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Cztery æwiczenia z dr¿enia
Dwa tygodnie temu w Koszalinie
goœci³ David Berceli, twórca
TRE, æwiczeñ, które od wielu lat
z powodzeniem stosuje w pracy z
ludŸmi ze wszystkich zak¹tków
œwiata, wyprowadzaj¹c ich cia³a
i umys³y z wszelkich napiêæ, tak¿e g³êbokich traum. Jego pacjentami s¹ ofiary kataklizmów,
wojny, przemocy. TRE pomagaj¹
walczyæ z urazami psychicznymi,
ale te¿ ze zwyk³ym stresem zapamiêtywanym i przechowywanym
w ciele. S¹ banalnie proste i
spektakularnie skuteczne. Czy
rzeczywiœcie? Sprawdzam to na
sobie.

Æwiczenie drugie przypomina trochê jogê. Stoimy na szeroko rozstawionych, lekko
ugiêtych nogach i wykonujemy sk³ony – po trzy do prawej nogi, lewej, w przód i za
stopy. Krótka relaksacja, przechodzimy do æwiczenia nr 3.
Stajemy przy œcianie, przylegaj¹c do niej plecami w pozycji, jakbyœmy siedzieli kilka
centymetrów nad krzes³em.
Tu ju¿ nie jest tak mi³o i beztrosko jak w przypadku po-

David Berceli:
- Æwiczenia bazuj¹ na naturalnym mechanizmie ludzkiego 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 æwi-

Anna Makochonik

wszystko oscyluje w okolicach zera, zw³aszcza, ¿e stoimy tak jakieœ 10 minut. Miêœnie rzeczywiœcie zaczynaj¹
dr¿eæ, najpierw lekko, potem
trzês¹ siê ju¿ ca³e nogi. David
zapowiada, ¿e zaraz po³o¿ê
siê na macie, ¿eby trzêsienie
„wesz³o w cia³o” i uwolni³o
tkwi¹ce w nim napiêcie.
Na macie spêdzam ponad pó³
godziny, kompletnie nie kontroluj¹c tego, co wyprawia
moje cia³o, mimo ¿e le¿ê w³aczenia 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, by regenerowaæ cia³o po z³ych wydarzeniach. Cia³o
go potrzebuje, by siê z nich podnosiæ.

Æwiczenia TRE (z ang. trauma releasing exercises) polegaj¹ na rozluŸnianiu g³êbokich napiêæ miêœniowych powsta³ych w wyniku chronicznego stresu i urazów psychicznych. Specyficzne dr¿enia cia³a uwalniaj¹ traumê, redukuj¹ stres i równowa¿¹ emocje. Metoda wywodzi siê z Analizy Bioenergetycznej dr. Alexandra Lowena. 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. Æwiczenie mo¿e 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. W Koszalinie zajêcia TRE prowadzone s¹ w Centrum Pracy z Cia³em
(www.centrumpracyzcialem.pl).
œciwie w jednej pozycji, a ca³e
æwiczenie polega tylko na zachowaniu w³aœciwej odleg³oœci miêdzy stopami i ugiêtymi
kolanami. Trudno okreœliæ,
czy æwiczenie jest przyjemne.
Raczej zaskakuj¹ce i dziwne,
bo nie da siê w ¿aden sposób
zapanowaæ nad naturalnymi
mechanizmami cia³a, ani nad
jego dr¿eniem, co jest zreszt¹
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Davidem Bercelim umawiam siê na wywiad. Proponujê uzupe³nienie rozmowy
sesj¹, dziêki czemu poczujê na
w³asnej skórze, a w zasadzie
we w³asnych miêœniach, ich
niezwyk³¹ skutecznoœæ. Przygotowania s¹ zbêdne, mam siê
tylko wygodnie ubraæ. I nie
baæ. Nie bêdzie ani skomplikowanych figur, ani zadyszki. Jedyne, na co mam siê przygotowaæ, to relaks.
David wita mnie na boso z
szerokim uœmiechem. W³aœciwie w ogóle nie przestaje siê
uœmiechaæ. Jest tak entuzjastyczny, ¿e gdybym nie wiedzia³a, ¿e TRE uczy od ponad
dwudziestu lat, mog³abym
podejrzewaæ, ¿e jestem jego
pierwsz¹ pacjentk¹. Zaczynamy bezpoœrednio po wywiadzie.
Æwiczenie pierwsze. Stajemy
na jednej nodze, drug¹ zginamy w kolanie i robimy lekkie
przysiady, tak, aby poczuæ napiêcie w przedniej czêœci ud.
Uginam siê kilkanaœcie razy
bez wysi³ku i staram siê okreœlaæ – jak sugeruje David – jak
odczuwam napiêcie w skali od
1 do 10. Mam przestaæ, gdy
dojdê do punktu 7, co nastêpuje doœæ wolno. Nie odczuwam
niczego specjalnego. Czujê siê
trochê jak bocian. Zmieniamy
stronê, pracujê drug¹ nog¹. Tu
po¿¹dana reakcja nastêpuje
szybciej, co œwiadczy – o zgrozo – o lekkim skrzywieniu bioder i braku równowagi w ciele. Nie czujê jednak ani bólu,
ani dr¿enia.

przednich pozycji, ca³e napiêcie kumuluje siê w udach, po
kilku minutach zaczyna lekko
piec. W skali 1 do 7 okreœlam
odczucia na 5 i mogê wtedy
unieœæ siê lekko, jednak tak,
by miêœnie pozosta³y w napiêciu. Dowiadujê siê, ¿e wykonuj¹cy to æwiczenie ¿o³nierze mog¹ przejœæ do tej pozycji dopiero „kiedy ju¿ nie mog¹ wytrzymaæ bólu”. Ca³e
szczêœcie, ¿e nie jestem ¿o³nierzem, lecz mój komfort mimo

David Berceli i instruktorzy pokazywali metodê TRE uczestnikom warsztatów w Centrum Pracy z Cia³em (17-19 maja).

istot¹ æwiczeñ. Zapanowaæ
nie bardzo mogê równie¿ nad
œmiechem, bo telepiê siê we
wszystkie strony i wyobra¿am sobie, jak mo¿e to wygl¹daæ z boku. Trzêsienie zaczyna siê od nóg, ale sukcesywnie przechodzi w górê. Niestety, napotyka trudnoœci w
postaci moich „zestresowanych pleców”, które trzeba
rozluŸniaæ doœæ bolesnym uciskaniem karku i miêœni przy
krêgos³upie. Dr¿enia maj¹
ró¿ne natê¿enie, czasem ustaj¹ zupe³nie, a czasem naprawdê wstrz¹saj¹ ca³ym cia³em.
Wygl¹da to coraz bardziej komicznie, jednak œwiadczy o
zupe³nie ju¿ powa¿nej pracy
cia³a.
W idealnym przypadku, jak
wspomina David, dr¿enie powinno dojœæ do barków, u
mnie zatrzymuje siê w okolicy ³opatek, co podobno jak na
pierwsz¹ sesjê i tak jest sukcesem.
– Uwolniona z cia³a energia
rozk³ada siê ró¿nie – wyjaœnia
David. – Sama wybiera drogê.
Moja energia wybiera sobie
akurat drogê do prawej d³oni,
która nieoczekiwanie zaczyna
podskakiwaæ i ¿yæ w³asnym
¿yciem, niczym bohaterka
„Rodziny Adamsów”. Koñczymy sesjê.
Bezpoœrednio po æwiczeniach
krêci mi siê w g³owie, czujê siê
o parê kilo l¿ejsza, jakby bez
cia³a. Nic mnie nie boli. Przez
resztê dnia czujê rodzaj przyjemnego zmêczenia i leciutkie
drgania miêœni. Jestem maksymalnie rozluŸniona, zrelaksowana, spokojna. Ten spektakularny efekt czujê po kilku
godzinach: jak od dawna mi
siê to nie udaje – œpiê jak zabi•
ta.

M³odzi miliarderzy z Koszalina

Geologiczne tuzy

Uczniowie

Dwoje

Zespo³u Szkó³
nr 1 znaleŸli siê wœród laureatów konkursu „Fortuna
radzi”. G³ówn¹ nagrod¹
jest udzia³ w tygodniowym Obozie Milionerów
w Warszawie.
Konkurs zorganizowa³y:
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, NBP oraz Akademia Leona KoŸmiñskiego.
Ma on nauczyæ m³odzie¿
sprawnoœci finansowej. W
ramach konkursu uczniowie wcielali siê w rolê doradców finansowych, na
w³asnym przyk³adzie szacowali ³¹czne koszty, jakie

rodzice ponosz¹ na dziecko od urodzenia a¿ do pe³noletnoœci. Okreœlali orientacyjn¹ zdolnoœæ kredytow¹ swojej rodziny, musieli
„rozszyfrowaæ”, jakie informacje parabanki staraj¹
siê ukryæ, stosuj¹c efektowne chwyty marketingowe. Doradzali rodzicom
energooszczêdne rozwi¹zania budowlane. Podpowiadali im, jak wykorzystaæ Ÿród³a energii do
ogrzewania budynku, czy
wody oraz jakich powinni
u¿yæ technologii, aby mogli skorzystaæ z dop³at do

kredytu mieszkaniowego.
– Szukali ponadto przyk³adów ryzykownych inwestycji w swoim otoczeniu, wœród znajomych, w
artyku³ach czy w internecie – informuje Monika
Gumowska, nauczycielka
ZS 1. – Dzielili siê swoj¹
wiedz¹ z rodzin¹, przyjació³mi, z rodzicami i
dziadkami. Mo¿e w ten
sposób uchroni¹ ich przed
fa³szywymi prorokami?
Laureaci konkursu, Monika Rosiak, Rafa³ Surus,
Przemys³aw
¯egna³ek,
uczniowie technikum eko-

nomicznego przy ZS 1,
wezm¹ udzia³ w Obozie
Milionerów w Warszawie.
Program nawi¹zuje do
amerykañskich obozów
edukacyjnych Camp Millionaire. W ramach Obozu
Milionerów
uczniowie
wezm¹ udzia³ w wyk³adach i grach decyzyjnych
organizowanych w Akademii Leona KoŸmiñskiego, zwiedz¹ Centralê NBP,
Gie³dê Papierów Wartoœciowych. Na uczestników
obozu czekaj¹ atrakcje
kulturalne i turystyczne.
(ejm)

uczniów Zespo³u
Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Lema zajê³o miejsca na podium w pó³finale XIV edycji
Konkursu Geologiczno-Œrodowiskowego „Nasza Ziemia – œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro”
pod has³em „Drapie¿ne oblicza Ziemi”.
Do polsko-litewskiego konkursu przyst¹pi³o w tym roku 4 uczniów Zespo³u Szkó³
nr 2 im. Stanis³awa Lema w
Koszalinie pod opiek¹ nauczyciela geografii Aleksandry Mecheckiej.
– Do pó³fina³u, który obej-

mowa³ dwa województwa:
zachodniopomorskie i lubuskie, przesz³o 3 uczniów naszej szko³y – informuje Bo¿ena Sobkowiak, dyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Lema. – Adrian Kêpka z klasy II bm zaj¹³ pierwsze miejsce w regionie, a Natalia Radomska z klasy II hp
– miejsce trzecie. Aleksandra
Je¿owska, uczennica klasy
II lt, otrzyma³a wyró¿nienie
Adrian Kêpka weŸmie
udzia³ w finale ogólnopolskim konkursu, który odbêdzie siê 4-6 czerwca w Warszawie.
(ejm)

