
 

 
 

	  	  	  	  Hur	  kan	  orden	  och	  bilderna	  i	  sagor	  och	  myter	  verka	  hjälpande	  och	  utvecklande	  
på	  våra	  liv	  hemma,	  på	  arbetsplatsen,	  med	  vännerna?	  Varje	  människa	  har	  en	  
historia	  att	  berätta,	  ett	  liv	  att	  uttrycka	  av	  erfarenheter,	  upplevelser	  och	  insikter.	  
Öppna	  munnen	  och	  tala!	  Låt	  bilderna	  flöda!	  Genom	  den	  skapande	  fantasin	  får	  
tankarna	  vingar	  och	  hjärtat	  finner	  sin	  röst.	  	  
	  	  	  	  Vi	  kommer	  att	  måla	  med	  ord	  och	  lyssna	  efter	  de	  djupare	  sammanhangen	  
mellan	  vårt	  inre	  och	  världen	  omkring	  oss.	  Vi	  arbetar	  och	  leker	  med	  traditionella	  
sagor	  och	  spontant	  berättande	  och	  gör	  inspirerande	  övningar	  där	  din	  berättar-‐
röst	  kan	  träda	  fram.	  Inga	  förkunskaper	  behövs!	  Här	  kan	  alla	  som	  arbetar	  med	  
människor	  få	  redskap.	  	  
	  
INGER	  LISE	  OELRICH	  är	  regissör	  &	  storyteller,	  utbildare	  &	  författare.	  Hon	  har	  i	  ett	  
helt	  liv	  arbetat	  med	  storytelling	  och	  kreativitet	  som	  förvandlande	  kraft	  mellan	  
människor.	  2005	  grundade	  hon	  Nordisk	  ALBA	  Allians	  för	  Läkande	  Berättande	  i	  Norden	  
och	  leder	  sedan	  2006	  utbildningar	  i	  Healing	  Story.	  Hennes	  senaste	  bok	  är	  ”THE	  NEW	  
STORY	  Storytelling	  as	  a	  Pathway	  to	  Peace”.	  
	  

KURSPRIS:	  950kr	  inkl	  fika	  och	  moms	  
TID:	  Lördag	  13	  Maj	  2017,	  kl	  10.00-‐17.00	  

PLATS:	  Helhetshälsan,	  Torsgatan	  8b,	  Stockholm	  
	  

Healing	  Story	  är	  idag	  en	  starkt	  växande	  rörelse	  där	  man	  arbetar	  med	  muntligt	  
berättande	  i	  ett	  brett	  spektrum	  av	  sammanhang,	  såsom	  inom	  vården,	  utbildningar,	  vid	  
konfliktlösning,	  som	  hjälp	  vid	  livskriser,	  sorgegrupper,	  vid	  beroendeskap,	  i	  fängelser	  
och	  i	  arbetslivet	  samt	  som	  metod	  till	  personlig	  utveckling.	  
	  

MERA	  INFO	  OCH	  ANMÄLAN	  senast	  7	  maj	  2017	  	  
till	  Inger	  Lise	  Oelrich	  

ilo@storytellingforlife.com	  eller	  telefon:	  0708	  307222	  
	  

Regissör & Storyteller Inger Lise Oelrich 
Löwensväg 20b, 15336 Järna, Sverige – Tel. +46 (0)708 307222 

www.storytellingforlife.com - www.thenewstory.nu - ilo@storytellingforlife.com  

	  

STORYTELLING	  
som	  läkande	  kraft	  

Introduktionskurs	  med	  

INGER	  LISE	  OELRICH	  
	  

13	  maj	  2017,	  kl	  10-‐17	  i	  Stockholm	  
	  


