
Dansk Psykodrama Selskab 
 

2 dages workshop med Eduardo Verdu 
Intimitet 

28.-29. oktober 2016 
Målgruppe: psykologer og psykiatere 

 
I denne workshop udforsker vi intimiteten gennem psykodrama som metode. Vi arbejder med at 
dele og eksponere noget af det, der har været skjult, tildækket og gemt væk. 
I vores del af verden mangler vi ikke mad, tryghed, beskyttelse eller muligheder. Det vi virkelig 
længes efter er intimitet; at føle et ægte tilhørsforhold til hinanden. Mange af os kæmper for at få 
og opretholde intimitet i vores nære forhold. I den proces kan vi afspores af skjulte forventninger, 
og mangel på selvindsigt med tabte muligheder, forvirring, smerte og tavshed som konsekvens. I 
langvarige forhold kan det blive smertefuldt, hvis man indser, at den man lever sammen med, er 
fremmed, eller at man egentlig ikke kender den anden. 
Når vi åbner op for intimitet, når vi giver slip på kontrol og åbner vores hjerter, kan vi få tilgang til 
de mest værdifulde mellemmenneskelige oplevelser og møder i livet – møder som forandrer os og 
skaber kærlighed, hvor der før kun var potentialer. 
 
 Eduardo Verdu er 3. generations psykodramatiker. Eduardo evner det klassiske psykodrama 
(Moreno) og er samtidig en fornyer inden for feltet. Han arbejder på én gang empatisk, dynamisk, 
kreativt og struktureret med stor respekt for rammerne og etikken i det terapeutiske arbejde. 
Eduardo har gode og legende warm-ups og har været gæst i Dansk Psykodrama Selskab flere 
gange med stor succes og tilslutning, så meld dig hurtigt til! (max 15 deltagere. Optages efter 
”først til mølle princippet”).  
Eduardo er T.E.P i psykodrama, leder og hovedpsykodramalærer på Moreno Instituttet i Norge og  
master i systemisk familieterapi. Han holder psykodramaworkshops i hele Europa 

 
Tid og sted: Fredag den 28./10. 2016 fra 9-17 og lørdag den 29./10. 2016 fra 9-16 i Dansk Psykolog 
Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø.  
 
Tilmelding sker ved at sende en mail til vores formand, Inge Østergaard: ih@margrethehaabs-
psykologen.dk og indbetale til Dansk Psykodrama Selskab: 0400-4012612325 i Lån & Spar Bank 
senest 01.10.16. 
 
Pris inkl. frokost, kaffe/the/kage samt let morgenmad lørdag: 1100,00 kr. for medlemmer, 1500,00 
kr. for ikke-medlemmer. Medlemsskab: 150,00 kr. 
 
Sprog: Eduardo taler et letforståeligt norsk. 
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