
Workshop Space Clearing: energiewerk en bewust-zijn 

Een ervaringsgerichte workshop met Hetty Seesing 

Wil je leren om je huis energetisch in balans te brengen? Dan is deze tweedaagse workshop 

je kans. Het is een fascinerende ontdekkingstocht in de wereld van Space Clearing en 

technieken uit Feng Shui. Naast een introductie in het wichelroedelopen komt ook het leren 

waarnemen en afstemmen op de aanwezige energieën aan bod. Hetty gebruikt een unieke 

en down-to-earth benadering om onze relatie met onszelf en onze woonomgeving te 

begrijpen. 

Hetty volgde haar opleiding bij de Europese 
School voor Feng Shui in Nederland, Engeland  en 
Duitsland en is al meer dan 20 jaar actief als Feng 
Shui consulent met als specialisatie Space 
Clearing.   
 

                                                         
             Andere redenen om mee te doen: 

• Als je bewust wilt worden van, of om wilt leren gaan met je eigen gevoeligheid 

• Je huis toe is aan een energy-boost 

• Als je huis beladen is met een energetische erfenis, dat wil zeggen oude 

patronen of ervaringen uit het verleden 
 

 

Onderwerpen Dag 1:  
Afstemoefeningen  
Basiskennis wichelen  
Energievelden theorie en praktijk 
Invloed van de acht windrichtingen (Ming Kua) 
De Vijf Elementen 

Onderwerpen Dag 2:  
Vervolg gebruik van de wichelroede 
Opsporen verstoringen 
De Chi-flow: energiestroom in huis  
‘Clearen’- hoe doe je dat? 
Remedies  

‘n.b. breng een zelfgetekende plattegrond mee (A4-formaat), een liniaal en (kleur-)potloden. 

Geef in de plattegrond de noord-zuid as aan. Gebruik hiervoor een kompas.  

Data: Zaterdag 30 november en zondag 1 december van 09.30u tot 16.30u.  

Adres: Babylon, Kwakkenbergweg 150, Berg en Dal (bushalte voor de deur) 

 

Speciale Babylon aanbieding:  

• Voor hen met een zorgeloze financiële situatie  € 150,- 

• Als je in een stabiele financiële situatie verkeerd € 130,- 

• Voor diegene met een klein budget (uitkering, studenten etc.)  € 110,- 

Inclusief wichelroedes. Inclusief koffie/thee.  

Praktijk-dag: Bij voldoende belangstelling wordt een praktijk-dag in een huis georganiseerd. 

Meer hierover tijdens de workshop. 

 

Voor informatie en inschrijven: 

hettyseesing999@gmail.com                Hetty: tel. 0031 (0)634760887  

mailto:hettyseesing999@gmail.com

