
 
 

OFERTA SZKOLENIA CERTYFIKACYJNEGO TRE® 

 
SZKOLENIE SKIEROWANE DO 
psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników medycznych, pedagogów, 
nauczycieli, wszystkich osób, które pragną włączyć metodę TRE® do swojej praktyki 
niesienia pomocy innym. 

 

I OPCJA 
 
TERMINY: 

 I  warsztat  13 - 15 lutego 2015 
 II warsztat  08 - 10 maja 2015 
 I  superwizja 12 - 14 czerwca 2015 
 II superwizja 25 - 27 września 2015 

 
INWESTYCJA 

 Warsztat I - 3 dniowy (18 godzin)     1250  
 Warsztat II - 3 dniowy (18 godzin)       900  
 Superwizja grupowa - 3 dniowa (18 godzin)     900  

 Superwizja grupowa - 3 dniowa (18 godzin)     900 
 Opłata rejestracyjna wpisowa TRE LLC Davida Berceli – 30$   120 

RAZEM: 4070 
 
PROWADZENIE WARSZTATÓW I SUPERWIZJI: 
 

ELŻBIETA PAKOCA - magister rehabilitacji, terapeuta manualny w modelu holistycznym, 
licencjonowany nauczyciel metody TRE® ( L.III)  
Od ponad 20 lat pracuję z ludźmi: w szpitalu, klubie fitness, centrum rehabilitacyjnym, prywatnej 
praktyce. Stosowałam w swej pracy różne metody: fizjoterapię, masaż, ćwiczenia, pracę z oddechem, 
terapię manualną i wiele innych. Prowadziłam zajęcia z uczniami Studium Fizjoterapii, byłam General 
Managerem i Prezesem Zarządu międzynarodowej firmy w branży fitness. Obecnie odpowiadam za 
dział rehabilitacji w prywatnym Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym „Puls” i kończę 4-letnie szkolenie 
w zakresie analizy bioenergetycznej wg. programu IIBA. 
Pracuję z pacjentami zarówno cierpiącymi z powodu dolegliwości fizycznych, jak również towarzyszę 
tym, którzy doświadczają skutków traumy i chronicznego stresu. Organizuję i prowadzę szkolenia 
certyfikacyjne TRE® w Polsce, współprowadzę szkolenia z tej metody w Chorwacji, Danii i Rosji. 

 
Poprawa jakości mojego życia dzięki stosowaniu TRE® jest ogromna. Teraz pragnę dzielić się TRE® z innymi. 

 
 

II OPCJA 
 
TERMINY: 

 I  warsztat   13 - 15 lutego 2015 
 II warsztat   08 - 10 maja 2015 

 I  superwizja   12 - 14 czerwca 2015 
 II superwizja z D.B. 19 - 20 września 2015 *  



INWESTYCJA: 

 Warsztat I - 3 dniowy (18 godzin)     1250  
 Warsztat II - 3 dniowy (18 godzin)       900  
 Superwizja grupowa - 3 dniowa (18 godzin)     900  
 Superwizja grupowa - 3 dniowa z David’em Berceli’m 1850 * 

 Opłata rejestracyjna wpisowa TRE LLC Davida Berceli – 30$   120 
RAZEM: 5020 
 

* II. SUPERWIZJA GRUPOWA 19-20 WRZEŚNIA 2015  
 

PROWADZENIE II. SUPERWIZJI: 
DR DAVID BERCELI - międzynarodowy ekspert w dziedzinie pracy z traumą. 
Jest twórcą skutecznego w leczeniu skutków traumy zestawu ćwiczeń TRE®, które pomagają rozluźnić 
głębokie napięcia mięśniowe powstałe w ciele w czasie urazów psychicznych. 
 
Przez ostatnie 22 lata pracował w ponad stu krajach, prowadząc warsztaty leczenia skutków traumy oraz 
opracowywał programy leczenia traumy dla międzynarodowych organizacji. Odkrył, że w traumie kryją się 
wyjątkowe możliwości transformacji jednostki, jeśli proces leczenia jest doprowadzony do końca.  
David Berceli jest psychoterapeutą CBT (Certified Bioenergetics Therapist) oraz doktorem nauk społecznych. 

 
* Zapisy na superwizję grupową z David’em Berceli’m, miejsce i warunki  

   zgodnie z ofertą na stronie www.tre-polska.pl i www.tre-trauma.pl 

 

 
ZAPISY: 
Prosimy o kontakt mailowy tre-polska@wp.pl oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłacenie zaliczki w wysokości 400 zł na konto: 

 
Elvita Studio Zdrowia – Elżbieta Pakoca 
nr konta: 50 1020 5558 1111 1439 4880 0019 
tytułem: I szkolenie TRE - Warszawa 

 
Ilość miejsc ograniczona. 
Decyduje data wpłaty zaliczki. 
 
MIEJSCE ZAJĘĆ: 

Studio Sante 
03-301 Warszawa 
ul. Jagiellońska 55a 

 
GODZINY ZAJĘĆ: 

 Piątek  16:00 – 20:00   
 Sobota    9:00 – 18:00  
 Niedziela   9:00 – 16:00  

 
NA ZAJĘCIA ZABIERAMY: 

o wygodny strój (np. dres) 
o matę do jogi 
o małą poduszkę 
o koc 

 
 
Zapewniamy serwis kawowy 
 

mailto:tre-polska@wp.pl

