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A TRE® hivatalos képzésének struktúrája és követelményei 
 
 
 
 
  

I. Modul - Bevezető modul 
12 óra 

Eldöntöttem, hivatalos TRE® oktatóvá szeretnék válni 

II. Modul -  Elmélet és gyakorlat 
12 óra 

III. Modul – Elmélet és gyakorlat  
12 óra 

IV. Modul - Szupervízió  
 18 óra 

V. Modul - Szupervízió 
18 óra 

1. Követelmények  

TRE® hivatalos oktatói minősítés megszerzése 

5. Követelmények  
 

4. Követelmények  
 

3. Követelmények  
 

2. Követelmények  
 

- személyes napló 1 hónapon át 
- a tananyag elolvasása 
- 1 saját, kísért TRE® alkalom 

- személyes napló további 1 hónapon át 
- 1 saját, kísért TRE® alkalom 
- egyéni TRE oktatás első videójának 
szupervíziója.  

- 2 további saját, kísért TRE® alkalom 
az V. modul előtt.  
- 1 egyéni vagy csoportos TRE® video 
szupervíziója 
-1 egyéni vagy csoportos video, amely 
a IV. modulon kerül szupervízióra 

-1 egyéni vagy csoportos TRE® video 
szupervíziója 
- 1 egyéni vagy csoportos video, amely 
a IV. modulon kerül szupervízióra 
 

1 egyéni vagy csoportos TRE® video 
szupervíziója 
 

A TRE® családtagoknak 
és barátoknak való 
bemutatása és tanítása 

Videó szupervízió. 
Szupervízió élőben, 
a modul alatt.  

Videó szupervízió. 
Szupervízió élőben, 
a modul alatt.  
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A képzés részletes programja 
 
 

I. Modul – Bevezetés a TRE® technikába - 12 óra 
 
A TRE® bevezető szemináriuma mindenki számára nyitott, aki szeretné felfedezni és 
megismerni a TRE® technikát. 

A szeminárium megvalósítása elvégzése a TRE® személyes gyakorlatként való 
felhasználását teszi lehetővé, megadva a jó és biztonságos egyéni gyakorláshoz 
szükséges elméleti alapokat. 

Csak azok a résztvevők kezdhetik el a TRE® oktatását másoknak, akik úgy döntenek, hogy 
folytatják a képzési programot, és ők is csak azután, miután elvégezték a II. Modult, és 
azt is szupervízió és felügyelet alatt, amíg meg nem szerezik a bizonyítványukat. 

A Bevezető Modul a következő témákat fedi le: 

Elméleti tartalom: 

• Bevezetés a TRE®-be: A stressz és a trauma anatómiája, neurológiája és 
fiziológiája a TRE® perspektívájából. 

• A remegés, mint biológiai válasz megértése: az agy és az autonóm idegrendszer 
működése a stresszre adott válaszuk során. 

• Neurogén remegés az emlősöknél. 
• A TRE® gyakorlatok. 
• A psoas-iliacos izom (csípő-horpaszizom) szerepe a “fight or flight”, vagyis a 

küzdési és a menekülési reakciókban. 
• A disszociáció, a lefagyás, és az érzelmi eláradás állapotának felismerése a 

személyes önszabályozás érdekében. 
 

Gyakorlati tartalom: 
 
• A gyakorlatok elvégzése 
• Személyes TRE® tapasztalat 
• Beszélgetés és saját élmény megosztása 
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II. Modul – Elmélet és gyakorlat – 12 óra 

 
Az első modul elvégzése után, a meghozott döntés szerint – miszerint az érdeklődő el 
kívánja végezni a TRE® oktatására jogosító teljes képzést – a résztvevő elkötelezi magát 
a következő 4 modul elvégzésére, amely két elméleti és gyakorlati, illetve két 
szupervíziós modulból áll (ezek 100%-ban gyakorlati találkozások).  
 
A fennmaradó 4 modul (a képzés) ára egy vagy két összegben, Euróban fizetendő a 
következő módon: az 1. részlet a döntést követően, lefoglalva a résztvevő helyét a 
képzésben, a 2. részlet a II. Modul megkezdése előtt.  
 
Elméleti tartalom: 
 

• Az I. modul tartalmának elmélyítése (a hallgatók kérésére és igényeinek 
függvényében) 

• Bevezetés a “polivagal” elméletbe. 
• A disszociáció, a lefagyás és az érzelmi túlcsordulás állapotának felismerése, 

hogy másoknak segíthessünk az önszabályozás elsajátításában. 
• Önszabályozás: elszigetelési és földelési stratégiák. Az első segítségnyújtási 

intézkedések arra, hogy a jelenben maradjunk a testünkben. 
• Védelmi reakciók a TRE® gyakorlása folyamán. 
• A fascia szerepe a TRE®-ben. 
• Ellenjavallatok. 
• A TRE® gyakorlatok módosítása, variációi. 
• Alapvető beavatkozások fizikai érintkezés nélkül a TRE® során. 
• Bevezetés az alapvető készségek elsajátításához az egyénekkel és csoportokkal 

való együttműködéshez. 
• Etika a TRE® gyakorlatában: A szakmai gyakorlat, tudás és kompetencia 

keretein belül történő munka. 
 
Gyakorlati tartalom: 
 

• Fizikai érintés nélküli beavatkozások. 
• A gyakorlatok elvégzése. 
• TRE® gyakorlása, személyes tapasztalás. 
• Páros gyakorlatok, amelyekben az érintkezés nélküli beavatkozásokat és az 

önszabályozás folyamatának fokozott megértését gyakoroljuk. 
• Megbeszélés és a tapasztalatok megosztása. 
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III. Modul – Elmélet és gyakorlat – 12 óra 
 
2020 júniusában, egyedi alkalommal a TRE® megalkotója, Dr. David Berceli oktatja majd 
részben a III. modult.  
 
Elméleti tartalom: 
 

• A TRE® oktatásának első gyakorlati tapasztalatainak vizsgálata 
• Módosítási lehetőségek és variációk a TRE® során. 
• A fascia szerepe a TRE®-ben – az előző modulban megszerzett ismeretek 

elmélyítése 
• Alapvető beavatkozások fizikai kontaktussal a TRE®-ben 

 
Gyakorlati tartalom: 
 

• TRE® gyakorlás – személyes tapasztalat 
• A remegés személyes tapasztalatának megértése és elmélyítése párokban 

dolgozva, ideértve a fizikai érintkezéssel történő beavatkozást is. 
• Megbeszélés és a tapasztalatok megosztása. 

 
 

 
A nemzetközi hivatalos TRE® oktató képzésről további információ: 

training@trehungary.com 
 

 


