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FRÅN TANKE TILL HANDLING 
- Livscoaching i grupp

Med psykodramaledare Martin Storteig Lund och Ole Saxe. 
Startar 24 sep 2014 kl. 19.00 i Studiefrämjandets lokaler i Leksand

Går du med tankar om att ändra eller pröva på något nytt i livet? Står du inför viktiga val eller ett 
vågskål?  Behöver du stöd och hjälp i en livskris?  Behöver du tråna inför en viktig utmaning eller 
träna på ”nya” sidor av dig själv? Ta med det du står i, till gruppen! Tillsammans kan det klarna…och 
nya steg formas i träning för livet! 

Gruppen erbjuder en trygg miljö där du får du stöd av andra gruppmedlemmar och erfarna ledare. Det 
som förväntas av dig är att du är närvarande för egen del och för andra. För alla gäller tystnadsplikten. 
Arbetet i gruppen är inte på något sätt prestationsinriktat, utan är inriktat på den enskildes utveckling 
och växt. Det som räknas är din lust, behov och nyfikenhet på att uppleva något nytt och komma 
vidare själv i nära samarbete med andra människor. 

Vi samtalar och använder spännande, kreativa metoder från psykodrama för att finna nya svar på 
gamla situationer och adekvata svar på nya situationer - ett både roligt och stimulerande sätt att hitta 
tillbaka till livsglädje och tillförsikt! 

Exempel på en psykodramateknik är rollbyte. Genom att byta roll med en annan person ser du världen 
och dig själv genom dennes ögon. Det ger dig insikt och medkänsla och är därför oftast utvecklande.

För mer information kontakta:martin.lund.miu@gmail.com 
eller ring Martin på 070 2750016 eller Ole på  mobil 070 6503478

Martin har erfarenhet som terapeut och 
coach, bland annat från behandling av 
drogberoende.
Driver nu Storteig Lund Utveckling i 
Djura.
Han har också mångårig lärar- och 
ledareerfarenhet.
Martin har arbetat flera år i Norge.
Utbildningar: Psykodramaregissör med
coaching, pedagog, agronom.

Ole har drivit Stiftelsen Skolan för 
Helhetsterapi sedan 1981 med 
utbildningar i Alternativmedicin,
Mental träning, Personlig utveckling 
m.m.
Är Helhetsterapeut ( Heilpraktiker) 
med kiropraktik som specialitet, nu 
med mottagning på Hälsostugan i 
Alvik och på Söders Hälsoteam i 
Stockholm.Är  Psykodramaassistent, 
Kompositör m.m.


