


“Een beeld zegt meer dan duizend woorden” 

		 M argreet van der Linden-Osinga
 
Dit bekende gezegde wordt een indrukwekkende belevenis met de 75 Tauruskaarten van Gisela Heising, uitgespreid op een grote tafel, of op de grond. Het zijn stuk voor stuk kleine juweeltjes van kunstwerken. De kleuren zijn helder en levendig. De afbeeldingen nodigen uit om een landschap te betreden, een draaikolk in te gaan, tot rust te komen in stilte of te associëren op grond van herinneringen of emoties. 

In mijn werk met kankerpatiënten zijn ze zeer behulpzaam, zowel in individuele therapie als bij groepen, echtparen en gezinnen. Kanker heb je niet alleen, ook voor je partner en je kinderen vormt de confrontatie met kanker een zware belasting, en iedereen reageert anders. Door kaarten te kiezen met een bepaalde vraag wordt zichtbaar en voelbaar wat iemand bezighoudt en kan een ander daar deelgenoot van worden. 
Er is een vraag, de keuze van een beeld, een verhaal en een luisteraar. Samen vormen zij een creatief proces dat begrip laat ontstaan voor ervaringen die anders moeilijk toegankelijk zijn. Emoties die worden afgeweerd omdat ze te overweldigend zijn, worden toegankelijk door het beeld dat op enige afstand kan worden bekeken. 
Het gesprek hierover ondersteunt de verwerking en aanpassing aan de nieuwe situatie. 
Voorbeelden van vragen zijn: 
•	Kies een kaart uit die aversie oproept en één die je aanspreekt.
•	Een die uitdrukt hoe je je op dit moment voelt en een die uitdrukt hoe je je zou willen voelen.
•	Trek blind een verrassingskaart die je kan vertellen hoe je van de ene naar de andere situatie kunt komen.

Kies een kaart waarmee:
•	Je jezelf wilt voorstellen. 
•	Je je partner wilt voorstellen (in partnergroep).
•	Je kunt vertellen waar je bang voor bent en één die je associeert met hoop en kracht.
•	Kies een serie kaarten waarmee je kunt vertellen hoe jouw proces eruit ziet. 

De beelden maken veel meer duidelijk dan woorden alleen en worden ook beter onthouden, waardoor het makkelijker is er nog eens op terug te komen. De existentiële eenzaamheid die de confrontatie met kanker met zich meebrengt, wordt zo doorbroken en dit is helend.
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