SUPERWIZJA GRUPOWA TRE ®
DLA ZAANGAŻOWANYCH
Z NAUCZYCIELKAMI Z POLSKI I SZWECJI

KIEDY:

10 – 12 LISTOPADA 2017
PT: 11:00 – 18:00

SO: 09:00 – 18:00

NI: 09:00 – 14:00

GDZIE:

56-330 JAWOR (K/MILICZA) • JAWOROWY DOM • JAWOR 12A
DLA KOGO:
•
•

dla osób już certyfikowanych w TRE®
dla osób w trakcie certyfikacji

CEL:
Superwizja będzie połączeniem wiedzy teoretycznej oraz własnego doświadczania ćwiczeń
TRE®. Ma na celu utrwalenie i pogłębienie zdobytej wiedzy podczas szkoleń a także możliwość
jej praktycznego zastosowania w pracy z grupą oraz pracy indywidualnej.
W superwizji gościem specjalnym będzie Deva Laya Guleng – bardzo doświadczona
licencjonowana nauczycielka i mentorka TRE® ze Szwecji.
W szczególności skupimy się nad problemami:
• Co robić, gdy ludzie nie drżą?
• Przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
• Techniki pracy z zamrożeniem, zalaniem, dysocjacją.
• Praca z oporem oraz lękiem przed drżeniem ciała.
• Praca z osobami z zaburzeniami lękowymi, atakami paniki itp.

CENA:

1 000 ZŁ

noclegi i posiłki płatne oddzielnie w Jaworowym Domu

REZERWACJA MIEJSCA I OPŁATY :
Poprzez:
•

zgłoszenie mailowe na adres tre@tre-polska.pl
wpisując w temacie: superwizja - Jawor - listopad

•

przesłanie zaliczki w wysokości 300 zł gwarantującej miejsce na superwizji na konto
nr: 50 1020 5558 1111 1154 3700 0065
prowadzone dla: TREVITA – Bogdan Pakoca
tytułem: superwizja - Jawor - listopad

Ilość miejsc ograniczona: maks. 18
Decyduje data zgłoszenia mailowego i wpłaty zaliczki (kto pierwszy ten lepszy)
Na zajęcia zabieramy:
wygodny strój (np. dres) • poduszkę „jasiek” • koc • matę do jogi (jeśli chcesz mieć własną)
PROWADZENIE:
ELŻBIETA PAKOCA, nauczyciel certyfikujący metody TRE® (L.III) od
2013 roku, magister rehabilitacji, terapeuta manualny w modelu
holistycznym, Certyfikowany Terapeuta w nurcie Analizy
Bioenergetycznej (CBT)

DEVA LAYA GULENG bardzo mocno związała się z TRE® od 2008 i od
tamtej pory jest to jej główne zajęcie, które jak sama mówi, kocha.
Podążanie za ludźmi w procesie TRE® czy to uczących się na
Providerów, czy w sesjach indywidualnych lub warsztatach daje jej
wiele radości. Wciąż fascynuje ją odkrywanie i uwalnianie zasobów
drzemiących w każdym człowieku. Jako nauczyciel TRE® potrafi
przekazać głebię metody w bardzo jasny i precyzyjny sposób. Jest
zawsze zaangażowana w to co robi i potrafi wplatać zabawę w trudne czasami procesy, aby
ułatwić ich integrację.
Jest certyfikującym nauczycielem TRE® od 2011 roku, pracuje jako superwizorka i mentorka z
osobami szkolącymi się na nauczycieli TRE®. Prowadzi własne szkolenia certyfikacyjne na
Providerów w Szwecji, Holandii, Belgii. Często asystuje Davidowi Berceliemu w jego pracy.

