
TRE (TENSION, STRESS AND TRAUMA RELEASING EXERCISE)
-STRESSINPURKULIIKKEIDEN ALOITUSKURSSI KYLÄTALO HIMMASSA

(Yläpohjantie 34, 41180 Vehniä) lauantaina 11.2.2023 KLO 13.00-16.30

Mikä T R E®?
T R E® (tension, stress and trauma releasing exercise) eli TRE -stressinpurkuliikkeet on
yhdysvaltalaisen stressi- ja traumahoidon asiantuntijan, tohtori David Bercelin kehittämä
itsehoitomenetelmä kehon palauttamiseksi luonnolliseen ja rentoon tilaan. TRE on
yksinkertaiseen liikesarjaan pohjautuva harjoitusmenetelmä, joka käynnistää kehon oman
luonnollisen palautumismekanismin, neurogeenisen tärinän/värinän, joka rentouttaa, aktivoi ja
mobilisoi stressin tai traumaattisen kokemuksen jännittämiä lihaksia ja tasapainottaa
autonomista hermostoa.

Kenelle?
Menetelmä soveltuu jokaiselle, jonka keho sallii stressinpurkuliikkeiden tekemisen, liikunnan
harrastamisen ja ryhmämuotoisen harjoittelun. TRE:n avulla voidaan lisätä luonnollisella tavalla
oman kehon hyvinvointia ja auttaa kehoaan palautumaan päivittäisen elämän moninaisista
kuormituksista. TRE on helppo tapa rentouttaa omaa kehoaan ja purkaa syviäkin jännityksiä
esimerkiksi liikunnallisen suorituksen, vaativien työtehtävien (sosiaali- ja terveysala/kasvatusala/
pelastusala), istuma- ja näyttöpäätetyön tai traumaattisen tapahtuman jälkeen missä ja milloin
vain. Kehosi tietää luonnostaan, miten rentoutua ja purkaa jännityksiä, jotta voit vapautua
kokonaisvaltaisemmin rennompaan, hengittävämpään ja luonnollisempaan olemisen tilaan
omassa arjessa. HUOM! TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai murtumien jälkeen, vakavien
sairauksien yhteydessä (esim. sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen/-diagnoosin jälkeen),
epilepsiaa, psykoosia tai skitsofreniaa sairastavalle tai dementikolle. Myös hoitoa vaativan
vakavan traumataustan yhteydessä on hyvä keskustella hoitavan tahon kanssa TRE-harjoittelun
aloituksen sopivuudesta. Myöskään raskaana oleville tärinää ei suositella. Jos olet epävarma
oman tilanteesi suhteen, ota rohkeasti yhteyttä ja kysäise menetelmän sopivuudesta juuri
sinulle.

Sisältö
T R E® (tension, stress and trauma releasing exercise) -aloituskurssilla opit menetelmän
harjoittamiseen tarvitsemasi perustiedot ja tärinän käynnistävän liikesarjan liikkeet sekä
itsesäätelyn keinoja, jotta miellyttävä ja turvallinen omatoimiharjoittelu mahdollistuu. Kurssilla
tutustutaan TRE -menetelmän teoreettiseen viitekehykseen, tutkitaan ja opitaan säätelemään
palauttavaa neurogeenistä värinää/tärinää omassa kehossa. Kurssin kesto on 3,5h.

Hinta:
60€ (sis. alv 24%) Päivän hintaan sisältyy sähköinen kurssimateriaali oman harjoittelun tueksi
sekä teetä ja pientä purtavaa. Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. Varaa mukaasi
avoin ja utelias mieli, oma jumppamatto tai muu soveltuva alusta, rennot ja lämpimät vaatteet
sekä vesipullo.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
anne.valipakka@gmail.com
Kurssille mahtuu 10-12 osallistujaa. Maksu paikan päällä käteisellä tai mobilepaylla.


