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Zoom camera A Zoom camera B Zoom camera C 

Vineri, 13 nov       

16:00 - 18:00 

Încălzirea în psihodrama online 
Dr. Mihaela Țăranu & Simona Vlad 
 

Spațiul virtual al psihodramei pentru copii 
Orbán Mária & Román Mónika 
 

Mesaje nonverbale intrapersonale 
Barna Katalin & Deák  Attila 
 

19:00 - 21:00 
Reziliența  
Daniela Onac & Paula Ionescu 

Familia prin ochii copilului interior 
Orbán Mária & Makai-Dimény Judit 

Comunicare autentică în relații 
Deák Attila & Raluca Man 

Sâmbătă, 14 nov 

9:00 - 11:00 

Întâlnire de intervizare online 
Dr. Görög Ilona 
 

De la virtual la real 
Petrov Ljubomir & Sabina Pop 
 

Empatia și coeziunea în grupul online 
Dr. Albert- Lőrincz Enikő 
 

12:00 - 14:00 
Internal Psychodrama 
Zoli Figush (UK) 

Psychodrama in Psychosomatic Disease 
Judith Teszary (Suedia) 

The Diamond of Ambivalence 
Jacomien Ilbrink (Olanda) 



Sâmbătă de la 12 – Zoom camera A 

INTERNAL PSYCHODRAMA’ – A 
PSYCHODRAMA TECHNIQUES FOR 
INDIVIDUAL THERAPY WORK VIA VIDEO 
LINK PLATFORMS 
 
This experiential workshop will present and 
demonstrate ‘Internal Psychodrama’, a one-to-one 
psychodrama technique that can be used when 
working with individuals. The technique was 
developed by Brazilian psychodramatists (Bustos, 
Dias, Godoy and Fonseca), and it can be easily 
adapted to the current challenges of working from 
a distance through a computer screen.  
 
‘Internal psychodrama’ works with internal and 
symbolic dramatization, with the client visualising 
and experiencing the action, but without physically 
executing it. Instead, the dramatic interaction with 
characters happens internally/mentally.  
 
The session will be experiential, with 
demonstrations of the technique, allowing 
participants to consider how to incorporate it into 
their own practice. We will also look at a wider 
theoretical framework for individual psychodrama 
work, and more specifically the theoretical 
underpinnings of ‘internal psychodrama’. 
 

ZOLI FIGUSH 

 
Psychodrama psychotherapist, supervisor and 
trainer, a member of the British Psychodrama 
Association (BPA) and the United Kingdom Council 
for Psychotherapy (UKCP). He is a member of the 
BPA’s Executive Committee and their 
representative to FEPTO.  
      Zoli is the series editor of the newly re-
published series of J.L. Moreno’s books, and for 
this work received the ASGPP’s  ’Zerka T. Moreno’ 
Award.  Zoli is the editor of three psychodrama 
books: ‘Sambadrama – The Arena of Brazilian 
Psychodrama’; ‘From one-to-one psychodrama to 
large group socio-psychodrama’; and ‘The J.L. 
Moreno memorial photo album’.  
      Zoli works as a principal psychotherapist at a 
specialist psychotherapy service for clients with 
personality disorders, in Maidstone, UK 
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BODILY SYMPTOMS AS METAPHORS 
USING PSYCHODRAMA IN PSYCHOSOMATIC 
DISEASE 
 
      The hypothesis: The use of psychodrama with 
psychosomatic patients is more effective than verbal 
therapies.  
      Psychosomatic states are characterized by: the lack 
of ability to symbolize, the lack of spontaneity, low 
emotional expressiveness and a low stress tolerance. 
Very often the patient is not aware of the connection 
between the bodily symptoms and the psychosocial and 
environmental factors.  
      In their daily life, the patients act within a reduced 
role repertoire where the overdeveloped psychosomatic 
roles dominate.  
      The rationale is that psychodrama is effective in 
creating clear emotional states, providing symbols for 
experiences of emotional significance and providing tools 
to integrate repressed memories of early, often pre-
verbal traumatization. 
      A need for new methods, a new approach and above 
all a new way of thinking about the stress related 
deceases are necessary. 
      The workshop is experiential. It gives an opportunity 
to explore and learn how to transform bodily symptoms 
into mental structures.  
      The body is carrying both the despairs and the 
desires. 
 

JUDITH TESZÁRY  

 
psychodrama trainer and supervisor, 
international lecturer, Trained by Zerka 
Moreno, Moreno Institute, Beacon, New 
York.  
Founding member of FEPTO (Federation of 
European Psychodrama Training 
Organizations) served as president of the 
federation in 6 years.  
 
She has been working with psychosomatic 
patients, using psychodrama in a research 
and treatment project at the Karolinska 
institute, Stress Research Department in 
Stockholm. She is the chair of the Swedish 
Association of Psychodramatists.  
 
Contact: jteszary@gmail.com 
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THE DIAMOND OF OPPOSITES: A WAY TO 
MEASURE AMBIVALENCE 
 
Choices are there, no matter if you are conscious of 
this or not. And sometimes you can feel a choice for, 
and at the same time, a choice against, on the same 
criterion. In yourself it feels like is a battlefield:  there 
is a pull in one direction and a pull to the other, and 
maybe you're not even aware of this. 
 
Ann Hale designed a tool to chart "this for and 
against" choices as a way to measure ambivalence. 
This tool is called the diamond of opposites. In this 
workshop we will use this tool as a self experimental 
way to practice working with this tool and so that you 
can apply it for your self, an individual client, or in a 
group. Because of time restrictions in this workshop 
the emphasis is on explaining and working with this 
tool, therefore we will only address "light" issues and 
not go into the battlefield. 
 

JACOMIEN ILBRINK 

 
Psychodramtist CP, PAT and chair of the 
Psychodrama Association for Europe e.V. . 
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INVITAȚIE LA O ÎNTÂLNIRE DE 
INTERVIZARE ONLINE 
 
Atelierul are ca scop ilustrarea unei ședințe de 
intervizare online condusă cu tehnici de 
psihodramă. Invitația la atelier se adresează în 
primul rând psihodramaticienilor psihoterapeuți 
dornici să exploreze aspecte din practica lor 
terapeutică.  
Intervizarea este un mod de învățare continuă, o 
formă de dezvoltare personală și profesională cu 
sprijin colegial, care poate suplini supervizarea 
după încheierea completă a formării.  Atelierul 
include o scurtă prezentare comparativă privind 
intervizarea și supervizarea. 
 

GÖRÖG ILEANA (Ilona), PhD  

 
Psihoterapeut de psihodramă, formator şi 
supervizor SPJLM, formator și supervizor PAfE 
(Psychodrama Association for Europe).  Cea de a 
doua specializare, de psiholog clinician, a 
apropiat-o de metoda de grup Balint, o formă de 
intervizare pentru profesioniști din domeniul clinic 
și nu numai.  
 
Este lider de grup acreditat și supervizor al 
Asociației Balint din România de peste 15 ani. De-a 
lungul anilor a susținut numeroase demonstrații 
de aplicare a tehnicilor de psihodramă  în grup - 
Balint la diferite evenimente profesionale din țară 
și la conferințe organizate în Ungaria, Bulgaria și 
Polonia.  
 
Contact: ilon.gorog@gmail.com 
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DE LA VIRTUAL LA REAL 
 
Trăim vremuri pline de provocare. Ne-am 
adaptat viața la variante online: lucrăm online, 
ne vedem cu prietenii și familia online, facem 
cumpărături, școală și terapie online. 
 
La acest atelier vă invităm să gestionați o 
nouă provocare, aceea de a face drumul 
invers: pornind de la online să vedem ce-i cu 
realitatea noastră și unde suntem fiecare 
prezenți în acest proces. Este o călătorie 
interioară cu un popas în oaza psihodramei, 
unde cuvintele cheie sunt: virtualulul și realul, 
schimbarea și stabilitatea, provocarea și 
oportunitatea. 
 
Vom lucra experiențial și vom oferi un 
exemplu prin care să puteți lucra cu grupul pe 
o temă de autocunoaștere, folosind tehnici 
psihodramatice și varianta de lucru online. 
 

LJUBOMIR PETROV 

 
Psiholog clinician și 
psihoterapeut 
Formator psihodramă 
Membru în Comisia Etică a 
SPJLM 
 
Contact: 
jubanandaus@yahoo.com 

SABINA POP 
 
Psihoterapeut, 
psihodramatician, 
coformator, membră a 
Consiliul director al SPJLM.  
 
Contact: 
sabinanpop@yahoo.com 
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SPECIFICUL EMPATIEI ȘI COEZIUNII ÎN 
GRUPURILE ONLINE 
 
Atât literatura de specialitate cât și experiența mea arată 
că pe plan emoțional, ceea mai mare diferență dintre 
grupurile față în față și cele online se constată din punct 
de vedere al perceperii empatiei și a coeziunii de grup.  
 
Cercetările au demonstrat că aceste două concepte de 
bază, care determină dinamica de grup, într-adevăr 
creează altfel de trăiri în funcție de spațiul real sau online. 
 
Aceste diferențe percepute la nivel subiectiv nu înseamnă 
că „e-empathy” și „e-cohesion” și-au pierdut din rolul lor, 
sau că ar fi mai puțin atrăgătoare decât forma lor clasică. 
 
Scopul workshopului este demonstrarea acestei afirmații, 
adică a faptului că tehnicile de psihodramă online pot să 
creeze acele forțe emoționale care leagă membrii 
grupurilor. Participanții vor avea posibilitatea de a 
experimenta: 
- cele trei dimensiuni ale empatiei, adică: cum este să 
înțelegi comunicarea sentimentelor, să rezonezi cu trăirile 
altora și să răspunzi cu compasiune în spațiul online; 
- faptul că reprezentarea cognitivă și emoțională a 
identității de grup, poate crea cultura grupului, care 
determină sentimentul de unitate, de apartenență, de 
cooperare în cadrul grupului. 
 
Empatia și coeziunea specifică grupurilor online sunt 
factorii principali care contribuie la eficiența și 
productivitatea de grup.  

ALBERT- LŐRINCZ ENIKŐ, PhD  

 
Profesor universitar la Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă socială, Catedra de Asistenţa 
socială.  
 
Psihoterapeut principal, formator, 
supervizor.  
Instituţia formatoare: Psychodrama Institut 
für Europa (1991-2001),  
 
Contact: e.albert.lorincz@gmail.com 
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ÎNCĂLZIREA ÎN PSIHODRAMA ONLINE 
 
Workshopul propune explorarea funcțiilor 
îndeplinite de activitățile de tip warm-up în 
psihodrama online. Aceste funcții pot varia de la 
crearea cadrului psihodramatic în cercuri 
concentrice (individual, perechi, subgrup, grup), la 
pregătirea conectării cu sine și eliberarea de 
rezistențe pentru a experimenta creator un rol.  
 
În funcție de dinamica personală și de grup, 
încălzirea poate fi: pentru rol de membru de grup 
sau de conducător de psihodramă, pentru joc de 
protagonist sau pentru joc colectiv.  
 
Potrivit lui Moreno, faza de încălzire în psihodramă 
echivalează cu procesul de ieșire din conserva 
socială, de eliberare a spontaneității și inițiativei 
de acțiune. Cadrul online adaugă provocări noi 
acestui proces, de aceea încălzirea devine 
deopotrivă mai provocatoare și mai importantă.  

MIHAELA ȚĂRANU, PhD  

 
Psihoterapeută și 
formatoare de psihodramă. 
Activitatea profesională 
acoperă zona clinică, 
academică și de cercetare 
în psihoterapie și științele 
educației.  
 
Contact: 
taranumna@yahoo.com 

SIMONA VLAD  
 
Psihoterapeut, 
psihodramatician, 
președinta Consiliul director 
al SPJLM.  
Practica profesională 
vizează domeniul clinic și 
organizațional în 
psihoterapie și training.  
 
Contact: 
svladpd@gmail.com 
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SPAȚIUL VIRTUAL AL PSIHODRAMEI 
PENTRU COPII: MINTEA COPIILOR 
 
Psihodrama online cu copii este o 
provocare dublă: pe de o parte psihodrama 
pentru copii în sine diferă de psihodrama 
moreniană (fiind adaptată la 
caracteristicile vârstei – diferențele vor fi 
prezentate), pe de altă parte transpunerea 
în mediul online implică anumite 
compromisuri și necesită tehnici speciale.  
 
„Limbajul natural” al copiilor fiind joaca și 
acțiunea, în grupurile reale se creează cu 
ușurință scenete creative și spontane. Dar 
ce putem face în fața unor monitoare, 
eventual cu părinți prezenți în cameră? În 
cadrul acestui workshop vom căuta 
împreună răspunsuri la aceste întrebări, 
vom prezenta anumite tehnici și idei; 
participanții se vor putea aventura în 
anumite jocuri sau scenete online.  
 

ORBÁN MÁRIA  

 
Psihoterapeut psihodramă, psiholog 
principal formator-supervizor în 
psihoterapie sistemică de cuplu și 
familie, formator psihodramă pentru 
copii. Are experiență profesională 
de 18 ani cu clienți în diferite 
configurații, este pasionată de 
psihoterapia copiilor 
 
Contact: orbanmari@gmail.com 

ROMÁN MÓNIKA  
 
Psiholog, formator psihodramă copii 
(MIPE-Ungaria), asistent 
psihodramă (SPJLM), președinta 
„Asociației de Psihodramă pentru 
copii și adolescenți - Kende Hanna”, 
experiență profesională de 15 ani cu 
copii de vârstă preșcolară și 
școlară, consilierea părinților; multe 
grupuri de psihodramă pentru copii 
 
Contact: romanmoni@ymail.com 
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MESAJE NONVERBALE INTRAPERSONALE 
 
În comunicarea interpersonală puterea cuvântului 
e mare, dar validăm autenticitate vorbelor — 
conștient sau inconștient — prin mesajele 
nonverbale însoțitoare (gesturi, mimică, modulația 
vocii, încărcătura emoțională resimțită, etc.). 
 
La fel se întâmplă și în comunicarea 
intrapersonală: gândurile noastre sunt însoțite de 
emoții, imagini, senzații corporale — dacă 
cunoaștem destul de bine acest meta-limbaj 
interior, putem descifra mai bine mesajele eului 
lăuntric referitoare la evaluarea situației. 
 
Prin exercițiile propuse în cadrul workshop-ului 
ne focusăm pe unele elemente ale acestei rețele 
de mesaje interioare, oferind posibilitatea de a 
îmbogăți experiențial dicționarul explicativ 
nonverbal. 

BARNA KATALIN 

 
Psiholog, psihoterapeut – 
format în psihodramă și 
somatodramă.  
Lucrează cu grupuri și în 
setting individual.  
 
Contact: 
barna.kata@gmail.com 

DEÁK ATTILA  
 
Psiholog, psihoterapeut – 
format în psihodramă.  
Trezorier în Consiliul 
director al SPJLM.  
Lucrează cu grupuri și în 
setting individual.  
 
 
Contact: 
deakattila66@yahoo.ro 
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REZILIENȚA 
 
Pe parcursul anului această resursă a 
fost la mare căutare, înnăscută sau 
dobândită ea poate fi dezvoltată și 
explorată pentru gestionarea stresului, 
provocărilor, viciilor sau în cadrul social. 
 
În atelierul acesta vom aborda reziliența 
dintr-o perspectivă teoretică și dinamică, 
centrată pe puncte cheie. Tehnicile pe 
care le vom folosi vor fi adaptate stilului 
psihodramatic. 

PAULA IONESCU 

 
Psiholog, psihoterapeut – 
formare în psihodramă și 
terapie sistemică.  
Motivată de nevoia tot mai 
mare de comunicare a 
familiilor, obstacolele 
generate de lipsa timpului, 
pattern-uri preluate de 
interacțiune.  
 
Contact: 
paulapatriciapany@yahoo.com 

DANIELA ONAC 
 
Psihoterapeut, 
psihodramatician. Lucrează 
atât cu grupuri cât și în setting 
individual folosind metoda 
psihodramatică, o metodă 
puternică ce oferă oglinda 
perfectă de a te cunoaște, prin 
ochii proprii și ai altora. 
 
Contact: 
daniela_onac@yahoo.com 
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FAMILIA PRIN OCHII COPILULUI 
INTERIOR 
 
Vă invităm la explorarea unei teme „clasice”, 
care ne influențează întotdeauna, vrând-
nevrând, conștient-inconștient: FAMILIA.   
 
În cadrul atelierului  propunem utilizarea mai 
multor tehnici oferite de mediul online prin 
care împreună vom putem crea acel spațiu de 
siguranță, acea oglindă în care putem lăsa 
imaginile interioare ale familiei să 
interacționeze cu experiențele acumulate de-a 
lungul maturizării, ajutând să se creeze o nouă 
perspectivă asupra valorilor, resurselor 
familiale, transmise de-a lungul generațiilor. 

ORBÁN MÁRIA  
Psihoterapeut psihodramă, 
psiholog principal formator-
supervizor în psihoterapie 
sistemică de cuplu și familie, 
formator psihodramă pentru 
copii. Are experiență 
profesională de 18 ani cu clienți 
în diferite configurații, este 
pasionată de psihoterapia 
copiilor 
 
Contact: orbanmari@gmail.com 

MAKAI-DIMÉNY JUDIT  
 
Psihoterapeut psihodramă, 
psihoterapeut practicant 
autonom psihoterapie 
sistemică de cuplu și familie. 
Are experiență profesională în 
dezvoltare comunitară, 
programe de formare, training, 
supervizare - coaching.  
 
Contact: 
mdimenyjudit@gmail.com 

Societatea de Psihodramă ”J.L. Moreno” AMFITEATRUL DE PSIHODRAMĂ                    nov 2020 



Vineri de la 19 – Zoom camera C 

COMUNICAREA AUTENTICĂ ÎN RELAȚII 
 
”Cuvinte încuviințate”.  
 
O relație este benefică dacă ambii parteneri pot fi 
autentici, se pot manifesta spontan. Este precum 
un dans frumos, este o continuă alternanță a 
autoexprimării și a atenției pentru nevoile 
partenerului, o permanentă căutare a echilibrului 
dintre dorința de contopire și nevoia de spațiu 
personal. 
 
Încremenirea spontaneităţii deseori indică un 
adevăr propriu care nu a găsit cale de exprimare, 
și presupune încălcarea graniței personale. 
 
În acest workshop vă invităm să explorați gradul 
vostru de spontaneitate în relații, cauzele care pot 
conduce la neexprimarea unor părţi din 
autenticitatea personală, şi să identificați 
resursele care vă pot ajuta în găsirea mesajelor 
adecvate.  

RALUCA MAN 

 
Sociolog, conducător 
psihodramă. Din 2011 îmbină 
timpul petrecut în activităţile 
de cercetarea socială cu 
timpul acordat moderării 
grupurilor de 
autocunoaştere 
 
Contact: 
raluca.mariaa@gmail.com 

DEÁK ATTILA  
 
Psiholog, psihoterapeut – 
format în psihodramă.  
Trezorier în Consiliul 
director al SPJLM.  
Lucrează cu grupuri și în 
setting individual.  
 
Contact: 
deakattila66@yahoo.ro 
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