Läkande Vandringsdagar!

N ATURENS UNDER ÄR L IVETS SÅNG
2 – 5 august 2018 i Baskemölla på Österlen
Med INGER LISE OELRICH

Följ med på vandring längs havet och in i de lummiga bokskogarna. Hoppa i det
stora blå, lägg örat till marken och lyssna till allt som finns - naturens under möter
oss var vi än går, hela skapelsen finns i oss och omkring oss. I vardagens hast och
buller glömmer vi lätt bort det och tappar kontakten med det gröna levande som är
själva grunden för vår hälsa och vårt liv.
Reconnective storytelling är en metod att finna sig själv i mötet med naturen,
kreativiteten och den andra människan. Förbindelsen till ett djupare vara återfinns,
vitaliteten stärks och nytt lugn och glädje infinner sig. Här finns helhet och mening.
Vi varvar vandringar med lekfulla övningar i livsberättande, kreativ skrivning och
stillhet i hjärtlig samvaro. Lämna mobilen hemma, ge dig själv fredad tid. Här kan
du lyssna till livets djupa sång och låta ditt hjärta tala.
Alla är varmt välkomna! Inga förkunskaper behövs!
INGER LISE OELRICH är regissör & storyteller, utbildare & författare med fokus på
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: 3.000 inkl fika och moms
TID: Torsdag 2 augusti kl 17.00 – söndag 5 augusti kl 14.00
PLATS: Baskemölla, Österlen
Utgifter för kost & logi tillkommer. I Baskemölla finns vandrarhem och camping,
i Simrishamn och omnejd B&B mm. Boka i god tid!

MERA INFO OCH ANMÄLAN till Inger Lise Oelrich allra senast 24 juli 2018
ilo@storytellingforlife.com eller telefon: 0708 307222
Regissör & Storyteller Inger Lise Oelrich
Kullagatan 8, 27294 Simrishamn, Sverige – Tel. +46 (0)708 307222
www.storytellingforlife.com - www.thenewstory.nu - ilo@storytellingforlife.com

