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Holistic Pulsing Netwerk Nederland België 

Nieuwsbrief januari 2018 

 

Voortzetting Nieuwsbrief Netwerk 

 

Dit is de 2de Nieuwsbrief van het nieuwe bestuur.  

Deze nieuwsbrief wordt (kosteloos) verspreid naar iedereen die er belangstelling voor heeft. Ook is de 

nieuwsbrief te lezen / downloaden van af de website. 

 

Het bestuur stelt zich voor  

 

Ik volgde de opleiding aan de School voor Holistic Pulsing van Godfried 

Kleinsmann (afgerond in 2004).   

Daarna diverse nascholingsdagen, vooral bij Godfried; ook bij Margot van 

Rossum en bij Hanneke de Vries / Yvonne Raaijmakers. 

Vanaf 2004 heb ik doorlopend mensen gepulst in mijn praktijk.  Daarnaast (tot 

2011) ook mensen in de instelling waar ik werkte (gekoppeld aan een 

wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van HP); en (jaarlijks) bezoekers 

en medewerkers van het Eigentijds Festival in Vierhouten.  Vanaf 2009 geef ik 

workshops Holistic Pulsing in een wijkcentrum te Nijmegen. Sinds 2011 ben ik lid van het Netwerk  

Ter (therapeutische) ondersteuning maak ik tijdens individuele pulssessies –indien gepast- gebruik van 

Focussen. Via vele workshops bij René Maas heb ik me steeds meer mogen bekwamen in deze werkwijze. 

Ook mijn ervaringen als psycholoog/orthopedagoog zijn heel bruikbaar. 

Ella Buis 

 

Ik heb mijn opleiding als docent holistic pulsing afgerond in 2002 bij de School 

voor Holistic Pulsing van Godfried Kleinsmann.  

Ook ben ik Jungiaans analytisch therapeut, zodat de pulssessie kan worden 

uitgebreid met een diepgaander zelfonderzoek.  

Holistic Pulsing is niet uitsluitend ontspannend maar raakt tevens zowel de 

diepere lagen in het lichaam alsook in de geest. 

Ik maak vaak gebruik van 'body-talk'; een techniek waarbij de pulsee in gesprek 

gaat met dat lichaamsdeel wat om aandacht vraagt. Tijdens dit vraag en antwoord gesprek, komen vaak 

dieper liggende angsten, verdrieten, onzekerheden, enz. naar boven. 

In mijn hoedanigheid van analytisch therapeut kan daar, na de pulssessie, dieper op ingegaan worden. 

Leo de Vetten 



2 
 

Ik ben vader van één zoon (Gavin) van zeven. Met z’n tweeën wonen wij in de 

Beemster. Waar ik aan huis het beroep van massage therapeut uitoefen.  

Een carrière die ik in 2004 ben begonnen. Ik ben vaardig in vele technieken, 

maar Holistic Pulsing heeft in mijn praktijk een zeer belangrijke rol gekregen.  

Naast de kracht van de open benaderingswijzen van HP en de lichte en zachte 

techniek waarin alles kan gebeuren, creëert het de perfecte situatie om te 

kunnen omschakelen naar andere technieken.  

In 2006 ben ik begonnen bij Godfried met het volgen van de eerste modules, 

waarna ik heel snel de rest van het pad doorlopen heb. 

 Holistic Pulsing zie ik als een basis techniek voor elke therapeut die op lichaams en/of emotioneel niveau 

werkt. Een techniek die tegelijkertijd zo laagdrempelig hoort te zijn dat het voor en door iedereen is aan te 

leren.  

Ik vind dat Holistic Pulsing een begrip behoort te zijn en ik hoop in het netwerk daar een steentje aan bij te 

kunnen dragen. 

Wouter Allan 

Lidmaatschap en contributie  

 

De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt  25 euro. Belangstellenden kunnen dit bedrag overmaken op 

rekeningnummer NL 11 INGB 0005659190 t.n.v. Holistic Pulsing Netwerk.  

Het Netwerk omvat momenteel 24 leden. 

Alleen leden hebben toegang tot de Netwerkdagen en worden vermeld op de website 

www.holisticpulsingnetwerk.nl 

  

 

Opmerkingen en vragen 
 
Wij ontvangen van jullie graag suggesties en tips voor de nieuwsbrieven en de website. 
Als je gegevens op de website niet meer kloppen, vernemen we dat ook graag via  
info@holisticpulsingnetwerk.nl 

 

 

Financiële situatie  

 

Het saldo op de rekening van de ING-bank was bij overname  

van het oude bestuur          € 211,62 

De kosten voor overname van de website en nieuwe provider    € 41,00 

Inmiddels betaalde contributie        € 600,00 

 

Batig saldo           € 770,62 

  

Hiervan kan Holos betaald worden.  

http://www.holisticpulsingnetwerk.nl/
http://www.holisticpulsingnetwerk.nl/
mailto:info@holisticpulsingnetwerk.nl
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Netwerkdag zaterdag 10 maart 2018  

Aanvang: 9.30 uur (inloop met koffie). Locatie: Holos, begane grond. (www.holos.nl) 
Adres: Mariaplaats 4, 3511 LH  UTRECHT 
Vanaf CS 10 minuten lopen: 1ste uitgang in Hoog Catharijne rechts af (= voorbij ABN AMRO betaalautomaten) 
 
Programma: 

• 10.00 – 13.00 uur   

• Opening 

• Korte Voorstelronde 

• Pulsen. Korte sessies van 10 minuten met 5 pulsees achterelkaar. 

• 13.00 – 14.00 uur 

• Lunchpauze 

• 14.00 – 16.30 uur 

• Pulsen. 2 Rondes van 1 uur. 
Voor elke ronde een demonstratie van nieuwe pulsen. 

• 16.30 – 17.00 uur 

• Uitwisseling / evaluatie in de groep 

• Afronden en opruimen 
 

Meenemen: 
Brood voor de lunch. Koffie en thee zijn gratis aanwezig. 
Hoeslaken en handdoek. 

Kosten: € 10.- 
Aanmelding: door overmaken van kosten op rekeningnummer NL 11 INGB 0005659190 t.n.v. Holistic Pulsing 
Netwerk voor 20 februari 2018. 


