ontdek, ervaar,
groei & ontwikkel

PuzzleMe
Het leven is als een puzzel. Ieder mens heeft zo zijn
puzzels te leggen. Puzzelen geeft aanwijzingen,
brengt inzichten en geeft vorm om (in) te laten zien
hoe het past. Ook ik puzzel, wat heeft geleid tot
het ontstaan van mijn eigen coachingspraktijk
“PuzzleMe”. Vol trots presenteer ik in deze folder
wat coaching en begeleiding kan betekenen
voor jouw situatie.

Wie ben ik?
Ik ben Mariënne van der Pas-van Daal.
Vanaf mijn 6e woon ik in HeeswijkDinther. Hier leerde ik mijn man kennen
en samen kregen we 2 kinderen.
Jarenlang heb ik in het basisonderwijs
gewerkt. Eerst als leerkracht, later als
Intern Begeleider. Ik ervaarde plezier en
kreeg energie van het (samen)werken
met kinderen en hun ouders. Ik dacht
dat hier mijn hart lag, maar kreeg steeds
vaker een onrustig en onbevredigend
gevoel.
Het ontstaan van “PuzzleMe”
Als mens en als ouder kom ik dagelijks
voor nieuwe (opvoedkundige)
uitdagingen te staan. Hierbij heb ook ik
de nodige ‘puzzels’ te leggen. Het gaf me
o.a. het inzicht dat ik niet meer voorbij
kon gaan aan mijn gevoel. Mijn gevoel
dat ik kinderen en volwassenen wil gaan
begeleiden en ondersteunen vanuit een
coachende rol en vanuit mijn idealen.
Mijn baan in het onderwijs heb ik vaarwel
gezegd en mijn eigen coachingspraktijk
werd een feit. De naam “PuzzleMe”
is ontstaan na het horen van een
gelijknamige liedje.

Ik als coach
Om een, voor mij, volwaardig coach
te kunnen worden ben en blijf ik me
bijscholen. Naast mijn vooropleidingen
heb ik een opleiding tot NEI coach en
energetisch kindercoach gedaan. Deze
opleidingen sluiten aan bij mijn voorkeur
voor energetisch werk, waarbij ervan
uit gegaan wordt dat de mens naast
lichaam en geest in verbinding staat met
zichzelf en zijn omgeving vanuit energie.
Daarnaast ben ik me gaan richten op
het meer lichaamsgerichte werk. Hierbij
draait het om het ervaren, het voelen en
het luisteren naar wat ons lichaam ons
te vertellen heeft en niet zozeer om het
praten daarover.
Ik ben gecertificeerd voor diverse
massage behandelingen, practitioner
voor het geven van een Bars® sessie
en heb cursussen gevolgd m.b.t.
familieopstellingen en hooggevoeligheid.
Afhankelijk van een hulpvraag en
behoeften kan e.e.a. vorm krijgen in een
coachingssessie.
Nieuwsgierig geworden? Neem gerust
en geheel vrijblijvend contact met mij op.

Ik hang boven mijn puzzel
Het plaatje zie ik voor me op de doos.
Zorgvuldig gaat mijn hand door alle stukjes heen,
tot ik aankom bij het ene stukje dat nu aandacht mag krijgen.
Ik kan weer een stukje van mijn puzzel leggen.
Wat fijn dat het past. Een gevoel van tevredenheid overvalt me.

Coaching
Ontdek

van jou. Coaching kan je helpen om je

Elk puzzelstukje is een deel van het

puzzelkwaliteiten weer te (h)erkennen

geheel en staat voor een situatie

en terug te komen in je kracht. Het laat

waarachter een ontdekking over jezelf

je ervaren dat het er allemaal al is! Je

schuilgaat. Sommige stukjes vinden hun

draagt namelijk alle stukjes al bij je.

plek meteen en geven vaak een goed
gevoel. Anderen lijken lastiger hun plek te
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vinden en passend te krijgen. Soms dreigt

Het is het blijven zien van het geheel

zelfs het complete plaatje uit beeld te

met daarin elke vorm die mag groeien

raken. Dan heb je een lastig moment in

en ontwikkelen naar het complete

je puzzel. Het roept vragen en misschien

plaatje. Als coach puzzel ik graag met je

ook weerstand of radeloosheid op.

mee door te luisteren, te vragen, mee te
denken en handreikingen of adviezen

Ervaar

te geven welke je (weer) in staat stellen

Bedenk dat elke puzzel het waard is

je kracht en potentieel ten volle te

om opgelost te worden, zo ook die

gebruiken.
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NEI coach (Neuro Emotionele Integratie)
Ervaar je een klacht en wil je

opgeslagen in ons onderbewustzijn. Het

ontdekken of de oorzaak daarvan in

onderbewustzijn wordt als het ware net

het gevoelsleven ligt? Wil je loskomen

als bij een computer geprogrammeerd

van emotionele blokkades en leven

door onze ervaringen, welke worden

zonder sabotagegedrag dat je hiervan

vastgezet op onze harde schijf. Elke

weerhoudt? Aarzel dan niet en laat

emotionele ervaring die niet verwerkt

me je meenemen op een spannende

wordt, blijft onbewust invloed uitoefenen

ontdekkingsreis in de vorm van een

op ons functioneren en gedrag. Dit uit

NEI sessie. Een reis die leidt tot het

zich in klachten als ongewenst gedrag,

onderbewuste bewust te maken en tot

ongewenst gevoel of een fysieke klacht.

oplossing van de klacht.

Denk o.a. aan onzekerheid, angst,
verdriet, leer- en concentratieproblemen,

NEI werkt vanuit het onderbewuste.

boosheid, slapeloosheid, migraine,

Daar ligt alles opgeslagen wat je in je

spanning, allergieën, buikpijn, etc. NEI

leven hebt meegemaakt, alles wat je

is een zachte en vriendelijke manier om

functioneren en gedrag beïnvloedt.

de onverwerkte ervaringen alsnog op te

Veel klachten, zowel emotioneel

sporen met het doel de last die je ervan

als fysiek van aard, komen voort uit

hebt op te heffen.

ervaringen zonder dat we ons hiervan
bewust hoeven te zijn in het hier en

Lange praatsessies en/of het opnieuw

nu. Veel van onze ervaringen dateren

ervaren van een emotionele ervaring is

van vroeger toen we nog kind waren

doorgaans niet nodig. Juist om die reden

en zelfs de periode voor de geboorte

wordt het als een prettige behandelvorm

kan hierop van invloed zijn. Hoewel we

ervaren. NEI is geschikt voor iedereen, van

een ervaring kunnen zijn vergeten of

jong tot oud en in iedere levensfase.

hebben weggestopt, ligt deze nog wel

Energetisch kindercoach
Soms zijn kinderen onzeker, hebben
ze weinig zelfvertrouwen, zijn ze niet
weerbaar genoeg of juist te weerbaar,
piekeren ze vaak, zijn ze gevoelig, snel
overprikkeld, ervaren ze leerproblemen,
maken ze moeilijk vriendjes... Allemaal
‘puzzels’ die een kind met zijn of haar
ouders te leggen heeft. Heeft uw
kind iets waar het tegenaan loopt en
wat lastig op te lossen lijkt? Gaat het
even niet lekker thuis of op school?

Vanuit mijn opleiding tot energetisch

In dat geval ondersteun ik jullie graag

kindercoach bestaat er, als aanvulling

als (energetisch) kindercoach. Tijdens

op een regulier kindercoachtraject,

een kindercoachsessie werk ik met uw

de mogelijkheid een energetische

kind. We houden probleemoplossende

behandeling in te zetten. Energetisch

gesprekken en er worden spelvormen

staat voor de veronderstelde

en creatieve opdrachten ingezet ter

energiestromen in ons lichaam welke

ondersteuning. De kans op succes wordt

niet te zien zijn, maar er wel zijn. Dit

mijns inziens verhoogd bij een goede

kun je vergelijken met riviertjes die

samenwerking tussen kind, ouders, coach

ervoor zorgen dat overal in ons lichaam

en waar nodig andere betrokkenen. Als

voldoende energie is en stroomt. Als

ouder wordt u vanaf het begin betrokken

energie stroomt voelen we ons fit. Als de

bij een traject, zodat u kunt volgen wat

energie niet meer goed stroomt, zit er

er besproken en geoefend is en u de

een blokkade. Er is als het ware een dam

mogelijkheid geboden wordt om hier

of opstopping in de rivier ontstaan.

thuis ook aandacht aan te besteden.

Ik probeer aan te sluiten bij het gevoel
van uw kind en in te voelen hoe zijn/

Als uw kind problemen ervaart op school

haar energiebanen stromen. Waar

denk ik graag met jullie en de school

mogelijk voer ik energie toe of af.

die het kind bezoekt mee vanuit mijn

Deze behandelingen kunnen een

ervaring en expertise in het onderwijs.

diepe doorwerking naar het geestelijk

In overleg en op basis van wensen en

bewustzijn teweeg brengen met als doel

behoeften die er leven, kan dit vorm

het kind innerlijk sterker te maken en

krijgen.

beter in staat te stellen de problematiek
te overwinnen.
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Massage/lichaamswerk
Ieder mens heeft een lichaam (en geest)

en ontwikkelen. Massage is een vorm

en dat leeft. Het reageert voortdurend

van aanraking welke niet alleen een

op prikkels van buitenaf, maar ook op

diepgaande ontspanning biedt, het

prikkels van binnen uit. Vanuit jezelf, je

stimuleert ook de sociale, emotionele

gevoelens en gedachten. Ons lichaam is

en lichamelijke ontwikkeling. Het

een bron van kennis en wijsheid, waarvan

draagt bij aan betere gronding en meer

veel te leren en veel leed te voorkomen

zelfbewustzijn.

valt als we leren er naar te luisteren.
Wist je dat al je ‘puzzels’ ofwel vragen

Kindermassage is een mooie en zachte

en blokkades vaak ook een plek op

methode die helpt bij ontspanning en

het lichaam hebben? Met behulp van

lichaamsbesef. Het maakt een kind

energetisch en lichaamsgericht coachen

bewust van het eigen lichaam door

kun je een verdieping aanbrengen

te voelen waar ze zelf beginnen en

door te ervaren, te voelen en bewust

ophouden en waar grenzen liggen en

te worden. Door aanraking, focus en/of

hoe deze aan te geven. Kindermassage

visualisatie op die plek kan er beweging

biedt een mogelijkheid om kinderen te

ontstaan. Het kan inzicht geven in

helpen (terug) in hun kracht te komen.

innerlijke dynamiek en helpen bij het

Kindermassage in geïntegreerde vorm

vrijmaken van blokkades. Een uitwerking

binnen een coachingssessie wordt

die zowel voelbaar als zichtbaar is.

gecombineerd met muziek, meditatie,
spel- en bewegingsvormen. Hierdoor

Aanraking van ons lichaam is een

ontstaat een veilige en kindvriendelijke

belangrijke levensbehoefte. Iedereen,

manier van aanraking welke in principe

zeker ook kinderen, hebben liefdevolle

geschikt is voor alle kinderen.

aanraking nodig om te kunnen groeien

Een andere manier om een frisse

voluit te leven. Door zachte aanraking

wind door je energiehuishouding

van deze specifieke punten gaan

te laten waaien en om zonder te

de Bars runnen (lopen) en daarna

praten gedragspatronen, vastzittende

ontladen. Vastgezette en overtollige

emoties, gedachten en gevoelens te

ervaringen worden als het ware

veranderen kan ontstaan m.b.v.

van de harde schijf verwijderd en er

Access Bars™.

wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe
mogelijkheden in het leven zoals je dat

De Bars (banen) is een verzamelnaam

wenst te leven.

voor de 32 punten op ons hoofd die
gezamenlijk de energiebanen vormen.

Het energetisch proces dat ontstaat

Daarin ligt de elektrische lading van

bij deze hands-on techniek zal een

alle gedachten, ideeën, houdingen,

blijvend effect hebben op totale

beslissingen en overtuigingen die

ontspanning van lichaam en geest

je ooit hebt gehad als vastgezette

en kan daarnaast ook dynamische

ervaring opgeslagen. Vergelijk het

verandering bieden op alle gebieden

met de opslag op een harde schijf

van het leven. Dus ga liggen, sluit je

in een computer. Voorbeelden van

ogen, laat los en ontvang! Een Bars®

vastgezette ervaringen zijn o.a. een

sessie kan zowel aan volwassenen als

negatief zelfbeeld, angsten, en alles

kinderen gegeven worden.

wat je in je leven kan beperken om

Tarieven
Op mijn website www.puzzle-me.nl
zijn de actuele tarieven te vinden.
Coaching is maatwerk. Elk mens
is uniek en elke situatie is anders.
Neem gerust en geheel vrijblijvend
contact met mij op om te informeren naar de kosten voor uw
situatie.

Mariënne van der Pas - van Daal
Fokkershoek 9, 5473 VD Heeswijk-Dinther
T 06 11 58 72 14 E info@puzzle-me.nl
facebook.com/puzzlemecoaching
www.puzzle-me.nl

