
Holistic pulsing

Holistic pulsing helpt je om in de diepte te ontspannen. 
Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van zachtheid 
om knelpunten van spanning in beweging te brengen. 
Holistic pulsing ondersteunt je niet alleen lichamelijk, 
maar ook emotioneel en mentaal.

Holistic pulsing helpt je om je welzijn op de lange(re) 
termijn te vergroten en verdiepen. Ontspanning is niet 
het doel, maar een middel om de onderliggende kern 
van de spanningen aan te raken. Je kunt hierdoor van 
binnenuit herstellen. 

“Ontspanning is de basis voor groei.”

Holistic pulsing laat zich naar wens goed combineren 
met andere begeleidingsvormen. Het draagt een 
enorme diepgang in zich en is hierdoor erg geschikt voor 
ondersteuning bij herstel processen en innerlijke groei.

Ontspan



Individuele begeleiding
Tijdens een pulsing sessie lig je met je kleren aan op 
een massagetafel. Met zachtheid breng ik je lichaam 
wiegend, trekkend en schuddend in beweging. Door het 
ritme van het pulsen en de tracties, komen knelpunten in 
beweging. Je laat dieper liggende spanningen los.

Meer weten? Kijk op de website onder trainingen -> 
individuele begeleiding

“Zelfs in mijn slaap ontspan ik niet 
zo diep als tijdens een pulsing 
sessie bij Wendy.” - Francisca

Zelf leren pulsen
Met holistic pulsing kun je vanuit zachtheid mensen 
begeleiden bij intense emoties en hun proces van 
innerlijke groei. Je helpt mensen om dieper te 
ontspannen. Ontspanning is de basis voor groei en 
innerlijke rust.

Tijdens de techniekdagen leer je stap voor stap hoe 
je zelf iemand kunt pulsen. Je kunt meedoen omdat je 
het leuk vindt en leergierig bent. In combinatie met de 
Bewust Leven Opleiding kun je op professioneel niveau 
leren pulsen. 

Meer weten? Kijk op de website onder trainingen -> 
holistic pulsing

Mijn naam is Wendy van Mieghem. 
Ik werk als psycholoog, schrijver 
en trainer vanuit mijn bedrijf 
Bewust Leven Opleiding & Training.

bewustleven.eu


