
Sylwia Bartosz ‘CO TO JEST TRE’ ®

Co to są ćwiczenia uwalniające napięcie i traumę (Tension & Trauma releasing exercises - TRE®)

TRE®to seria innowacyjnych ćwiczeń służących do aktywacji naturalnego mechanizmu odruchowego
drżenia lub wibracji w ciele. Ćwiczenia te zostały stworzone przez dr Davida Berceli,  W czasie sesji
TRE®ciało wprowadzane jest w drżenie co po pewnym czasie powoduje uwolnienie głębokich
wzorców stresu, napięcia i traumy na poziomie układu nerwowego.

Kiedy zwierzęta doświadczają traumy ich ciało drży, i po pewnym czasie ich ich organizm i
samopoczucie wraca do całkowitego stanu balansu.  Ludzkie ciało nie różni się od zwierzęcego ale
oddalając się od natury, zapomnieliśmy, że mamy taką zdolność. I przez wiele lat, na poziomie ciała
pozostaje ślad przeżytej traumy. Drżenie lub wibrowanie odbywa się w kontrolowanym i bezpiecznym
środowisku, ciało w naturalny sposób powraca do stanu równowagi.

TRE®jest uznaną przez lekarzy i terapełtów metodą opartą na rzeczowych badaniach naukowych.

Benefity sesji TRE®:

● Zmniejsza objawy PTSD

● Łagodzi objawy chronicznego stresu

● Pomaga w bezsenności

● Pomaga w chronicznych bólach mięśni pleców.

● Zwiększa elastyczność ciała

● Pomaga w leczeniu bólów pooperacyjnych i pourazowych

●  Jest pomocne w uwalnianiu PTSD złożonego, traum z dzieciństwa, wspaniały dodatek do
tradycyjnych form terapii.

Opis warsztatu,- Na yogamacie po wprowadzających ćwiczeniach, wprowadzimy nasze ciała w stan
drżenia, (mini sesja TRE)  Uczestnicy doświadczają procesu bardzo świadomie i w stanie medytacji i
wyciszenia umysłu.

Prezentacja - Nasze ciało pamięta i koduje w podświadomości wszystkie przebyte traumy, co
powoduje poczucie stresu i dyskomfortu a w przewlekłych przypadkach może być przyczyną depresji i
manifestować się jako choroba. Opowiem o biologii układu nerwowego i w jaki sposób nasze ciało
reaguje na traumę i jak ten proces można odwrócić i uzdrowić siebie. Temat bardzo gorący i
popularny.
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