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Łódź 

 
Na pierwszy warsztat TRE® pojechałem do Poznania w połowie 2015 r.; prowadził Krzysztof 
Wadelski z Wiolettą Łęczycką. Do tej pory nie pamiętam, dlaczego postanowiłem wziąć 
udział, ale to, czego doświadczyłem w trakcie i po warsztacie spowodowało, że postanowiłem 
lepiej poznać metodę. Już listopadzie w tym samym roku zdecydowałem się wziąć udział w 
zaczynającym się kursie certyfikacyjnym TRE® prowadzonym przez Elżbietę Pakocę we 
Wrocławiu. Uczę się nadal, uczestnicząc w warsztatach, superwizjach i samemu prowadząc 
TRE®.  

Podczas obu wrocławskich edycji kursu TRE® (dwa kursy to naprawdę dobry pomysł dla 
każdego praktyka), przeszedłem ogromną przemianę i mnóstwo się nauczyłem. Słowa nie 
wystarczą – ciało „mówi” inaczej i TRE® zdecydowanie umożliwia poznanie jego głosu, 
historii, możliwości i zasobów.  

Dzięki TRE® doświadczam siebie na sposób jakiego wcześniej nie znałem, poznaję jaką siłą 
jest kontakt między ludźmi, jak zdumiewające są mechanizmy samoleczenia posiadane przez 
nasze organizmy. Poprawiła się jakość mojego życia, nawet zmieniła sylwetka, sposób 
poruszania się, emocjonalność. Nie wiedziałem, że to w ogóle możliwe, ale wiedziałem, że 
podczas wielu form pracy nad sobą powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia i 
muszę spróbować czegoś innego. Spróbowałem, zasmakowałem i moje zainteresowanie 
wciąż rośnie. 

Prostota, elegancja i jednoczesne wyrafinowanie metody oraz tego, co umożliwia, przekonały 
mnie do jej regularnego stosowania wobec samego siebie oraz w praktyce zawodowej 
(niesamowite jak jakość pracy podnosi się, mając dobry kontakt z własnym ciałem – 
każdego, kto jest przekonany, że ma taki kontakt i pracuje w obszarze psychosomatyki 
zachęcam: idź na TRE® – poczujesz jak jest).  

Od kilku lat pracuję jako psychoterapeuta (mam nadzieję certyfikować się pod koniec 
2017r.), od kilkunastu jako psycholog, w tym biegły sądowy, jednak w całej mojej karierze, 
do czasu poznania TRE®, nie spotkałem metody, która realnie oddaje ciału kierowanie 
procesem samoleczenia. 

Pracuję w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz Poradni Zdrowia Psychicznego 
i Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie, ponadto prowadzę 
Ustawienia Systemowe rodzinne i biznesowe.   

Szczegóły wykształcenia: http://www.goldenline.pl/krzysztof-karauda/  
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