
 
 

Dansk Psykodrama Selskab 
Inviterer til 2 dages workshop med Eduardo Verdu, Leder af Norsk Psykodrama Institut 
 

Begyndelser og afslutninger 
 
Et af menneskelivets eksistentielle forudsætninger er, at noget begynder, ændrer sig og slutter. 
Fra de store spørgsmål: Hvor kommer jeg fra, og hvor går jeg hen?....Via et faktum som at vores 
krop ændrer sig – celler dør og fornys. Til dagliglivets cyklus’er – vågen/søvn, sulten/mæt…. 
Vores sind, vores tanker og følelser præges af, hvordan vi forholder os til begyndelse, forløb og 
afslutning. 
 
Den cyklus, der former os dybest er den tidlige barndoms tilknytningsproces. Senere 
ungdomstidens individuering, men også voksenlivets oplevelser af tab og sorg eller glæde og 
gevinst indebærer cyklus’er, som er vigtige for vores udvikling. Meget må vi håndtere, uden at 
kunne påvirke det. Andet iscenesætter eller roder vi selv op. 
 
Du får mulighed for at se på, hvordan du håndterer indgangen til en ny cyklus – lille eller stor. 
Danser du med? Stritter du imod? Hvilke kræfter har formet, hvordan du forholder dig i det nye, 
der sker? Og den uundgåelige afslutning?.... 
 
Fødsel, livet og død.  
 
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 vel-struktureret med stor respekt for vigtigheden af 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 20 
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, og nu også 
inden for den norske finansverden (business training). 
Tid og sted: Fredag den 30./01. 2015 fra 10-18 og lørdag den 31./01.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 senest 01.01.15 
Pris incl. frokost, kaffe/the/kage samt morgenmad lørdag: 1100,00 kr. for medlemmer, 1500,00 kr. 
for ikke-medlemmer. Medlemsskab: 150,00 kr 
Sprog: Eduardo taler et letforståeligt norsk 


