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Uwalnianie cia³a i umys³u

Rozmowa z dr. Davidem
Bercelim
Jak tak proste æwiczenia
jak TRE mog¹ mieæ tak
ogromny wp³yw na psychikê?
To bardzo dobre pytanie
(œmiech). Æwiczenia aktywuj¹ czêœæ systemu nerwowego, który powoduje
dr¿enie w ciele, i mimo ¿e
sam system nerwowy jest
doœæ skomplikowany, dla
cia³a æwiczenia s¹ bardzo
proste. U¿ywamy jego naturalnych mechanizmów.
Czy do æwiczeñ trzeba
siê specjalnie przygotowaæ, czy ka¿dy mo¿e je
od razu wykonywaæ?
Ka¿dy mo¿e wywo³aæ
mechanizm trzêsiênia siê
cia³a. Jest on genetecznie
zakodowany. Wiele osób
mo¿e go u¿ywaæ w sposób zupe³nie bezpieczny
i wykonywaæ æwiczenia
samodzielnie. Sytuacje,
gdy potrzeba profesjonalnej pomocy to takie, w
których cia³o zaczyna

wowej. Pozwalaj¹ im siê
uspokoiæ
wewnêtrznie
i umo¿liwiaj¹ odprê¿enie,
które
przychodzi
im
z wielkim trudem. Kiedy
siê zrelaksuj¹, mog¹ u¿ywaæ swojej wysokiej energii skupiaj¹c j¹, a nie rozpraszaj¹c.

uwalniaæ g³êbokie urazy
i traumy psychiczne czy
emocjonalne.
Wtedy cia³o reaguje silniej?
Tak. Wtedy ju¿ nie pracuje siê z napiêciem w miêœniach, ale z emocjami.
Æwiczenia s¹ tak zaprojektowane, ¿eby te emocje, czasem ukryte, nieokie³znane,
odszukaæ
i uwolniæ. Wiele traum
„codziennych” nie wymaga jednak radzenia sobie
z silnymi emocjami. Æwiczenia mo¿na wiêc stosowaæ samodzielnie i s¹
bardzo u¿yteczne.
Ciekawy w¹tek w pana
ksi¹¿ce („Zaufaj cia³u” –
dop. am) dotyczy osób
z ADHD. Czy metoda
TRE oddzia³uje na nich
w szczególny sposób?
To znakomita metoda dla
osób z tym schorzeniem.
Poziom napiêcia nerwowego jest w ich przypadku niezwykle wysoki. S¹
bardzo pobudzeni, spiêci.
TRE redukuj¹ to napiêcie
i poziom aktywnoœci ner-

Æwiczenia TRE (z ang. trauma releasing exercises) polegaj¹ na rozluŸnianiu g³êbokich napiêæ miêœniowych powsta³ych w wyniku
chronicznego stresu i podczas urazów psychicznych. Specyficzne
dr¿enia cia³a uwalniaj¹ traumê, redukuj¹ stres i równowa¿¹ emocje.
Metoda wywodzi siê z Analizy Bioenergetycznej dr. Alexandra Lowena. Ma zastosowanie w przypadku m.in. traum, wtórnego stresu pourazowego, zaburzeñ lêkowych, traumatyzacji zastêpczej, ale tak¿e
jako metoda relaksu. Æwiczenia s¹ bardzo ³atwe, polegaj¹ na przyjmowaniu okreœlonych pozycji wywo³uj¹cych dr¿enie miêœni.
W wiêkszoœci przypadków mog¹ byæ wykonywane samodzielnie, w
domu, np. jako uzupe³nienie codziennej gimnastyki. Bywa, ¿e efekt
– odprê¿enie, relaks – jest natychmiastowy, zw³aszcza, gdy æwiczenia s¹ wykonywane systematycznie. Æwiczenia mog¹ dzia³aæ energetyzuj¹co, ale te¿ u³atwiaæ zasypianie. Osoby, które doœwiadczy³y
ciê¿kich prze¿yæ, powinny jednak skonsultowaæ chêæ ich stosowania z wyspecjalizowanym instruktorem metody TRE i najczêœciej
æwiczyæ w ich obecnoœci.

Leczenie jakich innych
schorzeñ i dolegliwoœci
mo¿e byæ wspomagane
przez TRE?
Bardzo wielu. W moim
przekonaniu metoda jest
tak pomocna w leczeniu,
bo redukuj¹c poziom stresu w systemie nerwowym, wzmacnia siê system odpornoœci potrzebny do walki z chorob¹.
Osoby chore, z którymi
pracowa³em, zauwa¿a³y
te zale¿noœci i korzyœci.
Jakie by³o pana najbardziej intensywne doœwiadczenie w pracy metod¹ TRE?
Och, jest ich wiele. Pracowa³em np. z m³odzie¿¹
postrzelon¹ w masakrze
na wyspie Utoya w Norwegii. Z ofiarami tsunami
w Japonii, trzêsieñ ziemi
w Chinach, ¿o³nierzami,
ofiarami
wojen
w
œrodkowej Europie. Ich
przera¿enie by³o ogromne, a cia³a „przechowywa³y” potworny strach,
¿e wydarzenia, których
doœwiadczyli, mog¹ siê
znów powtórzyæ. Uczy³em ich spokoju, powrotu
do normalnego ¿ycia.
Czy to oswobodzenie
cia³a i umys³u zawsze siê
udaje?
Zawsze. W³aœnie dlatego,
¿e, jak ju¿ wspomnia³em,
æwiczenia bazuj¹ na naturalnym mechanizmie cia³a. Poziom sukcesu w
pracy z cia³em zale¿y jednak zawsze od wewnêtrznej stabilnoœci jednostki,
jej indywidualnej predyspozycji. Osoby, które nosz¹ w sobie du¿y niepokój i lêk, potrzebuj¹ wykonywaæ æwiczenia w terapeutycznym
kontekœcie. Ci, którzy maj¹ niepokoje natury ogólnej,
zwi¹zanej z codziennymi
stresami, a nie urazami
psychicznymi, odczuwaj¹
efekty niemal od razu.
Mechanizm trzêsienia jest
stworzony, ¿eby regenerowaæ cia³o po z³ych wydarzeniach. Cia³o go potrzebuje, by siê z nich
podnosiæ.
Jak ludzie reaguj¹ na
efekty æwiczeñ?
Generalnie s¹ dwa rodzaje takich reakcji. Gdy
uwalniaj¹ traumê fizyczn¹, s¹ to naprawdê silne
dr¿enia miêœni, czasem
ca³ego cia³a. Jeœli trauma
ma pod³o¿e emocjonalne,
to maj¹ g³êbsze reakcje
wewnêtrzne.
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W ubieg³y weekend (17-19
maja) goœciem Centrum
Pracy z Cia³em by³ David
Berceli, miêdzynarodowy
ekspert w dziedzinie pracy
z traum¹, psychoterapeuta
bioenergetyczny i twórca
zestawu æwiczeñ TRE.
W ci¹gu ostatnich 22 lat
pracowa³ w wielu krajach,
prowadz¹c warsztaty leczenia skutków traumy dla
miêdzynarodowych organizacji. W Koszalinie poprowadzi³ warsztaty szkoleniowe TRE

Centrum Pracy z Cia³em – wówczas pod nazw¹ Oœrodek Bioenergetycznej Pracy z Cia³em, Pomocy i Edukacji Psychologicznej – powsta³o w 2008 r. W³aœcicielka Centrum, Joanna Olchowik, jest psychologiem,
ukoñczy³a Szko³ê Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej w Warszawie. Jeszcze podczas studiów zg³êbia³a metody pracy z cia³em opisane w ksi¹¿kach psychoterapeuty Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena, jednak prawdziwa przygoda z bioenenergetyk¹ (nie myliæ z bioenergoterapi¹) zaczê³a siê od pobytu na warsztatach pracy cia³em w Kostaryce, prowadzonych przez psychoterapeutów i trenerów Fundacji Alexandra Lowena. Szkoli³a siê w kierunku terapeutycznej pracy z pacjentem w Analizie Bioenergetycznej w Rzymie
(S.M.I.A.B), ukoñczy³a tak¿e cykl szkoleniowy TRE-Level I i II na warsztatach szkoleniowych w NIBA
w Niemczech.
W nowoczeœnie urz¹dzonym i wyposa¿onym Centrum osoby ¿yj¹ce w stanie chronicznego stresu, w kryzysie emocjonalnym oraz pacjenci, którzy prze¿yli traumê lub silny wstrz¹s psychiczny mog¹ korzystaæ
z indywidualnych konsultacji i pomocy psychologicznej, a tak¿e æwiczeñ bioenergetycznych, TRE i jogi.
Ponadto Centrum organizuje szkolenia w zakresie Analizy Bioenergetycznej i stosowania æwiczeñ TRE,
a tak¿e warsztaty bioenergetyczne terapii grupowej prowadzone przez terapeutów z Fundacji Dr. Aleksandra
Lowena oraz z Miêdzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku. Z Centrum wspó³pracuj¹ psychoterapeuci i specjaliœci: David Bercelii, dr Vita Heinrich-Clauer, dr Jorg Clauer, Anna Kyriazakis Miller, Olaf Trapp, Heiner Steckel, Jacek Paszkowski, Aneta £astik. Centrum zorganizowa³o ju¿ kilkanaœcie szkoleñ i warsztatów ze wspomnianymi specjalistami. Centrum jest wydawc¹ ksi¹¿ek Alexandra Lowena, Davida Bercelego, Elizabeth Michel, Rona Kurtza: „Bioenergetyka”, „Jêzyk cia³a”, „Zdrada cia³a”, „Zaufaj cia³u”, „Droga do zdrowia i witalnoœci”, „Lêk przed ¿yciem”.
Stworzenie Centrum to nie tylko konsekwencja zawodowej pasji, ale tak¿e – jak podkreœla Joanna Olchowik – krok do stworzenia kolejnych oœrodków i rozpowszechnienia bionergetyki w Polsce jako
skutecznej metody terapeutycznej. Pierwszym by³a organizacja warsztatów bioenergetycznej pracy
z cia³em prowadzonych przez psychoterapeutów zagranicznych z USA i Niemiec oraz 4-letniego szkolenia Analizy Bioenergetycznej, które rozpoczê³o siê we wrzeœniu 2011r. w Warszawie. Uczestnicy
szkolenia po jego zakoñczeniu uzyskaj¹ certyfikat CBT (Certified Bioenergetic Therapist) uprawniaj¹cy do prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej.
Pracuje pan dwadzieœcia
lat z ludŸmi z ca³ego
œwiata. Czy pana coœ potrafi jeszcze zaskoczyæ?
Wci¹¿ zaskakuje mnie
wiele rzeczy. Ale jedn¹
rzecz naprawdê pokocha³em: na ca³ym œwiecie,
niezale¿nie od rasy, kultury, jêzyka, którym siê
porozumiewamy, jesteœmy o wiele bardziej do
siebie podobni ni¿ od siebie ró¿ni. Mogê jechaæ do
Japonii i nie rozumieæ ani
jednego s³owa, ale kiedy
zaczynam æwiczyæ z ludŸmi, dok³adnie wiem, co
siê z nimi dzieje. Pracujê
z ludzkim organizmem, a
nie z kultur¹.
We wstêpie do ksi¹¿ki
dziêkuje pan tym ludziom za to, ¿e wiele siê
pan od nich nauczy³.
Czego?
Uczê siê od ca³ej ludzkoœci, jak odporni i wytrwali jesteœmy fizycznie. Oraz
jak silne jest nasze pragnienie uzdrowienia, wyleczenia. Nawet ludzie
z g³êbok¹, bolesn¹ traum¹, ciê¿kimi doœwiadczeniami, ci¹gle desperacko
chc¹ wyjœæ z tego piek³a
i dobrze ¿yæ. D¹¿yæ do

szczêœcia i go nieustannie
doœwiadczaæ.
Mo¿e w takim razie powinno siê TRE uczyæ w
szko³ach?
W istocie (œmiech). Tyle,
¿e my siê boimy w ogóle
poruszaæ temat traumy.
Na przyk³ad dlatego, ¿e
wiele z traum ma Ÿród³o
w naszych rodzinach,
dzieciñstwie. Gdybyœmy
umieli przyznaæ, ¿e z³e
doœwiadczenia rodziców
powoduj¹ trudnoœci w
funkcjonowaniu ich dzieci i jest to normalne, moglibyœmy o tym rozmawiaæ otwarcie, a nawet
uczyæ rozwi¹zywania takich problemów w szko³ach, jak pani mówi.
W jakim stopniu metoda
jest rozpowszechniona w
œwiecie? W Polsce jest
chyba ma³o znana?
To interesuj¹ce, ¿e szybciej rozprzestrzenia siê w
krajach
i
spo³eczeñstwach, gdzie traumy s¹
bardzo silne. Choæby w
po³udniowej Afryce, która boryka siê z olbrzymim
ubóstwem i przemoc¹, w
Japonii i Chinach nawiedzanych przez trzêsienia

ziemi, Brazylii, kraju niezwykle straumatyzowanym. Tam ludzie, którzy
cierpi¹, czêsto latami, w
milczeniu, s¹ gotowi
spróbowaæ nowych rzeczy, bo desperacko chc¹
znaleŸæ pomoc, wróciæ do
¿ycia. Miejsca, w których
metoda rozwija siê wolniej, to kraje, gdzie ludzie
nie s¹ œwiadomi traum w
swojej kulturze. Odpychaj¹ j¹ i nie chc¹ ekspolorowaæ swojego wnêtrza.
W Norwegii nauka sz³a
wolno do momentu strzelaniny. Wtedy ka¿dy
chcia³ spróbowaæ TRE. To
kwestia okolicznoœci.
Przez dziesiêæ lat praktyki na Zachodzie, metoda
trafi³a na dobre do 22.
krajów. Prowadzimy j¹
tam z sukcesami. Widz¹c
jak zarazem efektywne
i proste to jest, ludzie
chc¹ tego próbowaæ. To
po prostu dzia³a (œmiech)!
Rozmawia³a:
Anna Makochonik
Kontakt:
Centrum Pracy z Cia³em
ul. Austriacka 1 Koszalin
tel. 532 588 187 (biuro)
www.centrumpracyzcialem.pl

