
 

Curs | Feng Shui clàssic avançat 

 

Presentació 

El Feng Shui avançat de les Estrelles Voladores és un sistema d´entre les 
escoles del Feng Shui clàssic de la Brúixola que tracta les dinàmiques dels 
dos components essencials, l´espai i el temps. La tècnica de les Estrelles 
Voladores s'utilitza per avaluar el Chi en un espai i en un moment 
determinat; i així beneficiï als seus usuaris, als seus habitants. Estudiarem 
la carta natal del plànol d´arquitectura i com les 9 estrelles voladores i les 
seves combinacions es distribueixen en els 8 sectors de l´habitatge o lloc 
de treball, amb l´objectiu de crear una distribució que permeti que les 
característiques energètiques s´adeqüin a cada ús, condicionar cada espai 
perquè es beneficiï del Chi que es troba en ell i així beneficiï als seus usuaris. 

Diferents països d'Àsia no construeixen un projecte d'arquitectura sinó que 
s´ha realitzat un estudi de Feng Shui clàssic. 

Passem el 80% de la nostra vida en espais d'interior. Ara sabem que la 
nostra salut, benestar i prosperitat tenen molt a veure amb ells. 

 



Destinataris 

Els cursos s'adrecen a tots els professionals vinculats a el món de l'arquitectura, 
arquitectes, arquitectes tècnics, interioristes, i totes les persones que vulguin millorar els 
aspectes de la seva vida personal i professional actuant en els seus habitatges. 

Cal haver realitzat el curs de Feng Shui clàssic pràctic. El curs de Feng Shui clàssic pràctic 
més el curs de Feng Shui clàssic avançat permeten tenir els coneixements per poder 
realitzar Estudis de Feng Shui clàssic professionals i aplicar-los als Projectes d´arquitectura. 

Metodologia 

Format Presencial. Espai NaturalMent. C/ Professor Dr. Josep Trueta, 9. Santa Cristina 
d´Aro. Girona. 

Dates Del 11/6 al 16/7 2021 Divendres de 16.00-20.00h 

Criteris d´exposició  

Magistral i participativa, amb projecció de powerpoint amb imatges i gràfics. S´arribarà a 
una base teòrica i una aplicació pràctica en casos reals, se centra en l'experiència directa 
de la teoria. 

Estructura de les sessions. Feng Shui clàssic avançat Estrelles voladores 

El curs es divideix en 6 sessions de 4 hores: 50% teoria + 50% pràctica 

Casos pràctics 

Els casos pràctics seran els casos reals dels alumnes, plànols dels seus habitatges. Des 
d'aquesta pràctica podran abordar qualsevol Projecte d'arquitectura amb els coneixements 
del Feng Shui clàssic.  

Sistema d’avaluació 

Per integrar els coneixements teòrics, el curs serà predominantment pràctic. Per assentar 
la teoria i la pràctica realitzada a classe, hi haurà 15 minuts cada classe d'un treball sensitiu 
que prepara a l'estudiant per observar acuradament l'entorn, les relacions i el medi 
ambient natural. 

Inscripció 

Enviar mail a: Alícia Castan: arquitecta@aliciacastan.com,  
Carolina Martinez: hatussa@hotmail.com Espai NaturalMent 
Concepte: CURS FENG SHUI CLASSIC AVANÇAT 

Preu del curs  

Preu 450€  

mailto:arquitecta@aliciacastan.com
mailto:hatussa@hotmail.com


Programa 

1ª sessió: Feng Shui clàssic de la Brúixola, marc històric 

• Feng Shui Cel – Terra - Home 
• San He – San Yuan 
• El Chi 
• Els Cinc elements i la influència celeste 
• Colors, formes, direccions dels cinc elements 
• Cicle generador, cicle debilitador, cicle de control 
• Els cinc elements en l´entorn paisatgístic 
• Els cinc elements en l´entorn urbà 
• El cos humà 
• Els cinc elements i la salut 
• Aplicació a l’escola de la Brúixola Pa Chai 
• Exercici pràctic a classe 
• Meditació Feng Shui intern: (Conducció d'energia, control de la respiració, 
desenvolupament de la concentració mental) 

2ª sessió: Feng Shui clàssic de la Brúixola Estrelles voladores 

• Feng Shui de la Brúixola 
• L´espai (el Chi de la Terra) 
• El temps (el Chi del Cel) 
• El cicle dels 180 anys 
• Les tres eres i els 9 períodes 
• Vinculació de les eres amb els trigrames 
• El temps. Identificar l´edat de l´edifici 
• El Luo Shu 
• Estrelles voladores introducció 
• Estrella base segons el període 
• Exercici, col·locar l´estrella base conforme el període 
• Els 8 trigrames i les 24 muntanyes 
•  Els graus de les 24 muntanyes 
• Cel anterior i Cel posterior 
• Carta natal i els 9 palaus o sectors 
• Moviment i patró del Chi d´un edifici 
• L´espai (orientació magnètica) 
• El temps (moment en el que es construeix l´edifici) 
• Els números de les estrelles voladores 
• El temps propici de les 9 estrelles 
• Com calcular i distribuir les 9 estrelles 
• Exercici pràctic a classe 
• Meditació Feng Shui intern: (Conducció d'energia, control de la respiració, 
desenvolupament de la concentració mental) 
 
 
 
 



3ª sessió: Feng Shui clàssic de la Brúixola Estrelles voladores 

• Determinar la orientació i ubicació d´un edifici 
• Estrella base, estrella d´orientació i estrella d´ubicació 
• La divisió dels sectors 
• Com ubicar les estrelles en el plànol de l´habitatge 
• L´estrella d´orientació o el drac d´aigua 
• L´estrella d´ubicació o el drac de muntanya 
• Mètode estrella orientació 
• Mètode estrella ubicació 
• De quins factors depèn la influència de les 9 estrelles 
• El Chi del Temps, el Chi de l´Espai i el Chi Humà 
• Les estrelles i el seu element 
• La natura i els atributs de les 9 estrelles 
• La combinació de les 9 estrelles 
• Exercici pràctic a classe 
• Meditació Feng Shui intern: (Conducció de l'energia, sensibilització del cos, control de la 
respiració, desenvolupament de la concentració mental) 
 

4ª sessió: Feng Shui clàssic de la Brúixola Estrelles voladores 

• La combinació de les 9 estrelles 
• He Tu del Cel anterior 
• Tai Chi petit subsector i les estrelles voladores 
• Calcular l´estrella anual i com influeix 
• Les 12 Branques terrestres 
• Els 8 Troncs, els 4 Ganxos i les 12 Branques 
• Quines orientacions es recomana evitar al construir un habitatge 
• Quan s´activa una carta natal i com modificar-la 
• Fórmula “La Flor de melocoton”  
• Les afliccions anuals 
• Els períodes, les estrelles i l´entorn paisatgístic, muntanya i aigua 
• Exercici pràctic a classe 
• Meditació Feng Shui intern:(Conducció de l'energia, sensibilització del cos, control de la 
respiració, desenvolupament de la concentració mental) 

 

5ª sessió: Feng Shui clàssic de la Brúixola per a negocis i retail 

• Feng Shui clàssic per negocis i comerços 
• Aspectes i signes a tenir en compte 
• Feng Shui del Paisatge i de la Brúixola 
• Els Cinc elements i els negocis 
• Exposició d´un estudi de retail 
• Exercici pràctic a classe 
• Meditació Feng Shui intern: (Conducció de l'energia, sensibilització de el cos, control de 
la respiració, desenvolupament de la concentració mental) 
 



6ª sessió: Feng Shui clàssic de la Brúixola Estrelles voladores 

• Com preparar una consulta de Feng Shui clàssic 
• Quins factors hem de tenir en compte al realitzar una consulta de Feng Shui clàssic 
• Fitxa a complimentar dels aspectes observats i presa de dades 
• Tipologia de clients 
• Els alumnes exposaran i compartiran amb la resta de la classe l'anàlisi realitzat en el cas 
específic del plànol del seu habitatge. 
• Resum i preguntes. 
• Meditació Feng Shui intern: (Conducció d'energia, control de la respiració, 
desenvolupament de la concentració mental) 
 
 

Direcció i Professorat 

Alicia Castan, arquitecta especialitzada en sostenibilitat, Feng Shui clàssic i salut de 

l´hàbitat.  www.aliciacastan.com  arquitecta@aliciacastan.com 
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