Holistic Pulsing Netwerk Nederland België
Nieuwsbrief september 2022
Volgende netwerkdag
5 november 2022
Locatie: Holos
Nachtegaalstraat 31
3581 AB Utrecht
Kosten: 10 euro

Programma 5 november 2022
9.30 -10.00 uur

inloop, koffie/thee

10.00 -12.15 uur

opening, kennismaking,
korte meditatie;
puls carrousel in stilte.

12.15-13.00 uur

lunchpauze met eigen
brood.

13.00 -16.30 uur

Joris gaat ons weer verrassen
met een iets andere
manier van pulsen.
Geleerd van Margot van Rossem
Spannend!

16.30- 17.00 uur

uitwisseling / evaluatie
in de groep; afronden en opruimen.

Coronamaatregelen tijdens de
Netwerkdagen
Wij zullen de dan geldende maatregelen volgen
van Holos, zoals geformuleerd in het
veiligheidsprotocol van Holos en van het RIVM
m.b.t. contactberoepen.
Alleen bij eventuele nieuwe corona/omicron
golf.

Opgeven voor de netwerkdag
Stuur een mailtje naar het Netwerk.
Betaling: € 10,- NL 11 INGB 0005659190 t.n.v.
Holistic Pulsing Netwerk onder vermelding van
5 november 2022

Verslag netwerkdag
25 juni 2022
Aanwezig waren Jeannette, Ria, Rik Joris, Karin en Leo.
Ella heeft zich tot haar en onze grote spijt ziekgemeld.
Het was een fantastische en heerlijke dag. Elkaar weer
zien, veel bijpraten en veel pulsen.
Ria begeleidde de meditatie aan het begin van de dag.
Dat deed ze heel mooi en het deed ons
allemaal goed. Fijn begin van de dag.
De ochtend hebben we in de carrouselvorm gepulst.
Ongeveer 10 - 12 minuten pulsen en gepulst worden,
van plaats verwisselen en weer verder. Een feestje om
weer zoveel te pulsen en gepulst worden.
Na de lunch heeft Joris ons deelgenoot gemaakt van
een iets en toch ook fundamenteel andere manier van
pulsen.
Gebaseerd op voortschrijdend inzicht van Margot van
Rossum.
Na zijn uitgebreide uitleg vroeg Joris of wij het
begrepen. Wat vragen en antwoorden en in ieder
geval had ik er nog geen beeld van.
De uitleg werd in de praktijk gebracht en het voelde
heel erg goed.
De iets andere manier van pulsen bereikt
gevoelsmatig diepere lagen in de pulsee.
Een mooie ervaring.
Leo

Contributie 2023
De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt
onveranderd 25 euro. Dit bedrag kan worden
overgemaakt op rekeningnummer NL 11 INGB
0005659190 t.n.v. Holistic Pulsing Netwerk.
Graag overmaken in december 2022
Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen
ontvangen we daarover graag bericht.

Oproep
Heb je gepulst in de afgelopen periode? Deel in
de Nieuwsbrief met ons je ervaringen en de
maatregelen die je hebt gehanteerd.

Podcast
Godfried Kleinsmann is geïnterviewd door Eric
Zoomers en daar is een podcast van gemaakt.
Godfried verwoordt zoals alleen hij dat kan vele
aspecten van het holistic pulsen. De moeite
waard om te beluisteren.

Aanvulling van Joris
De Netwerkdag was fantastisch en heerlijk zoals
vermeld in het verslag van Leo.
Ik was blij dat ik de "methode" van Pulsen die ik
bij Margot Van Rossum geleerd had kon delen
met de aanwezigen daar.
De methode ligt volledig in de lijn van het opzet
van Tovi Browning.
Margot heeft doelbewust enkele zaken in de
methode van HP uitgediept en de te toepassen
techniek aangepast.
Het resultaat is verbluffend, zowel voor Pulser als
Pulsee, ontzettend aangenaam en doeltreffend.
Ik hoop deze methode in de toekomst nog met
jullie te kunnen delen.
Joris

We hebben deze nieuwsbrief naar al onze leden
gestuurd.
Ook sturen wij de nieuwsbrief naar een aantal
opleiders HP met het verzoek om deze door te
sturen naar hun leerlingen die al wat gevorderd
zijn.

Ella Buis
Joris Janssens
Karin Mars
Leo de Vetten

