Holistic Pulsing Netwerk Nederland België
Nieuwsbrief maart 2020
Volgende Netwerkdag: 28 maart 2020
ER ZIJN NOG 6 PLAATSEN VRIJ !!!!
Locatie: Holos
Nachtegaalstraat 31
3581 AB Utrecht
Kosten: 10 euro
Opgeven: Graag zo snel mogelijk!
info@holisticpulsingnetwerk.nl
Betaling: NL 11 INGB 0005659190 t.n.v.
Holistic Pulsing Netwerk.

Programma
9.30 -10.00 uur

inloop, koffie/thee

10.00 -13.15 uur

opening, kennismaking,
korte meditatie;
puls carrousel.

13.15-14.00 uur

lunchpauze met eigen
brood

14.00 -16.30 uur

Joris gaat ons verrassen
met een iets andere
manier van pulsen.
Spannend!

16.30- 17.00 uur uitwisseling / evaluatie
in de groep; afronden en
opruimen.

Bestuurswisseling
Per 1 april 2020 gaat Karin Mars Wouter Allan
vervangen als bestuurslid. Zij stelt zich hieronder
voor.

Ik ben Karin Mars
Ik heb twee keer de opleiding gevolgd, de 1e keer
bij José van Zanten en de 2e keer bij Godfried
Kleinsmann.
Na de 1e keer kwam er een periode dat er, helaas,
geen ruimte meer was voor het pulsen door het
zorgen voor mijn ouders. Na deze periode besloot
ik het pulsen weer op te pakken en ben met veel
plezier weer “opnieuw” begonnen met de
opleiding bij Godfried.
Inmiddels puls ik niet alleen de mensen in mijn
omgeving maar ook mensen die doorverwezen
worden via een coach en/of mensen die
beschermd wonen in een afkickcentrum. Ik kan
zeggen dat dit een hele bijzondere ervaring is, dat
Holistic Pulsing bij kan dragen of een aanzet kan
geven tot beweging en/of iets in beweging kan
zetten.

Door Ella ben ik gevraagd mee te helpen om het
Holistic Pulsing netwerk een gezicht te geven.
Ikzelf zou het heel fijn vinden als het pulsen wat
meer bekendheid zou krijgen en wil hier dan ook
graag gebruik van maken.
Op de netwerkdagen kunnen wij elkaar
ontmoeten, van elkaar leren en zelf gepulsd
worden. Het is verrijkend om alleen al te kijken
naar hoe een ander pulst. Soms zelfs over de
behandelbank klimt om een arm naar de andere
kant te brengen…. Een ieder van ons heeft er zijn
eigen draai aan gegeven al dan niet
gecombineerd met andere kennis en/of
kwaliteiten. Dat is ook het mooie aan Holistic
Pulsing, het is geen vaststaand iets maar heel
goed te combineren met dat wat je al doet en
vooral steeds in beweging en het in beweging
brengen.
Wij samen kunnen er voor zorgen dat er meer
mensen bekend raken met Holistic Pulsing, kom
ook in beweging, deel wat jij je graag nog eigen
maakt en/of wat je graag aan andere pulsers mee
wil geven zodat een ieder weer geïnspireerd en
opgeladen naar huis gaat. Tenslotte maken wij
samen de dag!
Warme groet, Karin

Het kan mij nog steeds ontroeren als iemand zijn
hoofd overgeeft aan mijn handen en ik deze in
beweging mag zetten. Hebben wij niet geleerd
dat wij, ons hoofd erbij moeten houden en je je
hoofd niet mag verliezen?
Ik volg regelmatig bijscholingen, mede om
contact te houden met andere pulsers en mijn
kennis te blijven bijhouden.

Wouter Allan
Ella Buis
Leo de Vetten

