TRE- Trauma
Releasing
Exercises
Oplasningaf stress,traumer og kroniskesprendinger:nu har du chancenfor at lere metodentil eget
brug ellerfor gennemcertificeringat kunnehjetpe andre
Den revolutionerende
nye teknik TREforlosertraumerog
dybespandingersamtgenetablerer
en indretilstandaf
fred og ro. En kropsterapeutisk
metode,som igangsatter
kroppensegethelendepotentiale,frisatter blokeretenergi
og skabergodjordforbindelse.
I voresdagligevirke som yogalarereer detjo helt klart,
at flereog flere meldersig til yoga i hib om at finde ro i
en stressethverdag.Har du selv mangeboldei luften og
tendenstil at blive anspandtog mistejordforbindelsen,
si
kan dettekursusanbefales.
Med TREfAr du et redskabtil dagligafstresningog
en baggrundsviden
om de enkle,logiskeog naturlige
forklaringerder liggertil grund for denneteknik.Lar de
6 ovelserder i sin enkelhedgir ud pi at skydegenvej
gennemkroppentil folelserne,hjernenog hukommelsen.
o Mulighedenfor at holdedig selv balanceret
o En grundigindforingi selveovelserne
o Det teoretiskegrundlagog de fysiologiskeforklaringer
bliver gennemgiet
r Neurolo$iske,
og spirituellevirkningeraf
Srsiologiske
stressog traumerbliver prasenteret
r Stressreduktion
og lindring af vissePISD- symptomer
M aj-Britt Frogne skriuer:
Jegdeltogi et 1-dagskursus
ijuni 2010og blevsA
jeg
begejstretfor metodenat
simpelthenvar nodt til at
lare mere.Delsfor at fA rystetmereaf mit egetgamle
ffsiskeog psykiskeskidt ud af kroppen,delsfor at blive
certificeretpi et tidspunkt,si jeg forsvarligtkan lare at
underviseandrei teknikken.
Derforer det mig en stor glade at kunneindbydejer til
detteinteressante
kursusi mine egnehyggeligelokaler
pi Sjalland,beliggendei trekantomridetRoskilde,Koge,
Solrod.
Iid: Mandagden 10/l til onsdagden t2l1 2OlI.
Alle dagekl. 10.00- 18.00
Pris; 3.600kr
Sfed:0rstedvej4, 4622Havdrup
(MPF)SusanneAndresog
Underuisere:
Psykoterapeut
psykiaterOleRy
Tilmeldingog mereinfo Susanne
AndresellerOleRy:
jarmsted@dadlnet.dk
tlf.98 23 5T 23
Du er ogsi velkommentil at kontakte
Maj-Britt: frogne@yogahaven.dk
tlf. 21 86 55 69
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Anette Meldgaardskriuer:
Min oplevelsemedTREgir tilbagetil efteriret 2008.
I forbindelsemeden dyb sorg,varjeg heldigat mode
Susanne,
som er psykoterapeut,
og rent "tilfaldigt"
havdehun og DavidBerceliden forsteworkshopi
Danmarki TRE,nogledageeftervoresforstemode,
i Odense.
Jeghar et ret ibent sind og tankte - "den
hopperjeg medpi". Nogetjeg har varet meget
taknemligfor siden.Detvar et enormtspandendemode
medTREog ikke mindstmedDavid,som er en meget
karlig og stor personlighed,
der inspirerermig dagligt.
Jegfik rystetlidt af mig i Odense,
jeg "skregaf
grin"...Spandingeri kroppenkanjo forlosespAmange
mAder,noglemedgrAd,andremed udbrud,og nogle
som mig, griner....Jeg grinedesi tArernetrilledemens
min krop bevagedesig i underligebevagelser- det var
enormtforlosendeog dejligt,og mangegrinedemed.
Dajeg rejstei Indien,og i en periodevar i tavshed
med9 timersmeditationdagligt,brugtejeg TREflere
gangeom dagen,til at forlosede ting der kom op fra
underbevidstheden.
Det var sAbefriendeat havedet
med mig i rygsakken,for en rejsei Indienkraver ind
imellemat man kan "ryste"ting af sig.
Hjemmei DanmarkigeninviteredeOleog Susanne
til
4 dagesworkshopmedDavid med det formil, at bruge
det somafsrettil at blive certifrcereti at give det videre.
Jegvar nu virkelig klar til at rejseind i de dybestelag
i mig selv.
Detvar enormtdejligt- mensamtidigsmertefuldt.
Jegkom dybt ind i min sorg,hvorjeg aldrig
har turdet bevage mig ind for, og det var meget
grenseoverskridende.
Jegvar indimellemhunderad,menmedDavids
karlige opmarksomhedog i tryggeomgivelsermedOle
og Susanne,
lykkedesdet mig at bevage mig igennem
dennedybesmerte,og fA den forlost
Jegsynesdet ger si smukthind i hAndmedyogaen,
og kombinererdet selv med min dagligeyogapraksis.
Nir jeg har lavetyoga,se liggerkroppenog rysterog
jeg griner,og bagefterfolerjeg mig nasten som fodt pA
ny...
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