
TRE SEMINAR  
door dr. David Berceli

‘Als we zo gemakkelijk 
gestrest kunnen raken,  
moet er ook een 
mogelijkheid zijn om dat, 
met hetzelfde gemak,  
weer te ontladen…’

Met veel enthousiasme is het de Nederlandse 
TRE Trainers Daan Timmers (Yoga Lab) en  
Marc Doomernik (Verfrissende Blik) gelukt 
om David Berceli, de grondlegger van  
Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE)
éénmalig naar Nederland te krijgen om het 
volgende seminar te presenteren:

› 8 maart 2018 Presentatie & TRE workshop  
in Amsterdam, 12:00 – 17:00 uur

www.tre-nederland.nl

Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE)

DATUM
8 maart 2018, Amsterdam 



Presentatie:
›   Helende werking TRE in relatie tot stress en trauma
›  Neurology, fysiologie en biologie van trauma
›  Wereldwijde aanpak van TRE in organisaties & 

hulpverlening
›  TRE en research
›  Praktijkvoorbeelden
›  Tijd voor vragen

Pauze: hapje en ontmoetingstijd

TRE workshop:
›  Uitleg TRE oefeningen
›  Zelf de TRE methode ervaren
›  Tijd voor reflectie & vragen
›  Afronding

Het seminar is Engels gesproken. 
Er zijn Nederlandstalige assistenten 
aanwezig.

HET PROGRAMMA

DOELGROEP VOOR DIT SEMINAR
Iedereen kan naar dit seminar (inclusief workshop) komen.  En zeker een hele mooie gelegenheid voor  
iedereen die in zijn of haar vakgebied (in)direct te maken heeft met stress & trauma, zoals:

TRE IN VELE WERKVELDEN
Hieronder staan links naar een uitgebreide, internationale filmlijst van 
de toepassing van TRE in vele werkvelden. Ontdek hoe TRE voor velen 
een ondersteuning is geweest in fysieke en mentale groei.

›  TRE® for Sleep, Stress and Relaxation
›  TRE® for Military, Vets and PSD
›  TRE® for Doctors, Therapists and Emergency Workers
›  TRE® for Work Related Stress
›  TRE® for Yoga, Meditation and Pilates
›  TRE® for Affordable and Universal Healing
›  TRE® for Sports
›  TRE® in the Media

www.tre-nederland.nl

u sychotherapeuten 
u HRM managers 
u Psychologen 
u Leerkrachten
u Coaches
u Counsellors 

u Neurologen 
u Mentoren 
u Sociaalmedewerkers 
u Geestelijk gezondheidswerkers 
u Fysiotherapeuten 
u Ergotherapeuten 

u Huisartsen
u Politiepersoneel 
u Brandweerpersoneel 
u Ziekenhuispersoneel
u Arbo-artsen 
u Militairen

DAVID BERCELI, PH.D.
David is een internationale expert in het vakgebied van trauma interventie en conflict resolutie. Hij is de grond-
legger van Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE). Deze revolutionaire techniek is ontwikkeld om diepe 
spanning die in het lichaam is ontstaan, na een traumatische ervaring of door chronische stress, te ontladen.

David is auteur van verschillende boeken:



LOCATIE
In hartje Amsterdam: Pakhuis de Zwijger (8 maart 2018)
Dit historische pakhuis, gelegen aan de rivier ‘t IJ en makkelijk te bereiken met auto en openbaar vervoer, is 
omgetoverd tot een ultra modern conferentie centrum. Parkeergelegenheid in de buurt en het Amsterdam 
Centraal ligt op loopafstand. Meer informatie over bereikbaarheid.

www.tre-nederland.nl

Amsterdam: 
Pakhuis de Zwijger 
8 maart 2018

KOSTEN SEMINAR
›  € 155 (ex btw)

ONDERZOEKEN ROND TRE
Op internationaal niveau worden vele onderzoeken 
rond TRE gecoördineerd en verzameld. Bekijk het 
overzicht van de meest recente onderzoeken rond TRE.

Voor meer info en inschrijven: www.tre-nederland.nl


