Eerstejaars studenten: 'goede vibes'
Een grote groep eerstejaarsstudenten is sinds september bezig met de
opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie in Utrecht. Drie studenten
vertellen waarom ze voor Tasso kozen en hoe het ze bevalt.
Arja (64), astroloog: ‘Vanuit de astrologie was ik al bekend met het idee van reïncarnatie en karma.
Een paar jaar geleden las ik een artikel over regressietherapie en later vertelde een cliënt over een
sessie die ze deed bij Hans ten Dam. Zodoende ben ik bij Tasso terecht gekomen. Je kunt met de
regressietherapie op een directere manier met vorige levens werken. Binnen een half uur breng je
iemand terug naar een vorig leven of een ervaring uit de jeugd. De benadering is heel anders dan
met astrologie, veel meer gericht op zelf doen. Daar moet ik nog wel aan wennen. De groep is erg
leuk, mijn medestudenten zijn schatten.’
Snelle methode
Martine (41), pedagoog: ‘Ik heb zelf enkele sessies gehad bij een therapeut die door Tasso is
opgeleid. Het verbaasde me hoe snel de methode werkt. Al na één sessie waren bepaalde conflicten
opgelost en voelde ik me beter. “Dat wil ik ook leren” dacht ik toen. De kennismakingsbijeenkomst
gaf een goede indruk. Daarna groeide mijn enthousiasme bij het lezen van de eerste lesstof. Ik krijg
veel energie van de interessante lessen. De groep is fantastisch: een gemêleerd gezelschap met
verschillende achtergronden. Dat geeft goede vibes! Er zitten ongeveer twee weken tussen de
lessen, maar het lijkt veel langer te duren. Ik kijk er elke keer weer naar uit om naar Utrecht te
vertrekken! Ik denk ook al stiekem al na over het opstarten van een eigen praktijk.’
Boeiend
Jan (49), ondernemer: ‘Ik las een boek van Jan Kleyn over vorige levens en daarin stond dat hij was
opgeleid door Hans ten Dam. Dat zorgde ervoor dat ik verder ging zoeken en bij Tasso terechtkwam.
Jan Kleyn, die inmiddels overleden is, werkte veel met gidsen. Het spreekt me aan dat Tasso niet met
gidsen werkt. Ik vind de opleiding heel boeiend en leerzaam. Ik heb ook andere dingen gedaan,
waaronder reiki. Wat ik goed vind van regressietherapie is dat je mensen terug laat gaan naar waar
het probleem is ontstaan. Het is niet vaag of geheimzinnig: mensen kunnen het zelf ervaren en dat is
heel helend.’
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