Start nieuwe opleiding, bijscholingen en
introductie film Holistic Pulsing
Hieronder kun je een korte film zien van 1 min 30, met het doel om het pulsen breder bekend te
maken. Met veel plezier hebben we dit gemaakt. Wil je dit met iemand delen om het pulsen
bekender te maken? Alvast bedankt! Verder vind je de start van de nieuwe cursus in
september/ oktober in Utrecht en Middelaar. Tot slot de bijscholingen en oriëntatie momenten!

Nieuwe film over Holistic Pulsing (1,5 min)

Natuurlijk ritme
De eerste groep, sinds de overname van de
school, rondt in juni het vierde en laatste blok af.
Ik ben dankbaar voor deze mooie groep en de
ondersteuning die ik van Godfried kreeg in het
begeleiden van deze eerste volledige

Bijscholingen
€100 per dag van
10:00-17:00
max. 12 deelnemers

jaaropleiding. Het is een stroom waar ik graag

12 september 2019:

verder mee ga. Daarom starten we in het nieuwe

techniek

opleidingsjaar met twee groepen, een groep in
Middelaar en een groep in Utrecht. De groep in
Utrecht beginnen we samen met Lize Haarman
(www.welkomlijf.nl) bij Holos in Utrecht. Meer info

Een dag vol techniek:
weer eens herhalen,
bijslijpen, aanscherpen
van de techniek en het

over wat je leert vind je hier: holistic-

ritme. Kleine

pulsing.nl/uitleg-opleidingstraject/ Ook zijn er

veranderingen maken

nieuwe bijscholingen. Hieronder staan de data:

groot verschil!

Volg de opleiding in Middelaar (buitenaf

19 september 2019:
body dialoog

vlakbij de Mookerheide):
HP 1: 26-27 september en 8-9 november 2019

Een dag die in het teken

HP 2: 17-18 januari en 31 jan – 1 februari 2020

staat van hoe je het
lichaam kan laten

Of in het centrum van Utrecht:

spreken en die

HP 1: 10-11 oktober en 14-15 november 2019

verdieping bereikt in het

HP 2: 6-7 februari en maart 2020

pulsen om nog een
extra laag te bereiken.

Oriëntatie op de opleiding
Via een demonstratie ga je zelf kennis maken met
het geven en ontvangen van het pulsen zodat je
kunt ontdekken of het leren van het pulsen ook
iets voor jou is.
5 juli 15:00-17:00
5 juli 20:00-22:00
6 september 20:00-22:00
Aanmelden

www.holistic-pulsing.nl

