
TRE®for TWO 
czyli jak pracować metodą TRE® z parą i w parze ze sobą 

WARSZTAT DLA PRAKTYKÓW W PRAKTYCE  

 

Kiedy: 

7 czerwca 8 czerwca 9 czerwca 

piątek,  16:00 – 19:30 sobota, 9:30 – 18:30 niedziela, 9:30 – 15:00 

 

Gdzie: 

Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny Zielonka 4 62-095 Murowana Goślina 

http://www1.up.poznan.pl/lzdmg/content/ośrodek-naukowo-dydaktyczny 

 

Treść warsztatów: 

• Postaramy się stworzyć na warsztacie okazję, aby dowiedzieć się, jak oferować TRE® dwóm osobom  

(para, partnerzy, przyjaciele itd.) lub używać TRE® jako małżeństwo/para. 

• Odkryjemy, jakie wyzwania i przeszkody możemy napotkać w tej konfiguracji klientów i w ich wzajemnej 

relacji, kiedy ćwiczą TRE®. 

• Jak prowadzić sesję, gdy każdy ma inne podejście do metody lub wibracji? 

• Jakie narzędzia możemy wykorzystać? 

• Jak zorganizować przestrzeń i naszą uwagę? 

• Będziemy doświadczać w tej konfiguracji prostoty i złożoności procesu TRE® - uczyć się zauważać 

momenty, problemy osobiste itp., Uczyć rozpoznawać, kiedy TRE® jest niewystarczające lub niemożliwe do 

zastosowania, kiedy powinno zostać zmodyfikowane i/lub uzupełnione pracą terapeutyczną 

 

Dla kogo? 

• Dla Providerów TRE®* i uczestników szkolenia** w procesie certyfikacji oraz ich współmałżonków, 

partnerów i przyjaciół. 

• Warunkiem jest, że na warsztat zapisujemy się we dwie osoby. 

• Druga osoba z pary może nie mieć żadnego doświadczenia z TRE®. 

** możesz poprosić swojego nauczyciela TRE® o zaliczenie Twojego udziału w tym warsztacie jako modułu superwizyjnego,  

* Providerom uczestnictwo zalicza się do wymagań dotyczących uzyskania lub utrzymania statusu Providera Zaawansowanego) 

 

 Inwestycja: 

1300 zł za osobę 

Jest to całkowity koszt za: warsztat, noclegi w ośrodku, posiłki i przerwy kawowe. 

 

Zgłoszenia przyjmuje mailowo: 

Elżbieta Pakoca ela.pakoca@icloud.com 

Liczy się kolejność zgłoszeń. 

O wpłaty za warsztat poprosimy mailowo. 

http://www1.up.poznan.pl/lzdmg/content/ośrodek-naukowo-dydaktyczny
mailto:ela.pakoca@icloud.com


 

Trenerzy: 

Andrea Steckel MSW 

Nauczyciel certyfikujący TRE® FA, pracownik socjalny, naturopata (Heilpraktikerin), terapeuta akupresurowy, w trakcie 

szkolenia jako terapeuta ds. traumy (ZPTN / KREST). Ukończyła czteroletnie podyplomowe w szkolenie w zakresie pracy 

z ciałem (w oparciu o analizę bioenergetyczną).  

Zarówno w pracy doradczej, jak i terapeutycznej, zawsze lubi skupiać się na pomaganiu i wspieraniu ludzi tak, aby 

nauczyli się jak pomóc sobie, odzyskać dostęp do zasobów biologicznych i psychospołecznych. 

W 2005 jej mąż Heiner nauczył ją TRE®. Po ciężkim zabiegu chirurgicznym ćwiczenia wsparły ogromnie proces jej 

regeneracji na poziomie fizycznym i emocjonalnym. Od tego czasu Andrea i Heiner również wspólnie ćwiczą TRE® - 

czasami po prostu drżą razem i pomagają sobie nawzajem, kiedy ich wibracje napotykają na przeszkody. 

Od 2008 Andrea jest nauczycielem certyfikującym. Wcześniej wielokrotnie towarzyszyła i asystowała Davidowi Berceli 

w licznych warsztatach w Europie. Jako nauczyciel TRE® FA prowadzi szkolenia w różnych krajach. 

 

Heiner Steckel, Dipl.Päd. 

Międzynarodowy nauczyciel TRE® FA i członek Zespołu Wsparcia Trenera TRE® FA 

Dyplomowany pedagog (Science of Education), psychoterapeuta, Certified Bioenergetic Analyst (CBT), promotor i 

wykładowca Międzynarodowego Instytutu Bioenergetyki (założonego przez A. Lowena). 

Poza praktyką w terapeutyczną i superwizyjną w Niemczech, od ponad 28 lat prowadzi profesjonalne programy 

szkoleniowe w zakresie analizy bioenergetycznej, a od 10 lat w różnych krajach świata programy certyfikacyjne TRE®FA. 

W swojej praktyce domowej w Analizie Bioenergetycznej, kontynuuje tradycję swojego długoletniego osobistego 

nauczyciela, Alexandra Lowena. 

Z dorobkiem Davida Berceli spotkał się w 2005 roku, integrując to podejście z jego dotychczasowymi działaniami 

terapeutycznymi i edukacyjnymi. Nawiązał z nim ścisłą współpracę nad rozwojem i wdrażaniem programów 

szkoleniowych TRE® w wielu krajach. Został zaproszony do członkostwa w Zespole Wsparcia trenerów TRE®FA i jest 

szczególnie zainteresowany rozwojem szkoleń nauczycielskich, superwizją i ciągłą edukacją. 

 

Andrea i Heiner: 

„Kiedy Ela Pakoca zaprosiła nas na te warsztaty i zasugerowała nam temat pracy z parą, poczuliśmy się 
szczęśliwi i bardzo zafascynowani. Z niecierpliwością czekamy na Ciebie w Polsce i podzielimy się z Tobą 
naszym doświadczeniem - również współpracując jako para. Przyjedzie z nami nasz pies, który również szkoli 
się na asystenta terapeutycznego.”  :) 


