
                                                            
 

Bijlage Luisterkind Levensbrug-afstemming 

 

Dankjewel voor je aanvraag voor een Luisterkind Levensbrug-afstemming. Hieronder tref je een 

aantal aandachtspunten. Op deze manier weten we beiden wat er wel en niet mogelijk is, welke 

stappen we samen zetten en hoe we de Luisterkind-afstemming zo volledig mogelijk kunnen benutten. 

 

Ik wil je vragen deze punten door te lezen. 

Een Luisterkind Levensbrug-afstemming is een afstemming waarbij we contact maken met diegene 

die niet meer bij machte is om zelf aan het woord te zijn, voor het overlijden, of met een persoon die al 

overleden is. Dit kan gaan om volwassenen, ouderen, kinderen en kinderen die vroegtijdig tijdens de 

zwangerschap overleden zijn. 

 

Omdat we met de Luisterkind Methode het hoofd passeren en direct dieper bij de persoon op wie we 

afstemmen doorpakken, kunnen we ook de gesprekken met mensen met Alzheimer, mensen in coma 

of met Dementie, op een gerichte manier oppakken.  

 

Ik zal in deze Levensbrug afstemming het gesprek open in gaan en horen welke boodschappen er 

overgebracht mogen worden. 

 

Ik ben geen arts en zal daarom ook geen overlijden ‘voorspellen’ of ‘uitsluitsel’ geven waaraan 

iemand overleden is. Ik ga, zoals gebruikelijk met de Luisterkind afstemmingen, horen wat er nog 

verteld mag worden, en waar mogelijk beantwoord ik de vragen die passeren. 

 

Houd er rekening mee dat hetgeen de ander te vertellen heeft, niet altijd positief hoeft uit te vallen en 

vraag je vooraf af, of je dat wel wil horen. Als dat nog te beladen of te pijnlijk is, wacht dan tot een 

ander moment of laat de afstemming aan je voorbij gaan. 

 

Het kan zijn dat een overleden persoon de beleving van zijn leven anders ervaart dan dat jij hebt 

gedaan. Sta daar ook voor open en vraag je ook hier van tevoren goed af of dat niet te pijnlijk of te 

beladen is.  

 

Ditzelfde geldt voor mensen die door een ongeval in coma zijn geraakt. Wees je bewust van de impact 

die deze afstemming kan hebben.  

 

Je mag voorafgaand aan de Luisterkind Levensbrug afstemming alle vragen stellen die je hebt. Net 

zoals bij een gewone Luisterkind afstemming  garandeer ik ook hier niet dat alles beantwoord wordt. 

 

Graag gebruik ik een redelijk recente foto van de persoon in kwestie waar hij/zij alleen opstaat.   



 

Het bedrag van € 55,00 mag je overmaken op rek.nr. NL42 INGB 0689151187, t.n.v. I.M. Thunnissen 

o.v.v. Levensbrug-afstemming 

De afstemming zal na binnenkomst van zowel foto, vragen als bedrag binnen twee weken gerealiseerd 

worden. 

 
Dankjewel voor je vertrouwen. 

 

Groet, 

 

Ireen Thunnissen 

 

 

 

 

 


