatuur 
Deze literatuur is onderdeel van de lesstof en niet inbegrepen in de kosten van de opleiding. Deze boeken 
dien je zelf aan te schaffen voor aanvang van de opleiding. 
 

• Huis & Ziel, Nina Elshof - ISBN 97-89020211559  
• Het Feng Shui handboek, Günther Sator - is alleen nog verkrijgbaar met ISBN 978 90 6378 379 2 
• The Colour Scheme Source Book, Anna Starmer - ISBN 97-81845430443  

of  
• The Color Scheme Bible, Anna Starmer - ISBN 978-1-77085-093-4  

 

6.3 Aanbevolen achtergrond of verdiepende literatuur 
Naast de verplichte en de aanbevolen literatuur, zijn er een aantal boeken die we van harte kunnen 
aanbevelen als je op zoek bent naar extra achtergrond- of verdiepende informatie voor je opleiding: 
 

• Sacred Space - Denise Linn - ISBN 0-345-39769-X 
• Space Clearing - Denise Linn - ISBN 0-09-187314-2 
• De Kristallengids deel 1 - Judy Hall - ISBN 9789059203389 
• Take five The five Elements Guide to Health and Harmony - ISBN 978-0717128709 
• Goed in je vel met de vijf elementen, Barbara Temelie - ISBN 978-90-6378-835-3 
• Voeding volgens de vijf elementen, Barbara Temelie - ISBN 978 90 6378 305 1 
• Het vijf elementen kookboek, Barbara Temelie en Beatrice Trebuth - ISBN 978 90 6378 316 7 
• Leven en werken in het ritme van de seizoenen, Jaap Voigt - ISBN 978 90 8131 961 4 
• The architecture of happiness, Alain de Botton - ISBN 978 90 4670 767 8 
• Bigger than the sky, Vicki Woodyard - 978-1908664457 

 
Onderstaande boeken zijn alleen nog tweedehands verkrijgbaar, maar desondanks zeer de moeite waard. 
 

• 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  
• Spiritualiteit werkt in je huis; praktische tips voor een weldadige woonomgeving, Nina  

Elshof - ISBN 978-90-259-5989-0  
• Spiritualiteit werkt bij het opruimen; praktische tips om je huis en je leven op orde te  

krijgen, Nina Elshof - ISBN 978-90-259-6114-5 
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6.4 Studiemateriaal en overig 
Studiemateriaal dat door de student zelf aangeschaft dient te worden: 

• 1 schetsrol, 33cm x 50cm, circa 40-45gr transparant, bijvoorbeeld van Schoellershammer; 
• potlood, zwart; 
• gum, puntenslijper; 
• kleurstiften (let op, kleurstiften drukken soms door op het transparante schetsrolpapier); 

en/of  
• kleurpotloden (let op, om nauwkeurig te kunnen werken is een fijne stift of scherpe punt van 

belang); 
• liniaal; 
• multomap met tabbladen indeling of vijf schriften + notitieblok; 
• rekenmachine. 

 
Studiemateriaal dat door jou als student zelf ingebracht dient te worden: 

• plattegrond eigen woning; 
• dit betreft een plattegrond van de begane grond en verdieping(en) van de eigen woning op A4 

formaat; 
• meubilair hoeft niet ingetekend te zijn; 
• wel moeten functies van ruimtes aangegeven zijn zodat, als je deze plattegrond deelt met andere 

studenten, zij de plattegrond kunnen begrijpen; 
• de plattegronden dienen voorzien te zijn van je naam; 
• met deze plattegrond ga je zelf oefenen tijdens de opleiding, je hoeft deze niet in te leveren. 

 
Om deel te kunnen nemen aan de online lessen is het volgende noodzakelijk 

• desktop of laptop computer met (externe) camera en microfoon; controleer beide op een goede 
werking; 

• recente versie van de browser en stabiele internetverbinding; 
• ruimte of studie plek om ongestoord de online lessen te kunnen volgen; 
• eventueel koptelefoon of oordopjes om omgevingsgeluid buiten te sluiten; 
• een scanner of app waarmee je documenten in .pdf of .doc of .jpg kunt scannen.  
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7. Nine Star Ki Opleiding 

 
7.1 Algemeen 
Nine Star Ki maakt een integraal onderdeel uit van de Beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui 
Professional. De kennis die aangeboden wordt is bedoeld om de basisvaardigheden van Nine Star Ki te 
kunnen begrijpen, beheersen en toepassen. Voor diegene die zich graag in een korter tijdbestek wil 
verdiepen in Nine Star Ki, bieden wij de Nine Star Ki Opleiding. 
 
Nine Star Ki is echter zo boeiend en biedt zo’n enorm perspectief om mee te werken dat veel Conceptual 
Feng Shui Professionals behoefte voelen zich hierin verder te specialiseren. De Specialisatie module van 
de Nine Star Ki Opleiding voorziet in die behoefte. Zie hiervoor de specifieke toelichting in hoofdstuk 9. 
Nine Star Ki Specialisatie. 
 
Gedurende de opleiding is er veel ruimte voor interactie door middel van vragen, opdrachten en het 
bespreken van voorbeelden. Het doel is namelijk niet om iemand binnen een label te kunnen vangen. Het 
doel is om de nuances in iemands profiel dusdanig te kunnen (h-)erkennen, dat iemand zich volledig gezien 
voelt in de complexiteit van haar of zijn mens zijn en vanuit heldere zelfkennis richting kan geven aan haar 
leven. De Nine Star Ki Opleiding is daarom een aanrader voor elke coach, therapeut of beroepsbeoefenaar 
die de mens als begin en uitgangspunt ziet in de vorming van zijn of haar leven. 
 

7.2 Inhoud 
De inhoud van de opleiding is als volgt samen te vatten: 

• basisprincipes van Nine Star Ki en verdieping 
• kwaliteiten van de Nine Star Ki elementen 
• toepassing van Nine Star Ki 
• relatie tussen archetypen en Nine Star Ki 

 
Hierbij komende volgende onderwerpen aan de orde: 

• de werking van het energetisch profiel en de uitwerking daarvan op iemands leven 
• de verbinding tussen Nine Star Ki (de mens) en Jungiaanse archetypen 
• specifieke uitdagingen als ongeaspecteerde elementen 
• verdieping van de relatie tussen elementen en gezondheid 

 

7.2 Praktisch 
Om Nine Star Ki volwaardig en als zelfstandige studierichting tot ontwikkeling te brengen, wordt de kennis 
van Nine Star Ki in twee stappen aangeboden en opgebouwd.  
 
Dit traject start met de kennis uit, en afronding van de e-cursus Nine Star Ki die verspreid over vier weken 
zelfstandig gevolgd kan worden, als een vereiste voor deelname aan de Nine Star Ki Opleiding. 
De volgende stap bestaat uit twee modules van elk vier lesdagen: een basis module en een specialisatie 
module. Deze tweede stap omvat in totaal dus acht lesdagen die integraal worden aangeboden, onderdelen 
daarvan kunnen niet separaat gevolgd worden, de uitzondering hierop geldt voor hen die vrijstelling 
genieten. 
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Samenvattend 
De inhoud van de Nine Star Ki Opleiding op een rijtje: 
Stap 1, zelfstandig te volgen: 

• e-cursus Nine Star Ki bestaande uit 4 video lessen  
▪ totaal 2 uur 

o 4 oefenopdrachten 
▪ zelfstudie totaal circa 20 uur 

Stap 2: 
• Basis module Nine Star Ki bestaande uit 4 lesdagen  

▪ totaal 20 uur 
o 4 wekelijkse huiswerkopdrachten 

▪ zelfstudie totaal circa 50 uur 
• Specialisatie module Nine Star Ki bestaande uit 4 lesdagen 

▪ totaal 20 uur 
o 4 wekelijkse huiswerkopdrachten 

▪ zelfstudie totaal circa 50 uur 
Inclusief: 

• koffie/thee en biologisch-vegetarische soep bij de lunch en versnaperingen tijdens de lesdagen 
• exclusieve toegang tot de besloten, online leeromgeving gedurende het hele studietraject 
• de toegang tot de online leeromgeving stopt twee weken na de laatste les 
• uitgebreide syllabus als fysiek naslagwerk  

 
Studiebelasting 

Het totale aantal lesuren van een afgeronde Nine Star Ki Opleiding omvat 40 lesuren.  
De zelfstudie, in de vorm van huiswerk- en praktijkopdrachten, omvat in totaal circa 100 uur. 
 

Toelating 
Voor deelname aan de Nine Star Ki Opleiding geldt dat de e-cursus Nine Star Ki gevolgd moet zijn om 
toegelaten te worden. Voor de e-cursus zijn geen specifieke toelatingseisen en deze kun je online, 
zelfstandig en op elk gewenst moment volgen. 
Het is mogelijk om de e-cursus Nine Star Ki versneld te volgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je mee 
wilt doen aan een Opleiding die binnen een maand al start en je daarvoor de e-cursus wilt afronden.  
 
Voor het goed kunnen volgen en volbrengen van de opleiding is het van belang dat je als student beschikt 
over een denk- en werkhouding op HBO niveau. Ook wordt verwacht dat je over het vermogen beschikt 
en de bereidheid hebt om op jezelf, je gedrag en je studieontwikkeling te reflecteren.  
Verder wordt van je als student een zelfstandige en pro-actieve werkhouding gevraagd en wordt van je 
verwacht dat je in staat bent zelfstandig de studie ter hand te nemen en je op adequate wijze de gestelde 
leerdoelen, met hulp van de aangereikte lesstof en studieopdrachten, eigen te maken. 

 
Vrijstelling 

Studenten die de Beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional hebben gevolgd, zijn vrijgesteld 
van het volgen van de e-cursus en de basis module. Zij kunnen rechtstreeks instromen in de specialisatie. 
Zie hiervoor hoofdstuk 9. Nine Star Ki Specialisatie. 
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8. Leerdoelen Nine Star Ki Opleiding 
 
8.1 Kennisdoelen Nine Star Ki 
Na het succesvol afronden kan de student: 

• een Nine Star Ki profiel en de drie Nine Star Ki getallen uitrekenen op basis van de geboortedatum 
van een persoon of organisatie; 

• het eerste getal van het Nine Star Ki profiel van de bewoners uitrekenen en in de Ba Gua plaatsen; 
• het principe van yin & yang in een Nine Star Ki profiel beschrijven; 
• de vijf elementen herkennen, zowel op emotioneel niveau als in karakter trekken en als in 

overdrachtelijke zin; 
• de onderlinge relatie tussen de elementen herkennen en de elementen-cyclus van het Nine Star Ki 

profiel tekenen en verklaren; 
• de betekenis van de drie posities van de Nine Star Ki getallen beschrijven; 
• de startpositie van de Nine Star Ki cyclus en het verloop van de cyclus tekenen en verklaren; 
• de ontbrekende elementen van een cyclus definiëren en beschrijven; 
• de ontbrekende elementen van een cyclus toevoegen om de cyclus te completeren; 
• de verschillende vormen van emotionele disbalans van een element herkennen en beschrijven; 
• oplossingen formuleren om deze disbalans weer in harmonie te brengen; 
• 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 personen met elkaar in verband brengen en beschrijven; 
• de verschillende cycli die ten grondslag liggen aan de Ba Gua beschrijven; 
• de dieperliggende betekenis van de aard van de startpositie van de cyclus beschrijven; 
• de onderlinge beïnvloeding van de drie posities benoemen; 
• 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; 
• de lichamelijke kenmerken van de vijf elementen herkennen en beschrijven; 
• het menselijk lichaam en de werking van de organen herkennen vanuit en vertalen naar elementen; 
• de verborgen aspecten in de elementen herkennen en beschrijven; 
• de verbinding leggen met de archetypen zoals door C.G. Jung beschreven. 

 
8.2 Houdingsdoelen Nine Star Ki 
Na het succesvol afronden kan de student:  

• in huiselijke kring en met compassie een Nine Star Ki consult geven; 
• afstand bewaren en zich niet mengen in persoonlijke zaken van de klant; 
• vertrouwelijk met informatie omgaan; 

Daarbij is de student: 
• zich bewust is van haar/zijn rol als waarnemer; 
• zich bewust om niet geleid of gehinderd te worden door een eigen mening of oordeel. 
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8.3 Vaardigheidsdoelen Nine Star Ki 
Na het succesvol afronden kan de student: 

• de wisselwerking tussen iemands Nine Star Ki profiel en diens omgang met het leven interpreteren; 
• de relatie leggen tussen de cyclus van het Nine Star Ki profiel en iemands levensloop; 
• de relatie leggen tussen de cyclus van het Nine Star Ki profiel en iemands levensopdracht. 

 

8.4 Certificaat 
Er geldt een aanwezigheidsvereiste van 100% van de lessen voor het ontvangen van het certificaat. Als aan 
alle lessen is deelgenomen ontvangt de student na afloop van de Nine Star Ki Opleiding een certificaat als 
bewijs van deelname. 
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9. Studiemateriaal Nine Star Ki Opleiding 
 
9.1 Algemeen 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide syllabus en passend oefenmateriaal. Deze 
syllabus wordt in een A4 multomap op de eerste lesdag van de opleiding uitgereikt. Het oefenmateriaal 
wordt tijdens de opleiding via de online leeromgeving beschikbaar gesteld of uitgereikt tijdens de 
betreffende les. De multomap bevalt voldoende ruimte om extra materiaal in op te nemen. 
 
 
9.2 Aanbevolen verdiepende literatuur   
Er zijn een aantal boeken die we van harte kunnen aanbevelen als je op zoek bent naar extra achtergrond- 
of verdiepende informatie voor je opleiding: 
 

• Take five The five Elements Guide to Health and Harmony, Pamela Ferguson - ISBN 978-
0717128709 

• Goed in je vel met de vijf elementen, Barbara Temelie - ISBN 978-90-6378-835-3 
• Voeding volgens de vijf elementen, Barbara Temelie - ISBN 978 90 6378 305 1 
• Het vijf elementen kookboek, Barbara Temelie en Beatrice Trebuth - ISBN 978 90 6378 316 7 
• Leven en werken in het ritme van de seizoenen, Jaap Voigt - ISBN 978 90 8131 961 4 
• Pamela Ferguson - Take five The Five Elements Guide to Health and Harmony 

 
 Onderstaande boeken zijn alleen nog tweedehands verkrijgbaar, maar desondanks zeer de moeite waard. 
 

• Nine Star Ki, Michio Kushi - ISBN 0-9628528-0-5 
• Handboek Negen Sterren Ki, Takashi Yoshikawa - ISBN 90-230-1048-5 

 
9.3 Studiemateriaal en overig  
Er hoeft geen speciaal studiemateriaal aangeschaft te worden. Wel is het raadzaam de volgende materialen 
altijd mee te nemen naar elke les: 
 

• pen 
• kleurpotloden  
• voldoende aantekenpapier 
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10. Nine Star Ki Specialisatie 

 
10.1 Algemeen 
Nine Star Ki maakt een integraal onderdeel uit van de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui 
Professional. De kennis die aangeboden wordt is bedoeld om de basisvaardigheden van Nine Star Ki te 
kunnen begrijpen, beheersen en toepassen. 
 
Na afronding van de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, bestaat de mogelijkheid tot 
verdieping van deze Nine Star Ki kennis door middel van een extra specialisatie waarmee additionele 
vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.  
Hiermee krijg je de mogelijkheid geboden je te specialiseren in de Nine Star Ki waardoor dit zich als 
separate beroepsrichting laat ontwikkelen of als aanvulling op een bestaande, therapeutische 
beroepspraktijk laat toepassen. 
 

10.2 Inhoud 
De inhoud van de opleiding is als volgt samen te vatten: 

• verdieping basisprincipes van Nine Star Ki 
• toepassing van Nine Star Ki 
• relatie tussen archetypen en Nine Star Ki 

 
Hierbij komende volgende onderwerpen aan de orde: 

• de verbinding tussen Nine Star Ki (de mens) en Jungiaanse archetypen 
• specifieke uitdagingen als ongeaspecteerde elementen 
• verdieping van de relatie tussen elementen en gezondheid 

 

10.3 Praktisch 
Om een verdieping te bieden op de Nine Star Ki aspecten van het vak van Conceptual Feng Shui 
Professional, wordt de kennis van Nine Star Ki in vier lesdagen, verspreid over vier weken opgebouwd en 
aangeboden.  
 

Samenvattend 
De inhoud van de Nine Star Ki Specialisatie op een rijtje: 

• 4 lesdagen 
▪ totaal 20 uur 

• 4 wekelijkse huiswerkopdrachten 
▪ zelfstudie totaal circa 50 uur 

Inclusief: 
• koffie/thee en biologisch-vegetarische soep bij de lunch en versnaperingen tijdens de lesdagen 
• exclusieve toegang tot de besloten, online leeromgeving gedurende het hele studietraject 
• extra: toegang tot de Nine Star Ki basis module om je kennis te kunnen verfrissen 
• de toegang tot de online leeromgeving stopt twee weken na de laatste les 

 
Studiebelasting 

Het totale aantal lesuren van de afgeronde Nine Star Ki Specialisatie omvat 20 lesuren. De zelfstudie, in 
de vorm van huiswerk- en praktijkopdrachten, omvat in totaal circa 50 uur. 

Toelating 
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Voor toelating tot de Specialisatie module van de Nine Star Ki Opleiding dient te student in het bezit te 
zijn van het diploma Conceptual Feng Shui Professional. 
Voor het goed kunnen volgen en volbrengen van de opleiding is het daarnaast van belang dat je als student 
beschikt over een denk- en werkhouding op HBO niveau. Ook wordt verwacht dat je over het vermogen 
beschikt en de bereidheid hebt om op jezelf, je gedrag en je studieontwikkeling te reflecteren.  
Verder wordt van je als student een zelfstandige en pro-actieve werkhouding gevraagd en wordt van je 
verwacht dat je in staat bent zelfstandig de studie ter hand te nemen en je op adequate wijze de gestelde 
leerdoelen, met hulp van de aangereikte lesstof en studieopdrachten, eigen te maken. 
 

11. Leerdoelen Nine Star Ki Specialisatie 
 

11.1 Kennisdoelen 
De tijdens de Beroepsopleiding ontwikkelde kennisdoelen worden verder verdiept.  
Na succesvolle afronding van deze specialisatie kan de student: 

• een Nine Star Ki profiel en de drie Nine Star Ki getallen uitrekenen op basis van de geboortedatum 
van een persoon of organisatie; 

• het eerste getal van het Nine Star Ki profiel van de bewoners uitrekenen en in de Ba Gua plaatsen; 
• het principe van yin & yang in een Nine Star Ki profiel beschrijven; 
• de vijf elementen herkennen, zowel op emotioneel niveau als in karaktertrekken en als in 

overdrachtelijke zin; 
• de onderlinge relatie tussen de elementen herkennen en de elementen-cyclus van het Nine Star Ki 

profiel tekenen en verklaren; 
• de betekenis van de drie posities van de Nine Star Ki getallen beschrijven; 
• de startpositie van de Nine Star Ki cyclus en het verloop van de cyclus tekenen en verklaren; 
• de ontbrekende elementen van een cyclus definiëren en beschrijven; 
• de ontbrekende elementen van een cyclus toevoegen om de cyclus te completeren; 
• de verschillende vormen van emotionele disbalans van een element herkennen en beschrijven; 
• oplossingen formuleren om deze disbalans weer in harmonie te brengen; 
• 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 personen met elkaar in verband brengen en beschrijven; 
• de verschillende cycli die ten grondslag liggen aan de Ba Gua beschrijven; 
• de dieperliggende betekenis van de aard van de startpositie van de cyclus beschrijven; 
• de onderlinge beïnvloeding van de drie posities benoemen; 
• 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; 
• de lichamelijke kenmerken van de vijf elementen herkennen en beschrijven; 
• het menselijk lichaam en de werking van de organen herkennen vanuit en vertalen naar elementen; 
• de verborgen aspecten in de elementen herkennen en beschrijven; 
• de werking van de cyclus voor kinderen beschrijven; 
• de verbinding leggen met de archetypen zoals door C.G. Jung beschreven. 
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11.2 Houdingsdoelen 
De tijdens de Beroepsopleiding ontwikkelde houdingsdoelen worden verder verdiept.  
Na succesvolle afronding van deze specialisatie kan de student: 

• op professionele wijze een Nine Star Ki consult geven; 
• met compassie een consult geven; 
• vertrouwelijk met informatie omgaan; 
• afstand bewaren en zich niet mengen in persoonlijke zaken van de klant. 

Daarbij is de student: 
• zich bewust is van haar/zijn rol als waarnemer; 
• zich bewust om niet geleid of gehinderd te worden door een eigen mening of oordeel; 
• zich bewust van zijn eigen gedrag; 
• zich bewust van zijn eigen verbale en non-verbale communicatie in het contact met de klant; 
• in staat te zoeken en door te vragen naar de essentie van een probleem tot een helder beeld 

ontstaat. 
Daarnaast: 

• gaat de student gevoelige confrontaties niet uit de weg; 
• en weet zij/hij hoe zij/hij zich kan afstemmen op de klant. 

 

11.3 Vaardigheidsdoelen 
De tijdens de Beroepsopleiding ontwikkelde vaardigheidsdoelen worden verder verdiept. 
Na afloop van deze specialisatie 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 handvatten 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 relatie tussen twee personen analyseren; 
• aan de hand van de Nine Star Ki de relaties in een gezin analyseren; 
• zelfstandig verbanden leggen tussen de Nine Star Ki cycli van bewoners onderling en hun huis; 
• een relatie leggen tussen de cyclus, de levensloop en het ontwikkelingspotentieel van de persoon 

en dit plaatsen in een breder kader van intentie en zingeving; 
• de vijf elementen herkennen in het karakter en psychische archetypen van de mens; 
• de negen transformatieve stadia in de wisselwerking tussen yin & yang herkennen en beschrijven 

en deze verbinden met de psychische archetypen van de mens; 
• de cyclus zo concreet mogelijk vertalen naar manieren waarop de klant elementen -en daarmee 

eigen kwaliteiten- kan ontwikkelen; 
• zelfstandig verbanden leggen tussen gezondheidsklachten van bewoners en Chi 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 klantencontact oplossen. 
 

11.4 Certificaat 
Er geldt een aanwezigheidsvereiste van 100% van de lessen voor het ontvangen van het certificaat. Als aan 
alle lessen is deelgenomen ontvangt de student na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 



© 2022-1995  Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie                                                                                         26 

12. Conceptual Feng Shui Specialist – Mentorjaar 

 
12.1 Algemeen 
Een opleiding volgen is een ding, de opgedane kennis toepassen en je blijven ontwikkelen in je interpretatie 
van die kennis, is wat anders. Dat vraagt niet alleen commitment maar ook om je wens en toewijding om 
met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki te werken en dat ook daadwerkelijk te doen. Juist in het doen 
ontdek je wat je nog niet weet, ervaar je waar je nog hulp of begeleiding kunt gebruiken in het toepassen 
van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki in de praktijk en ontstaat de behoefte aan verdieping, begeleiding 
en de mogelijkheid een casus te toetsen aan ervaringskennis. 
 

Vervolgtraject 
Op deze behoefte geeft het Mentorjaar een antwoord. Want je hebt je diploma Conceptual Feng Shui 
Professional op zak, je bent actief binnen je eigen intervisiegroep, maar dit betekent niet dat je leertraject 
tot een eind is gekomen. Integendeel, eigenlijk gaat het nu pas echt allemaal beginnen. Nu begint voor jou 
als Professional het proces om je kennis toe te gaan passen in de praktijk, daarin te groeien en jezelf verder 
te ontwikkelen tot Conceptual Feng Shui Specialist.  
 

Mentor 
In dit vervolgtraject wil Nina je graag bijstaan. Dit keer echter niet als leraar, maar als mentor. Naast dat 
ze het waardevol vindt getuige te blijven van jouw groei en ontwikkeling, wil ze, als mentor, al haar 
opgedane kennis en kunde inzetten om jouw en je werk met Conceptual Feng Shui, nog meer diepgang te 
geven. Maar bovenal wil ze samen met jou een stap verder gaan, samenwerken en doorgroeien.  
 
In de vijfentwintig jaar dat Nina nu met Conceptual Feng Shui werkt, heeft ze de wereld van Feng Shui tot 
in de uithoeken leren kennen. In het Mentorjaar kan ze haar kennis ook op een dieper niveau met je delen 
en aan je overdragen zodat jij het weer kunt doorgeven aan anderen.  
Aan de hand van onder meer zelf ingebrachte casuïstiek wordt in het Mentorjaar in tien bijeenkomsten 
verspreid over èèn jaar, gewerkt aan verdieping op thema’s en op uitdagingen uit de eigen beroepspraktijk. 
 

12.2 Extra verdieping 
De 1-jarige Beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional die je afgerond hebt, is breed van 
opzet en diepgaand van inhoud. Het biedt een stevige basis om van Conceptual Feng Shui je beroep te 
maken zoals al velen voor jou gedaan hebben. 
 
Na het behalen van het diploma blijkt dat veel studenten behoefte hebben aan meer. Meer diepgang, meer 
uitleg, meer specifieke kennis op belangrijke onderwerpen zoals hoe groot de impact eigenlijk is van een 
conflict in een positie en op de balans in huis.  
 
Wat het thema van het huis betekent voor de bewoner met dat element in zijn of haar Nine Star Ki profiel. 
Hoe ziekmakend kan dat zijn? En hoe maak je de bewoner en het huis vervolgens ook weer echt bewust 
gezond? Met het Conceptual Feng Shui Specialist – Mentorjaar bieden we je graag die extra verdieping. 
 

Verhaal 
De specifieke functies in een huis, zoals een woonkamer, een keuken of een slaapkamer vertellen een 
verhaal. Analyse op een dieper niveau legt informatie bloot die verder reikt dan bijvoorbeeld de 
familiedynamiek in het gezin dat in het huis woont, of de kwaliteit van slapen.  
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Het legt vanuit die woonkamer ook het verband met vorige en toekomstige generaties. Of onderzoekt via 
de slaapproblematiek de roerselen van het onbewuste. 
 

Nine Star Ki 
De kracht van onbewuste en bewuste intentie worden in deze opleiding behandeld. Evenals methodes om 
een huis te reinigen op alle niveaus van energie en met behulp van de vijf elementen. Door alle lessen heen 
wordt vooral Nine Star Ki met kracht en diepgang toegepast om inzicht te genereren en bewustzijn te laten 
ontstaan. Waarom is iemand een man-on-a-mission en hoe herken je dat in huis? Welk specifiek gedrag 
laat iemand met een ongeaspecteerd element zien in zijn of haar huis? 
 

Jij 
Bovenal is dit Mentorjaar bedoeld om jou te begeleiden in het verder professionaliseren van je werk en te 
reflecteren op je eigen proces daarin. In de praktijk blijkt namelijk dat het je aan kennis niet ontbreekt, 
maar wel dat soms een project niet loopt of er specifieke problemen telkens weer de kop opsteken. Binnen 
de veilige ruimte van een groep van maar 10 studenten, die allemaal tegen gelijkwaardige uitdagingen 
aanlopen, helpt Nina je je te verbinden met de vijfde dimensie van Conceptual Feng Shui: de dimensie 
waarin je zelf creëert wat je nodig hebt om verder te komen in je ontwikkeling.  
 

Casus 
Passend bij de besproken stof worden casussen behandeld die de student zelf in dient te brengen vanuit 
de eigen beroepspraktijk. Aan de hand van deze casussen word je inzicht gegeven en wordt je palet aan 
ervaring enorm verbreed. Daarnaast worden bijzondere levensgebeurtenissen onderzocht en wordt 
behandeld met welke aspecten van Feng Shui je ondersteuning kunt bieden tijdens bijvoorbeeld huwelijk, 
zwangerschap, geboorte en overlijden. En niet in de laatste plaats leer je een verhuisprofiel te maken, zodat 
je mensen kunt behoeden voor een ongunstige aankoop. 
 

12.3 Praktisch 
Om een goede verdieping te creëren voor de kennis die is opgedaan tijdens de Beroepsopleiding tot 
Conceptual Feng Shui Professional, wordt de kennis van het Mentorjaar tot Conceptual Feng Shui 
Specialist in een doorgaand traject van 35 weken gegeven. Tijdens deze 35 weken zijn 10 bijeenkomsten 
gepland die live in Zutphen gegeven worden.  
 

Samenvattend 
De inhoud van het Conceptual Feng Shui Specialist – Mentorjaar: 

• 10 bijeenkomsten, in totaal 50 uur 
o diverse casussen, door de studenten zelf in te brengen 
o daaraan verbonden, maandelijkse huiswerkopdrachten 
o zelfstudie totaal circa 200 uur 

Inclusief: 
• koffie/thee en biologisch-vegetarische soep bij de lunch en versnaperingen tijdens de 

bijeenkomsten 
• exclusieve toegang tot de besloten, online leeromgeving gedurende het hele studietraject 
• de toegang tot de online leeromgeving stopt twee weken na de laatste bijeenkomst 
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Studiebelasting 
Het totale aantal lesuren van een afgeronde vervolgopleiding omvat 50 lesuren. De zelfstudie, in de vorm 
van huiswerk- en praktijkopdrachten, omvat in totaal circa 200 uur. 
 

Toelating 
In het bezit van het diploma Conceptual Feng Shui Professional. Verder wordt een pro-actieve en 
zelfstandige werkhouding van je gevraagd en wordt van je verwacht dat een actieve bijdrage levert aan het 
vormgeven van de inhoud van de opleiding. Om die reden is een aanvullende toelatingswens dat je 
minstens een jaar werkzaam moet zijn geweest in een eigen Conceptual Feng Shui of Nine Star Ki 
beroepspraktijk. Of dat je aantoonbaar beide terreinen van kennis als aanvulling hebt toegepast in je al 
bestaande beroepspraktijk of werkveld. In alle gevallen zal er voorafgaande aan deelname een intake 
worden afgenomen om te bepalen of het gewenste startniveau is bereikt. 
 

12.4 Diploma 
De student rondt de opleiding af door middel van het schrijven van een reflectieverslag. Na afronding 
ontvangt de student het diploma Conceptual Feng Shui Specialist. 
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13. Attitude 
 

13.1 Algemeen 
Tijdens de (Beroeps-) opleiding, Specialisaties en Mentorjaar wordt er veel aandacht geschonken aan de 
eigen beroepshouding van jou als student. Als student heb je niet alleen kennis van en inzicht in 
Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki, maar ben je ook in staat deze kennis en inzicht op een vaardige 
wijze toe te passen in de praktijk en over te brengen op je klanten. Daartoe is je persoonlijke attitude van 
groot belang. 
 

Attitude doelen 
Na afronding van een (Beroeps-) opleiding, Specialisaties en/of Mentorjaar kun je: 

• een open en respectvolle sfeer creëren; 
• een goede luisterhouding aannemen; zowel non-verbaal als verbaal; 
• een respectvolle manier van communiceren hanteren; 
• empathisch reageren; 
• ook de onderliggende problematiek in een situatie 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 interpretatie; 
• objectief blijven in de eigen reactie; 
• zichzelf bewust zijn van eventuele suggestieve vraagstellingen; 
• zichzelf zien als gast in het huis van de cliënt; 
• de eigen professionaliteit blijvend verder ontwikkelen door te reflecteren op het eigen 

beroepsmatig handelen en actief te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen. 
 

Het doel is namelijk niet om iemand van rigide advies of een etiket te kunnen te voorzien. 
 

Het doel is om de nuances in iemands leven zo dusdanig te kunnen  
(h-)erkennen, dat zij of hij zich volledig gezien voelt in de complexiteit van 
haar of zijn mens zijn en ervaart dat ze de regie over haar of zijn leven 
weer in eigen handen kan nemen 
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14. Aanmelden 
 

14.1 Online registratie 
Je kunt je eenvoudig aanmelden voor de activiteit van jouw keuze of een gewenste product bestellen via 
onze website. Ga voor het overzicht van actuele data en prijzen naar ninaelshof.com/aanbod  

• Bij aanmelden voor een activiteit of de aanschaf van een product dien je het volledige lesgeld te 
voldoen of in het geval van de Beroepsopleiding het inschrijfgeld van € 250,= te betalen. 

• Na het succesvol voltooien van een aanmelding ontvang je een bevestigingsmail dat je plek is 
gereserveerd en/of informatie over je toegang tot het product. 

• In het geval je bij aanmelding alleen inschrijfgeld hebt betaald ontvang je voor het resterende 
lesgeld uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding, een separaat betalingsverzoek; 

• betaling hiervan dient binnen 14 dagen te zijn voldaan; 
• indien hieraan niet voldaan wordt, vervalt het recht op de gereserveerde plek binnen de 

opleiding, die daarmee beschikbaar komt voor mensen die op de wachtlijst staan; 
• tevens vervalt daardoor het recht op restitutie van het inschrijfgeld. 

• In overleg en onder voorwaarden is het mogelijk om in 3 termijnen te betalen middels 
machtiging tot auto-incasso. Hierbij worden €50,- aan administratiekosten in rekening 
gebracht en vervalt de mogelijkheid tot gebruikmaking van eventueel lopende kortingsacties. Bij 
aanvang van de opleiding dient de machtiging hiertoe te zijn afgegeven door middel van het 
voldoende van de eerste termijn. 

  

https://www.ninaelshof.com/aanbod
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15. Algemene voorwaarden en annulering 
 
In het contact met de Nine Star Ki & Feng Shui Academie en in het volgen van een of meerdere van onze 
opleidingsmogelijkheden streven wij naar een inspirerende leeromgeving en prettige communicatie. 
Hiervoor hebben we zowel voor onszelf als de student een aantal voorwaarden opgesteld. Deze kun je 
raadplegen en downloaden op onze website via ninaelshof.com/algemene-voorwaarden. Met je 
aanmelding voor een activiteit, het bestellen van een product en/of het reserveren van een consult, geef 
je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Voor jouw gemak benoemen we de 
belangrijkste voorwaarden hieronder en laten daarbij de juridische jargon achterwegen. 
 

15.1 Wat je van ons mag verwachten 
• We zijn een klein maar gedreven team dat zich naar beste vermogen zal inspannen om jou vanaf 

het eerste contact en elk daarop volgend moment met aandacht te ontmoeten en je van 
zorgvuldige, deskundige en waardevolle informatie en kennis te voorzien.  

• In uiterste gevallen zijn we soms genoodzaakt om een activiteit te annuleren; 
• mocht annulering noodzakelijk zijn, dan geschiedt dit tot uiterlijk één week voor aanvang 

van de betreffende activiteit, behoudens in geval van overmacht, dan informeren we je op 
het eerste volgende moment dat rederlijkwijze mogelijk is; 

• het betaalde inschrijfgeld of lesgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd; 
• Liever maken we gebruik van de mogelijkheid om de start van een activiteit naar een latere datum 

te verplaatsen of in een andere vorm te vervullen als omstandigheden daarom vragen; 
• in dat geval behoud jij je recht op deelname of mag je de inschrijving kosteloos annuleren 

en wordt inschrijfgeld en eventueel reeds voldaan lesgeld, gerestitueerd; 
• Daarbij behouden we het recht om, indien noodzakelijk, het lesrooster aan te passen. Dit geeft 

geen recht op restitutie van lesgelden en doen we altijd zo veel mogelijk in overleg met de 
betreffende groep studenten. 

• We hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze studenten en het mens-zijn en 
welbevinden van elk van onze studenten staat in alles voorop. Eventuele annuleringen of 
wijzigingen worden dan ook alleen uitgevoerd wanneer we achten dat dit het beste is voor onze 
studenten en de kwaliteit van de opleiding en lesstof.  

 
15.2 Wat we van jou verwachten 

• We verwachten van je dat je oprecht nieuwsgierig bent naar Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki 
en openstaat om nieuwe kennis en inzichten hierin op te doen en je naar beste vermogen in zal 
zetten om deze je stof en vaardigheden eigen te maken.  

• Daarbij ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en enig persoonlijk handelen of 
nalaten en draag je zelf ook de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en 
uitvoeren van onderwezen leerstof en methoden. 

• Het kan gebeuren dat je door omstandigheden verhinderd bent om deel te nemen aan een activiteit 
waarvoor je je hebt ingeschreven. Je dient dit dan zo snel mogelijk schriftelijk (per mail) aan ons 
kenbaar te maken. Hierbij gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

• Een bestelling van een e-cursus of ander vergelijkbaar online product kun je niet annuleren. 
Je hebt namelijk onbeperkt toegang tot het product en zo alle gelegenheid om de e-cursus 
te volgen en af te ronden. 

• Na aanmelding voor een activiteit die live plaatsvindt zoals een Inspiratiesessie of (online) 
Lezing, Masterclass of Event is er geen mogelijkheid tot annuleren en vindt er in geen 
geval restitutie plaats. Je kunt je deelname voor de oorspronkelijk aangemelde datum 

https://www.ninaelshof.com/algemene-voorwaarden
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overgedragen aan iemand anders. Hierover ontvangen we dan graag zsm en uiterlijk 24 
uur voor aanvang van de activiteit per mail je bericht. In het geval van een online activiteit 
ontvang je van ons na afloop de opname die je dan kunt onbeperkt kunt terugkijken. 

• Je aanmelding voor een (Beroeps-) opleiding of Mentorjaar kun je binnen 14 dagen na 
aanmelding kosteloos annuleren. Het inschrijfgeld en/of reeds betaald lesgeld wordt dan 
gerestitueerd. Bij annulering na 14 dagen vervalt het recht op restitutie. 

• Indien je je aanmelding voor een (Beroeps-) opleiding of Mentorjaar tot 30 dagen voor 
aanvang van de opleiding annuleert, ontvang je het betaalde lesgeld minus €250,- 
inschrijfgeld terug. In het geval dat er geen inschrijfgeld is betaald, vind restitutie van het 
lesgeld minus €50,- administratiekosten plaats. 

• Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang, of tijdens de (Beroeps-) opleiding of 
Mentorjaar, vervalt het recht op restitutie van het lesgeld en inschrijfgeld. Tenzij er sprake 
is van moverende redenen. In dat geval gaan we graag met je in gesprek voor een 
passende oplossing. Hierbij geldt: 

• Bij annulering zonder overleg en zonder opgaaf van redenen vindt in geen geval 
restitutie plaats. 

• In overleg kan je deelname aan een (Beroeps-) opleiding of Mentorjaar tot twee jaar 
worden opgeschort. Echter voor de hegemonie in een groep en in het belang van 
het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en jouw kennis, is tussentijds 
instromen in een nieuwe lichting niet mogelijk; voortzetting van deelname op een 
later moment impliceert een nieuwe start vanaf het begin van de activiteit. Indien 
dit van toepassing is zullen eventuele kosten zoals voor materialen, lunch en de 
locatie voor (een deel van) de lesdagen die je hierdoor nogmaals bijwoont, aan je 
worden doorberekend. Na twee jaar vervalt dit recht en vindt er in geen geval 
compensatie of restitutie van het lesgeld plaats. 

• Registratiedatum hierbij is de datum waarop de aanmelding succesvol is voltooid en het 
inschrijfgeld danwel lesgeld is voldaan via opdrachtgevers website www.ninaelshof.com 

  

http://www.ninaelshof.com/
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16. 7 Argumenten om je opleiding bij ons te volgen 
 
16.1  Waardevolle kennis die er echt toe doet 
Je volgt een opleiding niet alleen maar voor de leuk, je wilt dat de kennis er ook echt toe doet. Dat is wat 
wij aanbieden; geaccrediteerde, goed gefundeerde opleidingen waar niet alleen jij, maar door het delen 
van jouw kennis, ook anderen gebaat bij zijn. Dit bereiken we op verschillende manieren: 
 

Erkende onderwijsinstelling, geaccrediteerde opleidingen 
We kiezen er voor om ons voortdurend en herhaaldelijk door externe organisaties te laten toetsen op de 
kwaliteit van onze organisatie en de inhoud van de lessen die we aanbieden. 
Dit biedt jou zekerheid in je keuze voor ons als opleider. Het zorgt daarnaast dat wat wij aanbieden niet 
enkel interessant is om te volgen, maar ook werkelijk tot waardevolle en bruikbare kennis resulteert. De 
Nine Star Ki & Feng Shui Academie is dan ook een officieel erkende onderwijsinstellingen voor 
beroepsonderwijs, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. 
 
We zijn erkend en geaccrediteerd door: 

• CPION - Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland 
• CRKBO - Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs 
• ZHONG - Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde 
• KTNO - Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen 
• LVNG - Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen 
• BATC - Belangen Associatie Therapeut en Consument 
• VBAG - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze 

 
 De mens, jij, staat voor ons in alles centraal.  

Daarom onderwijzen wij heel bewust in Conceptual Feng Shui. Deze vorm is trouw aan de klassieke Feng 
Shui maar biedt een meer eigentijdse benadering voorbij de strikte kaders en juist met ruimte voor de 
mens en haar of zijn spiritualiteit en eigenheid. 
Daarom houdt onze studentbegeleider zich bewust bezig met de menselijke kant van het algemeen 
welbevinden van de student in de jaartrajecten specifiek en de overige opleidingsvormen in het algemeen. 
En daarom onderwijzen we ook de vaardigheid in het communiceert met de andere mens; jouw 
toekomstige klant. 
 

Je kunt bij ons leren op de manier die het beste bij jou past.  
Online, in je eigen tempo in onze besloten leeromgeving of live en goed verzorgd op onze prachtige 
locatie in een historisch pand in Zutphen. Een verfrissende inspiratiesessie of een diepgaande 
Beroepsopleiding. Ons aanbod is zo opgebouwd, dat de geboden inhoud altijd weer vernieuwing en 
verdieping biedt en jou van waardevolle inzichten voorziet. 

 
We hebben ruim 25 jaar ervaring in het werken met en lesgeven in Conceptual Feng Shui en Nine 
Star Ki.  

Naast een schat aan praktijk voorbeelden leer je ook zeker van de hilarische anekdotes en relativerende 
verhalen die Nina tijdens de lessen inbrengt. 
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Kennis wordt pas waardevol wanneer je het kunt toepassen.  
Je leert bij ons uiteraard de benodigde theorie maar met praktijkopdrachten en oefeningen is onze leerstijl 
vooral ervaringsgericht. Hierdoor zit de stof niet alleen in je hoofd maar krijg je het toepassen ervan ook 
letterlijk in de vingers. 

Dat wij onszelf geweldig vinden, zegt jou natuurlijk weinig.  
De erkenning door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CIPION) en registratie in het Centraal 
Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), biedt jou de zekerheid dat wij een gedegen opleider zijn. En 
genieten we Btw-vrijstelling. 

 
Een goed gefundeerde en gestructureerde opleiding aanbieden doe je niet alleen.  

De Raad van Advies kijkt dan ook scherp met ons mee en voorziet ons gevraagd en ongevraagd van advies 
over de organisatie en vormgeving van de Academie. 
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17. Onze organisatie 
 
17.1 Aanbieder 
Alle genoemde inspiratiesessies, cursussen, specialisaties en opleidingen in deze Opleidingsbrochure 
worden verzorgd door de Nine Star Ki & Feng Shui Academie. 
 

17.2 Leiding 
Directeur en oprichter van de Nine Star Ki & Feng Shui Academie is Nina Elshof. 
Nina Elshof is Conceptual Feng Shui Master, auteur, Conceptual Feng Shui- en Nine Star Ki docent en als 
zodanig sinds 1995 als zelfstandig ondernemer werkzaam. De dagelijkse leiding van de Academie is in haar 
handen. 
 

17.3 Team 
Management 
• Nina Elshof - founding director 
• Wenske Pasman - general manager, branding, design & communicatie strategist 

 
Docenten 
• Nina Elshof - hoofddocent Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki 

 
Administratieve en communicatieve ondersteuning 
• Maryse Pasman - community manager en gastvrouw 
• Jenneke  Kempes - office manager en studentbegeleider 
• Tineke Zwaan – backoffice manager 

 

17.4 Raad van advies 
Het werk van de Nine Star Ki & Feng Shui Academie wordt ondersteund, kritische gevolgd en begeleidt 
door de Raad van Advies.  
 
Deze bestaat uit: 

• Mariët Seuren-Smorenburg  
• Elly van Gerrevink 
• Annemique de Kroon 

 

17.5 Leslocaties 
De opleidingen van de Nine Star Ki & Feng Shui Academie worden op twee locaties aangeboden: 
 

• Nine Star Ki & Feng Shui Academie 
Korte beukerstraat 21 
7201 KP Zutphen 

 
• Dat Bolwerck 

Zaadmarkt 110 
7201 DE Zutphen 
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17.6 Contact 
• op onze website www.ninaelshof.com kun je meer informatie vinden over de verschillende 

producten en opleidingen  
• hier staan ook de antwoorden op veel gestelde vragen en het actuele startdata 
• tevens kan daar het rooster gedownload worden; 
• voor aanvullende en overige vragen zijn wij bij voorkeur per mail te bereiken via: 

info@ninaelshof.com; 
• bellen kan ook op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 13:00 uur op 0575-848777. 

 
Contact tijdens lesdagen 

Gedurende de live masterclasses, avondprogramma’s  en alle overige lessen, word je vriendelijk verzocht 
je mobiel op vliegtuigstand te zetten.  
Bij dringende noodzaak kun je bereikt worden via +31 (0)6 53 86 29 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ninaelshof.com/
mailto:info@ninaelshof.com
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18. Het resultaat 
 

18.1 In co-creatie met het leven, bewust aanwezig zijn 
De inspiratiesessies, e-cursussen, opleidingen en specialisaties die wij aanbieden zijn natuurlijk om te 
beginnen bedoeld voor het overdragen van kennis en om jou de kunst van het toepassen van Conceptual 
Feng Shui en Nine Star Ki te leren. Daarnaast zijn de opleidingen vooral ook een pad van persoonlijke 
bewustwording die je je het best gewaar kunt worden aan de hand van je huis en eigen leven.  
 
In een tijd waarin ons voortdurend enorme hoeveelheden aan informatie en nieuwe mogelijkheden 
geboden worden, is het de uitdaging om deze invloeden te herkennen en jezelf bewust te worden van 
waar je werkelijk behoefte ligt. 
 
Kennis van de filosofische methodiek van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki helpen je om keuzes te 
maken die gebaseerd zijn op inzicht en bewustzijn. Keuzes die passen bij jouw persoon en manier van 
leven; die voorbijgaan aan trends en mode maar deze juist overstijgen.  
 
Je ontdekt aan de hand van je eigen huis en leven hoe je jouw leven beter in balans kunt brengen, je geluk 
kunt optimaliseren en je welbevinden vergroten. Het resultaat zal zijn dat je de uitdagingen van het leven 
met een groter gemak en vanuit een dieper bewustzijn tegemoet treedt, makkelijker keuzes maakt en 
bovenal in alles trouw blijft aan jezelf. Na het voltooien van een van onze opleidingen ben jij ook instaat 
om anderen te helpen hetzelfde te bereiken.  
 
Kortom, de kennis die je bij ons opdoet, levert je veel op. Meer dan wij concreet kunnen benoemen. Wat 
het precies voor jou betekent is ook nog eens heel persoonlijk.  
 

Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki vormen enkel het middel dat je de weg 
wijst in hoe je in verbinding kunt komen met de diepere wijsheid in jezelf en in 
die van de wereld om je heen. Het reikt je de concrete handvatten aan om die 
twee met elkaar te verbinden. 
 

18.2 Reacties van studenten die je voorgingen 
 
Reactie Ity – e-cursus Conceptual Feng Shui: 
"De e-cursus Conceptual Feng Shui maakt het inzichtelijk dat wij opgenomen zijn in iets groters, deze 
cursus laat zien dat er een ritmisch geheel is dat ervoor zorgt dat de energetische stroom in het leven 
kloppend wordt, dat alles met elkaar verbonden is en logische gevolgen heeft. De schoonheid van het 
leven en de natuur is erin terug te vinden, maar ook het thema opruimen wat nu overal speelt, evenals de 
energie die het oplevert als je in verbinding leeft. En de ontdekking dat het in alle aspecten van je leven 
toepasbaar is, zowel wat van binnen leeft als uiterlijk zichtbaar is." 
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Reactie Else – Nine Star Ki Opleiding: 
“Inspirerend en waardevol. Het voelde al als thuiskomen vanaf dag één. Iets wat zo bij me past, waar ik 
me zo in herken. Maar ook zeker in deze roerige tijden, voelt het als een extra houvast op de weg om bij 
mezelf te komen en te blijven. De les van afgelopen vrijdag deed daar nog een schepje bovenop. Want ik 
voelde je steun toen we spraken over het man-on-the-mission-profiel. Het voelde heel fijn en nieuw om 
op deze manier begrepen te worden. Dit stukje wat niet uit te leggen valt. Dus… Dank voor je vertrouwen 
en openheid. Dank voor het delen van je kennis en kunde. Kortom gewoon bedankt ;-)! Ik hoop nog veel 
van je te mogen leren.” 
 
Reactie Claudia – Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional: 
“Het belangrijkste inzicht dat ik heb gekregen is dat je mensen kunt helpen een gezonde leefomgeving te 
creëren. En dat er zoveel meer op aarde speelt dan alleen het aardse leven.” 
 

Reactie Floor - Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional: 
“Het heeft me opgeleverd dat ik me rijk en energiek voel en meer in mijn kracht ben gekomen. Er is veel 
aan het licht gekomen waar ik mee aan de slag kan; voor mezelf maar hopelijk ook voor anderen! Het is 
zo bijzonder te merken dat er balans ontstaat in je leven als je bezig bent met nieuwe materie waar je 
energie van krijgt (Feng Shui) naast al het bestaande! (…) Vind het zo mooi om nu materie in handen te 
hebben wat zo bijzonder is en van betekenis voor mijn omgeving! Het is zo mooi om te delen de wereld 
een stukje mooier te maken voor de ander en zijn of haar omgeving.” 
 

Reactie Wendy – Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional: 
"De opleiding heeft mij gebracht dat ik bij bijna alles wat ik nu meemaak, denk in de vijf elementen. Het 
hele oordeel over mensen wat ik eerst toch wel had, kan ik nu heel erg voor mezelf beredeneren in de vijf 
elementen. Dat maakt het zo zacht... en het maakt de wereld zoveel mooier om op die manier in de 
wereld te staan. Ik vind het echt een fantastische tool die we hebben meegekregen uit de opleiding." 
 
Reactie Kim – Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional: 
"Intens, inspirerend, 'life changing' zijn de eerste woorden die in mij opkomen. Een opleiding die 
doorwerkt in alle vlakken van je leven, op alle niveaus. Hier had ik op gehoopt, maar je kan je hier vooraf 
geen voorstelling van maken. Je moet het ervaren." 
 
Reactie Debby – Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional: 
"Onder inspirerende leiding van Nina Elshof, gaat een nieuwe wereld open." 
 
Reactie Floor – Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional: 
“Mooi hoe zij (Nina) de wereld van energie woorden kan geven en van betekenis kan laten zijn voor de 
ander.” 
 
Guido – in reactie op Nina’s bijdrage aan het programma Walhalla 
“… Als Nina iets uitlegt kun je eigenlijk alleen maar denken: Zo is het, ik ga hier werk van maken en 
waarom heb ik dat niet eerder gedaan?"  
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Verder groeien uit liefde voor jezelf, 
uit liefde voor het leven. 

 

Het is tijd voor evolutie. 
Geen revolutie!  

Maar de evolutie van onszelf om weer 
in co-creatie met het leven, 

bewust aanwezig te kunnen zijn. 
 

Ben jij klaar voor de volgende stap? 
De wereld wacht op je! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.NINAELSHOF.COM/AANBOD 

 

https://ninaelshof.com/aanbod

