Praktijk voor zingevingsvragen
bij levenseinde, rouw
en verlies

Als ervaringsdeskundige
bied ik je een ruim hart
een open blik

De reis door het leven is geen uitgezet
of bekend spoor. Je gaat op pad en
probeert je eigen weg te vinden door

onbevangen luisteren

steeds keuzes te maken die bij je

voorbij de hindernissen

passen. Soms komen er dingen op je
pad die ronduit schokkend zijn...
Een levensbedreigende ziekte of een
groot verlies vertroebelt het zicht op
die weg. Er is moed voor nodig om je
toe te vertrouwen aan het onbekende.
Overgave is in dit dilemma niet
makkelijk. Het kan je steunen als
iemand met je meeloopt, die licht laat
schijnen… en die jou ziet in jouw nood
en lijden. Geleidelijke verwerking
geeft acceptatie. Zo vervolg je je weg.
Zingeving is heel belangrijk in mijn
leven. We hebben allen een eigen
unieke bestemming binnen het
leven. Door je levensverhaal te
ordenen, en te (her)ijken komt er
ruimte voor onverwerkt verleden.
Bij een naderend levenseinde is
de aandacht vooral gericht op de
binnenwereld. Innerlijke rust ontstaat
daar waar iemand balans opmaakt
van zijn levensweg. Het besef van
de eindigheid van het leven nodigt
mensen uit tot overgave.

Voor wie?
Voor mensen met een levensbedreigende ziekte, die nu beseffen dat het leven eindig is. Daarnaast
voor familieleden en betrokken dierbaren die het moeilijk hebben als ze geconfronteerd worden met
ziektes van hun partners, familie en vrienden.
Een ernstige ziekte veroorzaakt een crisis in je leven: niets is meer hetzelfde, de fundamenten
onder het leven zijn weggeslagen. De ziekte kan je dwingen pas op de plaats te maken.
Met deskundige hulp van een buitenstaander loop je de belangrijkste levenservaringen door en dat kan een nieuw evenwicht geven
en dat maakt je pad lichter.

Ondersteuning bij levenseinde
Alle twijfel, angst en onzekerheid over het naderende einde geeft weinig houvast. Ook in de angst
voor de dood is een verlangen naar een goed afscheid. Er is behoefte om het onbespreekbare een
naam te geven; levensverhalen op te halen en na te gaan hoe afscheid genomen kan worden van
elkaar en van het leven.

Ondersteuning bij verlies en rouw voor de dierbaren die achterblijven
Degene verliezen die jou zo dierbaar is maakt dat plotseling je hele leven verandert. Niets is meer
hetzelfde. Allerlei gevoelens wisselen elkaar af en kunnen moeilijk hanteerbaar zijn. Je voelt
niets terwijl je eigenlijk vindt dat je heel verdrietig zou moeten zijn. Verlies en rouw hoort bij het
leven; het is de achterkant van liefhebben. Iedereen rouwt op zijn eigen manier, maar er zijn ook
overeenkomsten. Het is hard werken en kost veel energie. Je hebt er tijd en ruimte voor nodig.
Ondersteuning is belangrijk om het verlies een plaats te geven. Soms kom je in het begin niet
aan rouwen toe en ga je verder met je leven. Jaren later kan bij nabestaanden het verdriet in alle
heftigheid terugkomen. Verlaat verdriet en/of rouw verdient een plek.

Werkwijze
öö

Het onder woorden brengen van emoties en ervaringen
en het samen delen

öö

Momenten van stilte om aandacht naar binnen te richten

öö

Beelden te activeren uit het onderbewuste en ‘tot spreken brengen’

öö

Wijze woorden aanreiken bij vergeving

öö

Je met onafgemaakte zaken verzoenen

öö

Een pad van ‘licht’ ontvouwen voor de stervende

öö

Het draagbaar maken van het verdriet rondom vormen van verlies door symbolen en
rituelen

öö

Verhalen schrijven om contact te maken met wat diep van binnen verborgen leeft
naar buiten te brengen

De begeleiding kan individueel zijn of samen met je partner
en/of gezin, of in groepsverband. De persoonlijke gesprekken
zijn bij mij thuis in mijn eigen praktijk te Sittard.
Huisbezoek behoort tot de mogelijkheden.
De kosten zijn in onderling overleg.

We laten het licht erop
schijnen, alles wordt lichter...
en in liefde draagbaar.

Wie ben ik?
Mijn naam is Truus Peters (1955).
Mijn passie is mensen te begeleiden naar
een zinvoller leven. Dit heeft als een rode
draad door al mijn werkzaamheden gelopen.
Op persoonlijk vlak maakte ik nogal wat
ontwikkelingen door.
Door het overlijden van mijn man in 2003
en andere persoonlijke ervaringen zijn de
thema’s dood, verlies en rouw belangrijk
in mijn leven geworden, ondersteund door
verschillende opleidingen die ik heb gevolgd.
Naast mijn werkzaamheden voor Licht-spoor,
heb ik ook een praktijk voor borstprothesen
in Roermond en Maastricht. Betekenisvol
werk, waar ruim de tijd wordt genomen om
naast het aanpassen van de prothese een
luisterend oor te hebben voor de verhalen van
cliënten met borstkanker.
Dit alles heeft mij gevormd tot wie ik nu ben.
Vanuit een diepe betrokkenheid ondersteun ik
mensen bij verlies, rouw, afscheid nemen en
spirituele zorg bij leegte en bij sterven. Deze
betrokkenheid leidt ertoe dat ik mensen nabij
blijf op dit pad.

Het heeft geen zin te willen bloeien
in de herfst
of te willen overleven
in het aanschijn van de dood.
Het niet aanvaarden
zal de loop van de dingen niet veranderen
en leidt ook niet
tot inzicht in de werkelijkheid.

Patricia de Martelaere

Truus Peters
Haagsittarderweg 11

 06 - 23 20 30 89

6132 SV Sittard

truuspeters@lichtspoor.nl

w w w. l ich t- s p o o r. n l

