Andre undervisere på dette hold:
Lisbeth Marcher:

Hovedlærerne på dette hold:
Ditte Marcher:
Født i 1959, datter af grundlæggeren og medlem af Bodynamic siden 1994. Taget den fulde Analytiker uddannelse, færdig i 1995.
Er CEO for Bodynamic International, senior underviser på alle Bodynamic uddannelserne i verden, terapeut og supervisor og en af skaberne af Bodynamic chok tilgang.
Er medlem af EABP og formand i Forum udvalget
EABP
Ditte har undervist på foundation træninger siden
1995 og seniortræner siden 2003 på alle uddannelsesforløbene. Har undervist på Bodynamic kurser i
USA, Canada, Rusland, Hviderusland, Ukraine, Japan, Grækenland, Holland, Danmark og Brasilien.
Derudover afholder Ditte en lang række workshops
og virksomhedsrådgivning, samt socialt udviklingsarbejde i Danmark og udlandet. Fra 1986-1992 arbejdede hun i krigszoner med børn i krise, især i Palæstina, Libanon og Israel.
Ditte er medforfatter til bogen "Ressourcer i forbindelse med håndteringen chok" med Merete Holm
Brantbjerg.

Lene Wisbom
Født i 1955, oprindeligt uddannet
psykomotoriker fra 1976-79 og
Bodynamic Analytiker fra 199296. Certificeret i 2002, speciale
uddannet chok traume, supervision og specialist i anatomi.
Specialtrænet som lærer i Bodynamic fra 2000-04, censor, seniortræner på Practitioner uddannelserne og Master Classes rundt i verden.
Lene har klinik i København, uddannelses terapeut/
supervisor og har i mange år haft gruppeforløb.
Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening og EABP.
Lene har produceret 2 manualer til uddannelsen.

Grundlægger af Bodynamic systemet og Bodynamic International i
samarbejde med forskellige kolleger. Lisbeth er i dag den internationale vejleder for alle pædagogiske
issues. Lisbeth Marcher har i en
årrække været formand for EABP.
I slutningen af 1980'erne var hun
en del af udviklingen af Foundation og Practitioner
uddannelsen, samt Bodynamic tilgang til løsning af
chok-traume - og udvikle nye ressourcer - som er
en særskilt uddannelse.
Mange artikler/ bøger om systemet er blevet offentliggjort, oftest af hendes kolleger. Lisbeth Marcher
og Sonja Fich har udgivet The Body Encycloedia på
engelsk og Body Encyklopædi på dansk.
I dag er Lisbeth er en del af Bodynamic international
lærerteam, og rejser til Grækenland, Brasilien,
Tyskland, Rusland, Japan, Holland og Danmark.

Erik Jarlnaes:
Medstifter af Bodynamic International. Oprindeligt var han en højt
ydende professionel atlet, der har
deltaget OL og har selv i dag den
nationale rekord i 400 meter
hækkeløb.
Senere arbejdede han som lærer i psykomotorik og
som journalist før han gik ind i Bodynamic i 1982.
Desuden er Erik uddannet i Bioenergetik
(Bioenergetic Analyst) og uddannet i Human Element.
Erik har skrevet adskillige artikler om relevante emner med Bodynamic tilgange, herunder om
"Bodyknot" (en meddelelse og konfliktløsning model). Erik har de sidste 30 år været en del af det
internationale Bodynamic lærerteam og underviser i
øjeblikket i mange lande, herunder Rusland, Hviderusland, Grækenland, Danmark, Brasilien og Tyskland.

Michael Gad:
Privatpraktiserende psykoterapeut
siden 1995 med individual-, par- og
gruppeterapi. Er Bodynamic Analytiker i 1996 og har i en årrække arbejdet som underviser og daghøjskoleleder, samt leder af socialfondsprojekter for udsatte unge.
Har i over 10 år været supervisor for personale og
ledere fra daginstitutionsområdet, samt i psykiatrien
med speciale i børn og unges psykomotoriske og relationelle udvikling.
Er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus
på gruppeprocesser, teamudvikling, konflikthåndtering og kommunikation.
Siden 2000 været underviser på Bodynamic´s Foundation træning i hele verden, samt lærer I gruppeprocesser på Practitioner i DK og andre steder I verden.

Anders Lund Pedersen:
Uddannet socialrådgiver i 2001. Mange
års arbejdserfaring med behandling af
unge og voksne med dobbeltbelastning i form af misbrug og psykisk sygdom. Uddannet psykoterapeut hos
Bodynamic International 2005-2009.
Efteruddannet i Bodynamics choktraume uddannelse. Tilknyttet Bodynamic International som underviser på
Foundation siden 2010.
Selvstændig psykoterapeutisk praksis og medlem af
Dansk psykoterapeut forening.

Bo Bromberg Olsen:
Bodynamic kropspsykoterapeut,
Chok- og traume uddannet og
"Store Bodymap”.
Mindfullness instruktør, Nada uddannet (øre akupunktur) og over
10 års erfaring fra arbejde i socialpsykiatri og krisecentre.
Har Ledelse, coaching og undervisningserfaring på
Stress kurser og kurser i at passe på sig selv og stor
erfaring med at arbejde i højenergi.

Selvstændig psykoterapeutisk praksis og medlem af Dansk psykoterapeut forening.

