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INTRODUKTION
HoliYogan är en helhetsmetod utarbetad av Ulrica Liavor verksam
på Shanti Yoga & Kultur i Västerås.
Det är Ulricas egna erfarenheter av yoga som läkande kraft i
samband med smärtproblematik och utbrändhet som har bidragit
till metodens utformning. På www.holiyoga.se kan du läsa om
Ulricas egen väg från smärta och värk i samband med fibromyalgi,
whiplash, utbrändhet, depression mm till ett liv i närvaro, i stort
sett besvärsfri och med full tillgång till sin kropp!
HOLIYOGAN BÖRJADE SOM ”FIBROYOGA”
Sedan arbetet med Fibroyoga påbörjades 2005, så har metoden
utvecklats på många positiva och glädjande sätt. Metoden
innehåller värdefulla redskap som kan användas i många fler
sammanhang än fibromyalgi, utmattning och annan
stressrelaterad smärta.
HOLIYOGA möter den som känner behov av att förstå och
balansera sig själv både fysiskt och emotionellt och komma sig
själv nära. Metoden har även redskap för mer uttalade tillstånd som; depression, stress, ångest, missbruk,
utbrändhet, bröstcancer, ätstörningar, infertilitet, smärta, hämmad libido, hormonella obalanser etc.
HOLIYOGA är ”tårtan” där RÖST och HORMON är några av tårtbitarna och dessa har även särskilda
utbildningar.
På lärarutbildningarna i HOLIYOGA har det funnits, förutom yogalärare från olika traditioner och
yogaterapeuter, deltagare som är utbildade i medicinsk yoga, mediyoga, hathayoga, ashtangayoga,
kundaliniyoga, yinyoga, viryayoga, satanyandayoga, deltagare som arbetar med människor som
psykoterapeuter, psykiatriker, kroppsterapeuter,
sjukgymnaster eller helt annan ”icke-vårdande” eller
terapeutisk bakgrund. Kanske har man en egen
Vila, integrera… allt får ta tid när
smärtproblematik

man närmar sig sitt inre jag!

Det har visat sig att HoliYoga är intressant att integrera med
andra verksamheter. Som psykoterapeut, sjukgymnast,
yogalärare, frigörande danslärare eller med annan inriktning
kan du få värdefulla redskap att gå djupare även inom ditt
område. HoliYoga är för dig som har ett stort och innerligt
intresse för att arbeta med och hjälpa människor med
obalanser i kropp och själ. Du kan också ha ett innerligt behov
av att läka dig själv och göra din egen resa. Vissa förkunskaper
rekommenderas för att få ut mesta möjliga av kurserna,
därför finns t.ex. kursen ”HoliYoga GRUND”
Vad skiljer HoliYoga från annan yoga?
Det som allra mest skiljer den HoliYogan mot annan yoga är att själva yogan är mjuk och enkel och anpassad till
olika problematik och behov, samt att den terapeutiska processen är djupgående och får ta tid och stort
utrymme.
Det psykologiska perspektivet (utifrån YOGAN!) är oerhört viktigt!
HOLIYOGA ÄR PÅ DINA VILLKOR
I HoliYogan är alla övningar anpassade efter de behov som kroppen har just nu. Dessutom gör man övningarna
mjukt och kontrollerat, efter bästa förmåga OCH PÅ DINA VILLKOR. Det är aldrig en prestation vi är ute efter.
Du behöver inte vara ”bra” på att göra yoga! Du kan ha fysiska begränsningar!
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Många som är vana vid lite tuffare yoga, uttrycker sin uppskattning och förvåning över
fokuset och närvaron i HoliYogan. Det ÄR något i HoliYoga som ger en ny dimension åt de
övningar som man är så van vid att utföra.
Är det bara lugnt?
HoliYogan har redskap, uttryck, asanas och övningar med en sådan bredd att det finns
underlag för kraftfull HoliYoga, MEN…kärnan i HY är alltid utifrån behovet av sedering, lugn
och omfamning för att sedan kunna komplettera med mer tonifierande och stimulerande
kraft där det behövs. Balansen är väl avvägd, men med betoning på lugn, stillhet, reflektion
och att vara kvar i kroppen.

Yogans grundställningar som återfinns på olika sätt i all
yoga oavsett namn! Ca 20-25 av dessa återfinns i
anpassad form i HY.

”HOLIYOGA
inrymmer
alla delar
av den
mänskliga
processen …
den hjälper
oss att se
helheten i
oss själva”
M.F Westin, lärare i
HoliYoga

FUNDAMENT OCH KOMPLEMENT
HoliYoga rör sig, liksom all yoga som är helt eller delvis fysisk, in och ut ur den klassiska Hathayoga-banken av
asanas som används i alla yogametoder; Yin, HoliYoga, Kundaliniyoga, Mediyoga, Virya, Ashtanga, Satanyanda
mfl men på helt olika sätt. Ca 20-25 av de klassiska ca 84 yogapositionerna återfinns i HoliYogan, men då med
specifika och varsamma varianter. HoliYoga använder även ett fåtal och begränsat antal dynamiska
yogaställningar ur den Klassiska Kundaliniyogan.
Meridianer och punkter enligt TCM och SuJok integreras i stora delar av HoliYogan genom att olika energibanor
och punkter stimuleras medvetet.
Ayurveda finns på samma sätt med i allt och påverkar hur övningar utförs i olika sammanhang.

SJÄLVSTÄNDIG DISCIPLIN
Under åren har asanas (positioner/övningar) vuxit fram som gör att HoliYoga är en självständig disciplin med en
egen metod. Dessa asanas kompletteras med inslag av varsam reflektion, kroppen i rörelse och som uttryck,
röstyoga mm som skiljer sig väsentligt från andra metoder. Men framför allt är det SÄTTET och METODEN att
ANVÄNDA rörelser, asanas, andning etc enligt utarbetade principer för att kunna nå djupt in till olika flöden,
känslor, meridianer, organ och chakran som är unikt.
Oavsett ursprung på de asanas som inte vuxit fram som mer typiska HY-övningar, så används dessa varsamt och
väldigt utarbetat och anpassat, dvs de används ur HY:s metodperspektiv och allt ansvar för effekten fråntas
t.ex. KY och påtas helt och hållet av HY. Dessa asanas är dock ett fåtal i förhållande till hela HY:s bank av
övningar, asanas, rörelser, men är likväl viktigt att informera om.
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I korthet kan man säga att det rör sig om ffa sufi, flex och twist som i HY används på delvis helt andra sätt och i
otaliga variationer och fortfarande är en väldigt liten del av HY. Viktigt att informera så ingen tror att det rör sig
om Kundaliniyoga eller MediYoga, det finns förutom igenkänning i dessa övningar egentligen få likheter. Endast
själva rörelsen är gemensam, men hur den utförs, i vilket sammanhang, syfte och intention, andning etc skiljer
sig ofta markant.

DETTA VILL HOLIYOGAN GE DELTAGAREN
§

Möjlighet att lära sig skilja mellan yttre krav och inre behov

§

Möjlighet att kunna stanna kvar i kroppen med bl.a.
andningens hjälp när man har ont eller känner oro, vilket
gör att smärtan och oron lindras!

§

Möjlighet att skilja mellan uthållighet och prestation.
Att känna och respektera sina gränser.

§

Möjlighet att ”bygga om” sitt energisystem från
grunden

•

Möjlighet att återerövra kroppen millimeter för
millimeter, VÅGA vara i den och komma igång med en
läkande andning

•

Möjlighet att förbättra sömnen för att kroppen ska
kunna återhämta sig

•

Möjlighet att förändra relationen till fysisk och/eller
psykisk smärta genom uppmärksamhet, accepterande och anpassning

•

Möjlighet att träna sig på att vara åskådare och inte ständigt aktör

•

Möjlighet att acceptera sig själv, kunna ge OCH ta emot

•

Möjlighet att få perspektiv på vad som spelar roll – vad som är viktigt

•

Möjlighet att uppleva energi, vitalitet och styrka genom att VARA - inte GÖRA!!

•

Möjlighet att hitta balans mellan vilja och kapitulation
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VILKA RESULTAT KAN MAN SE?
De som arbetar med HoliYoga bekräftar bland annat följande effekter;
• Många deltagare reducerar behovet av
medicinering för smärta, sömn, astma etc.
• Förmågan att hantera smärta förbättras avsevärt.
Smärtnivån sänks.
• Många av de ”sekundära” symptomen minskas
successivt; Sömnsvårigheter, huvudvärk, Colon
irritabile, cirkulation, ångest och depression,
försvagad muskulatur, urinvägsproblem etc.
GRUNDSTENAR i HoliYogan som finns representerade i
varje grundmodul.
Delarna utgör tillsammans en metodisk helhet och
uppfattas inte av deltagaren som olika spår. Däremot kan man som utövande ledare betona de spår som känns
mest relevanta i det sammanhang man väljer att integrera HY med.
•

ANDNINGSMEDVETENHET
Andningens betydelse för att se till att flödet av Prana och energi inte blockeras. När energin blockeras
skapas det obalanser i kropp och själ. Hur utvecklar man andningsmedvetenheten? Vilket
andningsmönster har du? Du får lära dig olika yogiska andningstekniker – pranayama – och hur de
påverkar olika tillstånd som t.ex sorg, panik, rädsla osv Det långa djupa andetaget som är en grund i all
yoga (fast i väldigt olika utföranden!) är även grunden i HY. Men det är en grund som omedelbart
utforskas med helt andra glasögon, muskler, energibanor och intentioner. Det är signifikant liksom i all
HY att inte fastna i ETT förhållningssätt, utan hitta kroppens unika behov genom att utforska olika
uttryck av samma sak, i det här fallet andingen.

•

KROPPSMEDVETENHET / YOGA
Att hitta in i och ta plats i kroppen med hjälp av långsamma, närvarande yogarörelser. Den största
delen av HY.

•

KROPPSMEDVETENHET / GESTALTANDE RÖRELSE / CELESTIAL COMMUNICATION
Vi använder varsam rörelse av olika slag för att lära känna kroppen och vad den vill utrycka:
- Medvetandegörande och gestaltande kroppsuttryck och rörelse för att förkroppsliga det vi jobbar
med i den yogiska psykologin.
- Varsam rörelse/dans för att balansera chakrana
- Celestial communication – rörelse till mantrasång individuellt och kollektivt – för att balansera kropp,
sinne och energiflöde.
Observera att rörelsen är på egna villkor och att allt handlar om att känna stort i det lilla. Det kan alltså
vara osynligt utifrån.

•

TANKEMEDVETENHET / YOGISK PSYKOLOGI
Med tankemedvetenhet menas förmåga att reflektera över sitt förhållningssätt, sina reaktioner och
tankar, sin historia och livets erfarenheter. Förutom yogan jobbar HY med att genom den kraftfulla
chakrapsykologin, synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen,
oavsett grundorsaken till dem. Det handlar om en slags reflektionsterapi enskilt och i grupp med
utgångspunkt från chakrasystemet, fast med individuell utgångspunkt. Allra viktigast är den kroppsliga
förankringen och kommunikationen med medvetandet via den mjuka yogan, andningen, rösten etc
Metoden utgör fasta och tydliga ramar som gör att man hela tiden kan känna sig trygg med att inget
går för fort eller att något rämnar. Varsamhet och respekt är oerhört centralt och det är viktigt att veta
att detta INTE är en utbildning i psykoterapi eller liknande.

•

MEDITATION
Meditation för att stilla sinnet och tysta tankarna, för att få en chans att stanna upp – låta kroppen och
själen vila och läka. Vi använder oss av meditationer för att varsamt och kärleksfullt närma oss känslor
som rädsla, skuld, skam, sorg, kärlek, insikt, stillhet, förlåtelse, försoning osv
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•

RÖSTYOGA
Toning, chanting, kärnmatran, suckar och ljud. Att med vår egen röst påverka energisystemet,
inkapslade känslor och blockeringar i form av fysisk eller emotionell smärta. Även röst i kombination
med rörelse och asanas. Mantrameditationerna kommer bl.a. från kundaliniyogan, Vediska mantran
och andra traditioner.

Man behöver inte jobba med de allra djupaste aspekterna av metoden. Det går utmärkt att jobba med HoliYoga
på sitt sätt, utifrån sitt hjärta och det man själv känner sig trygg med. Det är ju inte alla som är redo för en
djupare process och det är alltid människorna vi har framför oss som är vår utgångspunkt, inte metoden i sig.

En yogakväll med HoliYoga på Shanti Yoga & Kultur

UNDERRUBRIKER för HoliYoga
Här följer exempel på ett antal områden där HY kan användas i sin helhet eller som komplement beroende på
vad du jobbar med i övrigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibromyalgi
Stressproblematik
Kronisk smärta
Depression
Ångest
Utmattning
Stelhet, rörelseinskränkning
Seniorer
Ätstörningar (krävs påbyggnad till Yogaterapeut)
Missbruk (krävs påbyggnad till Yogaterapeut)
Migrän
IBS, colon irritabile
All form av yoga och meditation

cd
”För övrigt är livet som en fest glad, smärtfri
mycket aktiv yogi. Det är som en
dröm!”
Deltagare med kronisk smärta
(fibromyalgi) sedan 18 år och som under
utbildningens gång upplever sig ha blivit
smärtfri.
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MODULER
Lärarutbildningen omfattar 12 grundmoduler à 4 dagar (+ reservmodul)
Varje grundmodul utgår ifrån chakrasystemet och har samma upplägg. För varje chakra går vi igenom en
metodisk helhet som behandlar
•

Yogisk "psykologi"

•
•
•
•
•
•
•
•

Chakrasystemet och det inre samtalet
Andning
Asanas (position/rörelse)
Rörelse
Chanting (mantrasång)
TCM & SuJok när det är relevant
Ayurveda (detta perspektiv är inbakat i metoden och ges en hel modul)
Meditation (tyst, andning, ljud)

Vissa moduler har metodik och platsbaserad praktik i gruppen.

Vi jobbar här på halschakrat, sköldkörteln, sanningen,
frustrationen i nacken mm Det är ovanligt med höga armar i HY,
men korta stunder och i flöde är det ok.
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VIKTIG INFORMATION OM UTBILDNINGEN
Det är inte "finare" att vara trasig än att vara hel
HY är en mångfacetterad metod som tillåter många olika infallsvinklar på undervisningen för den som är
utbildad HY-lärare. Man kan undervisa lätt och neutralt och man kan jobba mer i process med de djupare
psykologiska lagren. Det här innebär att även utbildningen i sig ger utrymme för process i viss mån. Inte så att
det är ett ändamål i sig och heller inte så att man helt kan gå in i process. Det viktiga är att man tillåts vara den
man är och ha de känslor man har, om man inte får ha det på HY var ska man då få ha dem? Problemet infinner
sig om man inte känner sig bekväm med att känslor kommer till uttryck runt omkring och att det begränsar ens
egna känslor - då blir det fel eftersom HY tillåter uttryck när de behövs. Man kan göra en helt tyst process själv,
men behöver kunna stå ut med andras reaktioner. Det är inte rätt utbildning att välja om detta inte känns rätt
för dig! Om du vill vara säker på att slippa process, gråt och skratt, så ska du inte välja HY. Den som gråter måste
också känna sig trygg med att han eller hon inte förstör för någon annan.
Ramar
Ramarna som finns inbyggda i
utbildningsstrukturen sätter också ramarna för
processerna. Dvs det är ingen som kastas
handlöst in i något, ramarna håller nivån rimlig
och det finns det stor erfarenhet av nu efter mer
än 10 års arbete med detta och 25 års erfarenhet
av gruppundervisning på olika sätt..

Här ”pillar” vi i hjärtchakrats försoning
tillsammans med gästläraren Pel Rostam
på hjärtchakramodulen.

Ingen ska känna sig otrygg eller obehaglig till
mods, alla ska känna sig trygga med att få vara i
sin process, även de tysta processerna, att känna
på sina rum och att det är ok. Det finns aldrig
någon förväntan eller krav på att en deltagare
ska ta hand om någon annan!!! Tvärtom, för det
mesta behöver man bara få vara med sig själv
och sin reaktion, man behöver inte omedelbart
trösta någon eller bli tröstad. Ibland behöver
man stöd eller kanske våga öppna sig för att ta
emot för första gången - då sköter det sig självt,
vem som gör vad...
Egen smärta
Om man kommer med mycket smärta själv, men
inte tillåts känna på och läka den, så får man
heller inte möjlighet att bli en bra HY-lärare för just dem som också har smärtsamma erfarenheter med sig i sin
kroppar. Den HY- läraren behövs också! Har man själv haft ätstörningar, varit utsatt för övergrepp, varit
missbrukare, drivit sig själv extremt hårt, presterat mm mm så är det svårt att hitta en bättre HY-lärare för
andra trasiga (tycker jag), än en som läkt sig själv och vågat känna sin smärta. Men ALLA behöver absolut INTE
vara den läraren! Alla behövs vi med våra unika personer och erfarenheter, det är inte "finare" att vara trasig än
att vara hel, det finns inga värderingar i detta, att få vara sig själv, känna sin rena kärna, sitt rena vatten och att
kunna uttrycka den i sanning till omvärlden, det är stort och det är det viktiga! Alla behövs vi för dem som
behöver oss, de hittar oss och DU hittar den utbildning som hjälper dig att hitta ditt eget uttryck. Kanske är det
HY, kanske inte?!
Skydd
I början på varje utbildning lär jag ut sätt att skydda sig från andras reaktioner, så att man kan vara i sin egen
glasbubbla om man vill och inte alltid ta in allt annat i rummet. Det är viktigt att ha sätt att skydda sig, även om
man VILL vara med, man behöver få ta det i sin takt.
Inget ändamål i sig att processa
Viktigt är alltså att det på inget sätt är ett ändamål i sig för mig att deltagare ska gråta och processa, när en
grupp inte processar ett dugg, då är det som sagt inget misslyckande alls, utan det är som det ska vara! Det är
OK, inom rimliga gränser och det är även individens ansvar att hålla sig inom ramarna, det är INTE någon slags
utlevelseutbildning vill jag starkt påpeka!!
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Tyst process
Det är också oerhört viktigt att påpeka att gråten är ETT sätt att processa och att känna! Det finns många som
processar oerhört djupa saker i det tysta, så inte heller här finns det en hierarki som säger att man processar mer
om det låter!
Man kan fastna i att låta starkt som ett sätt att slippa känna och man kan fastna i att känna tyst som ett sätt att
slippa "komma ut", variationerna är lika oändliga som vi är många och i en grupp behöver du inte tycka eller ta
ställning till något mer än din egen upplevelse.
Öppna flöden
Det finns många andra sorters yoga som håller sig mer neutral, men HY ÄR en djupgående yoga, både
emotionellt, energimässigt, psykologiskt och fysiskt. Mycket av det som går djupt fysiskt beror på att vi rör oss
emotionellt djupt och öppnar flöden. Så trots att yogan är varsam, mjuk och omfamnande så går den djupare än
mycket annat.
Pilla på sårskorpan eller ej?
Ibland får jag frågan som lyder ungefär: "är det inte bättre att låta sårskorporna vara i fred än att peta upp dem
så att de aldrig läker"! Många, många som jag mött i vanliga HY-grupper och på utbildningar under ca 10 år har
utvecklats och tagit otroliga kliv i livet med hjälp av HY! Det är ingen som har fastnat i att "pilla" och gråta och
bara varit kvar i smärtan, utan de har alla gått vidare ur ett tillstånd där många av dem har varit totalt låsta och
fast i sina präglingar i ett förkrympt livsrum. En med åratals problem av depression, rädsla lever idag i frihet, en
som levde "inlåst" i sitt eget fängelse med ångest, självskador, skräck för samliv, barn -ALLT- lever idag i frihet
med ett litet barn och man osv jag skulle kunna räkna upp otaliga deltagare som har "skrapat" på sårskorpor i
HY, gråtit, reagerat ibland mycket starkt - de har fått ut "varet" och såret har läkt så mycket att de kan börja ta
del av livet. Helt läkta är de säkert inte, men det är väl ingen eftersom vi alla har livet som ständig följeslagare
som tillfogar oss nya sårskorpor.
Ramar som omfamnar
I ett sammanhang utan ramar och där reaktioner framtvingas kan det gå snett, men HY är inget sådant
sammanhang. Den som vill får pilla på sina sårskorpor och den som inte vill kan låta bli. Gör det ont, så finns det
ramar som omfamnar, så att man känner sig trygg. Det som INTE känns tryggt är för den som inte är intresserad
av det här sättet att arbeta, det är därför du ges möjlighet att välja!
//Ulrica
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KURSPLAN
Utbildning
Lärarutbildningen omfattar 12 grundmoduler à 4 dagar (+ reserv). Sedan finns flertalet valbara
påbyggnadsmoduler eller fördjupningsutbildningar HOLIYOGA HORMON, HOLIYOGA TERAPI, HOLIYOGA
RÖST.
Omfattning
De 12 grundmodulerna omfattar totalt cirka ca 540-600 timmar, varav ca 360 timmar är lärarledd undervisning
och ca 180-240 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och egen praktik med grupper.
Antalet timmar teoretiska hemstudier beror på dina individuella förutsättningar och vad du vill använda
utbildningen till. Allt ifrån inga hemstudier alls, om du bara går kurserna för egen del, upp till ca 20 timmars
teoretiska hemstudier och praktisk självträning/praktik per modul om du vill erhålla utbildningsbevis och
verkligen förstå och ta till dig metoden. Eget arbete med grupper räknas in för dem som avser att examineras
som HY-lärare. Hur mycket tid deltagaren behöver lägga på hemstudier beror naturligtvis även på tidigare
erfarenhet och kunskap.
Förkunskapskrav
LIVET! Det är din viktigaste förkunskap. Man kan ha olika erfarenheter, utbildningar och bakgrund för att vara
aktuell för utbildningen. Särskild vikt läggs vid egen erfarenhet av yoga förstås. Du bör ha tillräckliga kunskaper
och/eller erfarenheter av yoga eller annat inom alternativ medicin, alternativa behandlingsmetoder som gör att
du har en god uppfattning om människan som energivarelse, chakrasystemet och dylikt. Vad som är tillräckliga
kunskaper avgörs i varje enskilt fall och möjlighet finns att i samråd med utbildningsledaren komma fram till vad
som kan och bör kompletteras för att kunna påbörja utbildningen.
Du som är blivande lärare i HY behöver inte vara ”bra” på att göra yoga!
Du kan som lärare själv ha fysiska begränsningar och ändå vara en fantastisk lärare!
Här finns utrymme för alla sorters människor med olika erfarenhet av, till och med egen, smärta i kropp och själ,
och därmed finns en förståelse för och tolerans gentemot människor som inte är rörliga på det sätt som
förväntas i många andra yogiska sammanhang. DET är den västerländska idéen om vad yoga är och det är ju
egentligen bara en bråkdel av vad yoga handlar om. Du får och kan vara en fysiskt kapapel ”superyogi” och ändå
få större utmaningar än du kanske någonsin fått tidigare, men på helt andra plan.
Några exempel så att du förstår bredden när det gäller möjlig bakgrund för dem som kan antas till utbildningen,
under förutsättning att tillräckliga förkunskaper finns förstås. Följande är ett slags ”bild” av bakgrunden i en
utbildningsgrupp i HY::
•
•
•
•
•
•
•
•

Yogalärare/Yogaterapeuter (Virya, Hatha, Ashtanga, Kundalini, MediYoga, Livsyoga, Satanyanda är ex
på inriktningar som förekommer på HY)
Smärtbärare
Psykoterapeut
Hälsopedagog
Sjukgymnast
Kroppsterapeut
Frigörande danslärare
Ayurvedakonsult

Du som vill göra din egen läkeprocess och resa
Det finns, i mån av plats, möjlighet att följa med på den resa som utbildningen innebär för dig som inte har
någon ambition att själv arbeta med HY. Att bara ta möjligheten att läka sig själv är skäl nog att delta. Vem vet
– kanske slutar det med att du ändå vill arbeta med HoliYoga, men du behöver inte ha det som uttalat mål när
du påbörjar resan!
A och O är att du har ett stort och innerligt intresse för att arbeta med
och hjälpa människor med smärta i kropp och själ.
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Syfte
Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarens kunskaper om yoga, andning, röst, rörelse och yogisk psykologi ur
ett holistiskt perspektiv på människan och då framför allt människor med olika typer av smärta emotionellt
och/eller fysiskt.
MÅLSÄTTNING med utbildningsmodulerna
Målsättningen med Shanti Yoga & Kulturs lärarutbildning i HoliYoga är förstås att du ska kunna leda grupper i
HoliYoga med olika inriktning utifrån din passion och drivkraft. Målet med utbildningen är att ge dig redskap
som du i din tur kan ge dina deltagare som hjälper dem att SJÄLVA upptäcka och återerövra sin kropp, kroppens
tysta rum och att själva kunna ta kommandot över sin egen läkning, vare sig det gäller kroppen eller själen. I
övrigt se alla tidigare sidor.
Integrera när det är lämpligt
När det är lämpligt, kan du också integrera HoliYoga i din befintliga verksamhet. Att integrera betyder inte att
du gör HY och kallar det för något annat, det betyder att du i ditt arbete som t.ex. psykoterapeut,
ayurvedakonsult eller annat som ligger utanför yogan, kan ta in aspekter och övningar från HY i ditt arbete med
klienter. Detta behandlas särskilt på yogaterapeututbildningen, men kan bli aktuellt i mindre format även efter
grundutbildningen.
Håll isär traditioner
Det är viktigt att du som examineras respekterar de olika yogametoder som du är utbildad i och inser vikten av
att vara tydlig med att det är HY du undervisar i när det är HY och t.ex. Mediyoga när det är MY du undervisar i.
Egen upplevelse och metaperspektiv
Grundmodulerna (1-12) i HoliYoga avser också att förmedla en djupgående egen upplevelse av HoliYoga och
vad HY:s tekniker under regelbundet personligt utövande kan ge, i form av hälsa, balans och ökad
medvetenhet. Deltagarna får under utbildningen göra en egen djupgående resa genom hela chakrasystemet
utifrån ett HY-perspektiv. Det är dock väsentligt att proportionerna mellan egen utveckling och utbildning
upprätthålls så att de naturliga faserna av självutforskande får finnas i lugn och ro för att sedan kunna övergå i
ett innerligt metaperspektiv och professionellt hanterande av kunskapen som förvärvats på ett personligt sätt.
Denna självupplevda, förkroppsligade kunskapen kan sedan sättas in i och förstås i den generella metodiken på
ett helt annat sätt än den ”inlästa” kunskapen.
Mål/förväntade studieresultat för att examineras
På en metodikmodul kommer vissa år mentorer som
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren
är erfarna HY-lärare för att delge sina erfarenheter
- själv kunna utföra, och även ha kunskap om
funktion, samt lära ut olika yogiska
och för att ställa upp som bollplank på praktiken.
andningstekniker – pranayama – och hur de
påverkar kroppen och sinnet.
- ha god och tillräcklig erfarenhet av att själv
utforska och påverka kroppen med hjälp av
andning, yoga, rörelse, gestaltande reflektion
med kroppen, röstyoga och meditation, för
att sedan kunna lära ut till andra.
- ha god och tillräcklig egen erfarenhet, genom
ffa självträning mellan varje modul, om varje
chakra och dess praktiska övningar.
- ha goda kunskaper om chakrasystemets
psykologi och metodiken kring detta.
- ha goda kunskaper om olika HY-övningar och
hur dessa kan kombineras med varandra på
ett bra sätt.
- Ha grundläggande kunskaper om Yogans
historik och filosofi
(obs! detta ges inte utrymme för inom ramen för utbildningen då flertalet redan gått yogalärarutbildningar
innan HY. Därför krävs självstudier om detta inte ingått i tidigare utbildning)
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Innehåll
Kursen innehåller bland annat följande moment:
• Andningens rörelse i kroppen samt medveten rörelse och andning
• Det djupa andetaget och andra fundamentala andningstekniker
• Gestaltande reflektion med kroppen
• Smärtprofil – kunskap om fibromyalgi, utbrändhet mm
• Yogisk Psykologi utifrån chakrasystemet
• Flödesövnigar för kropp och röst
• Chantning och röstyoga med mantra och rörelse
• Metodik och didaktik
• Vad är yoga och meditation?
Exempel på vad yogapassen riktas mot inom ramen för utbildningen:
• Yoga för varje chakra, chakrasamtal, helhet, spiral mm
• Yoga för att balansera kroppshalvorna, återskapa ett centrum
• Yoga för rening
• Yoga för de inre organen (lever, mjälte, njurar osv)
• Yoga för matsmältning
• Yoga & Ayurveda
• Yoga för sömn
• Yoga Nidra
• Yoga för nacke, axlar, rygg, höfter, bäcken, fötter, händer, ansikte mm – alla ställen där vi
skapar blockeringar och smärta muskulärt och i leder mm
Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av, till största delen, praktiska genomgångar och seminarier där muntliga och
gestaltande redovisningar av examinerande karaktär ingår. Därför krävs närvaro och aktivt deltagande.
Självstudier i form av litteraturläsning samt självträning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens
innehåll i egen praktik tillkommer.
Examination och Godkänd lärare i HoliYoga
För att komma ifråga för examination skall deltagaren ha genomfört förelagda uppgifter i form av aktiv
självträning, vilken redovisas muntligt och skriftligt, samt deltagit aktivt på lektionerna. Praktik skall
genomföras med minst 4 deltagare och minst 10 pass. Praktiken redovisas muntligt och skriftligt enligt en
examinationsplan. På metodikmodul skall deltagaren göra kortare övningar med övriga kursdeltagare.
Om man går ALLA grundmoduler och har gjort alla därtill hörande examinationer och praktik, så är man sedan
godkänd Lärare i HoliYoga. Man erhåller då ett utbildningsbevis.
Krav för att förbli Godkänd lärare i HoliYoga
Det krävs kontinuerlig uppföljning och uppdatering i HY för att erhålla fortsatt rätt att undervisa med
garanterad kompetens, genom att minst en gång vart annat år delta i de påfyllningstillfällen som erbjuds, samt
ta del av uppdateringar kring HY. Att gå HHY eller HYT är givetvis utbytbart mot påfyllningsdagar. Uppmuntras
även att gå på andra HY-lärares pass då och då!

Så, vad behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen?
Genom åren har det visat sig att den som kan ”nollställa” sig från tidigare metoder och traditioner, inte gå in i
jämförelse, utan bara vara helt nollställd och öppen för att utforska, den deltagaren får ut allra mest och hindras
inte i förutfattade föreställningar om hur saker och ting är. HY är annorlunda och går utanför många av de
bekanta yogiska ramarna. Om du kan släppa allt du har med dig och bara släppa in HY, så kommer du på ett helt
annat sätt också kunna definiera för dig själv och andra vad HY är jämfört med annat i slutänden.
Du behöver också ha en längtan att utforska flöden på djupet, inte minst dina egna!
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Litteratur och övriga läromedel till grundmodulerna
obs förändringar kommer att ske, du som är anmäld får info!
Obligatorisk litteratur:
Kurskompendier
U Liavor, (alla modulhäften mailas som pdf och är generöst tilltagna för att deltagaren skall kunna uppleva
istället för anteckna under modulerna. En kostnad som brukar läggas utanpå kursavgiften till det låga priset
à 100 kr/st men som denna omgång ingår som bonus för den som examineras)
K Edlund m.fl. – obl (ev tryckkostnad bekostas av deltagaren)
Eastern mind, western psyc. A Judith - obl
Liavor, Ulrica: videos på www.yogobe.com du får kod som ger 1 mån gratis, sedan ca 180 kr/mån passen
ingår i utbildningen och är absolut obligatoriskt som kurslitteratur. Med reservation för prisändring.
Yoga sutra; Patanjali översätting Måns Broo (besked senare)
Yoga, vetenskap och fakta: därför fungerar det; Sara Hoy
Teaching Yoga; M<ark Stephens (finns att ladda ner gratis som pdf)
Någon bok om yogans grunder, filosofi områden etc - obl för dig som inte har de viktigaste grunderna i yoga.
Någon bok kan tillkomma för individen som behöver om yogans filosofi och historia!
Referenslitteratur:
Besegra din smärta
DS Khalsa & C Stauth - obl
Kroppens Vrede
B & B Bragée
Lyssna till kroppen
Lise Bourbeau
Släpp taget om smärtan J Dahl & T Lundgren
Leva i sin kropp
J Dropsy
Att välja glädje
K Pollak
Själens hjärta
G Zukav & L Francis
Aktiv avspänning
B Rudberg
Kroppen har sina skäl
T Bertherat
Obs! När utbildningen startar får du en referenslista på ca 50 titlar om du är intresserad av mer. Litteratur och
kompendier ingår ej i kurspriset. Observera att listan ej är komplett och kan komma att ändras.
Med reservation för ändringar!

Kort information till dig som redan är utbildad yogalärare
Även om du är erfaren och redan utbildad yogalärare (oavsett tradition)
så är kurserna av stort värde för dig. De flesta som går utbildningen är
redan yogalärare. Du får många värdefulla nycklar och redskap för att
kunna jobba med människors inkapslade smärta. Det spelar ingen roll
vilken sorts yogautbildning du har, HoliYogan ger dig kunskap om smärta
i alla dess former, var den sitter och hur den kan lösas upp som är
ovärderlig i din verksamhet.
Du som redan har gått Fibroyoga Steg I och II eller HY-intensiv
Du som har gått Fibroyoga Steg I har endast delar av första modulen i din
utbildning resterande moduler har ett för dig nytt innehåll.
Du som även har gått steg II har berört delar av chakraresan på ytan och
vissa delmoment som har med t.ex. rörelse och andning att göra.
Du som har gått HY-intensiven har ungefär samma förkunskaper som FM
steg I och II tillsammans.
Du som dessutom har diplom i FM Steg I och/eller II är på samma sätt
som förut godkänd att använda de redskap som givits inom de ramarna.
Det vill säga att du kan fortsätta med grupper i Fibroyoga precis som du
tidigare har gjort.
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PRAKTISK INFORMATION
Var?
Utbildningen kommer att hållas på Shanti Yoga & Kultur i Västerås. Fallhammargatan 1, Bäckby Park. Buss 1
stannar nära och från E18 hittar man väldigt lätt. Fri parkering! Shanti har allt du behöver i form av yogamattor
(ull), filtar, meditationskuddar, meditationsstolar med ryggstöd och tryckavlastande madrasser för den som
behöver det.

Boende i Västerås
Det finns möjlighet för deltagare som vill att i all enkelhet sova över i yogalokalen till en sovpeng på 150
kr/natten. Det finns flera tjocka madrasser och 4 sängar, plus alla yogamattor och luftunderlag. Man kan lämna
sängkläder mm på Shanti mellan modulerna för att slippa bära. Förtur till sovplats och säng har den som har
smärta el. funktionsnedsättning. I övrigt först till kvarn eftersom gränsen går vid ca 12 st. Det finns litet kök,
toalett och dusch och gott om plats (240 kvm).

Mat och karmayoga
Det finns restaurang i huset och flera andra i
närheten, helt ok klarar mättnadsbehovet dock J
Det finns möjlighet att ta med mat och äta på plats (dock ingen matlagning eftersom köket ligger nära
yogasalen, så endast micro tyvärr). Det finns kyl och frys där du kan förvara frukostmat och annat. Kylen är liten,
men det brukar gå förvånansvärt bra om alla tänker ”litet”. Flera åker iväg och äter på indiskt, vego osv som
finna i stan. Under modulerna har vi karmayoga när det gäller att hålla fint i lokalerna. Varje modul avslutas med
gemensam städning av lokalen; dammsugning, våttorkning, damning, tömning, diskning, toaletter osv Det är
lättstädat och går snabbt när alla hjälps åt.

Övergripande schema för modulernas undervisning
brukar se ut ungefär så här, med generösa pauser för
fika och måltider:
Torsdag kl 14 - ca 19
Fredag kl 9 - ca 19
Lördag kl 9 - ca 19
Söndag kl 8 el 9 - ca 16 + ca 45 min karmayoga
obs! Respektera sluttiden och boka inte hemresa så att du behöver
avbryta tidigare! Alla städar inte varje gång! Städschema där alla
skriver upp sig ett visst antal gånger sätts upp vid kursstart.
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April 2021 – nov 2022
VIKTIGT KRING CORONA och anpassad kursplan samt kostnad
På grund av coronasituationen har utbildningen denna gång 1 reservmodul. Det kan vara utmanande
att hålla fler dagar öppna om man har svårt att få tjänstledigt tex. Men, det är ännu mer frustrerande att
inte få till utbildningen med högsta kvalitet. Kanske behöver den inte användas, hoppas att den inte
behöver det!
De första modulerna är planerade så att de ska vara hanterbara på zoom om det fortfarande är ett
besvärligt läge. De som kan kommer till Shanti och övriga är med hemifrån. Det finns en stor vana nu
vid detta och det fungerar bra. Observera att det alltid, alltid är prio på att vara med på Shanti då det är
en utbildning som bygger på gruppen och processen. Det är INTE en distansutbildning.
Observera även att ordningen på moment kan komma att ändras om vi måste ha zoom ibland. Då
kommer jag köra zoom-vänliga partier och flytta andra som kräver närvaro. Du som går utbildningen får
helt enkelt lita till min erfarenhet och att det blir bra, för det blir det J
Jag kommer att ha 1-2 mycket kompetenta assistenter som håller i vissa moment om jag skulle bli sjuk.
De håller även i moment som en del av kursen. Men även om alla moduler genomförts på plats och via
zoom, så kan det hända att vissa moment blivit lidande av en ev coronasituation, så att vi ändå behöver
lägga till den extra modulen. I detta fall kommer ingen extra avgift att tas ut, det ligger på mig som vill
erbjuda den absolut bästa kvaliteten på utbildningen.
Fb-live och zoom
Alla pass är på Shanti i så hög utsträckning det någonsin är möjligt och då utan
någon visuell dokumentation förutom korta videoklipp på övningar.

OM vi tvingas avstå från det sänder vi de aktiva passen via fb-live då det fungerar
bäst med synk av rörelse och ljud. Alla teoretiska genomgångar och reflektioner,
samtal sker på zoom. Dessa kommer inte att samlas och sparas eller organiseras, då
erfarenheten visar att det blir en ohanterlig mängd material som mest stressar. Visst
är det bra att kunna gå tillbaka och det är bra om man har missat, men min
bedömning och mitt val är att zoom på denna utbildning är färskvara, liksom en
vanlig lektion är. Däremot alla aktiva pass ligger kvar i fb-gruppen och där kan man
påminna sig övningar, rörelser, mantran etc

Specifika komplicerade övningar spelas dessutom in i korta videos av assistenten,
som läggs i gruppens arkiv, så att man hittar lätt.

VIKTIGT! Det är normalt att man missar någon modul eller dagar pga sukdom eller annat under en
utbildning, så vi kommer INTE dokumentera för ett naturligt bortfall, endast vid större svårigheter som
påverkar alla. Det är mycket viktigt att du som ansöker om en plats på utbildningen är fullt medveten om
att det INTE är en distansutbildning. Det betyder inte att erfarenheten inte finns att göra det 100 % bra
OM orsak finns. Den finns! Men vi prioriterar alltid och i alla lägen LIVE.
Med reservation för att tekniken kan ge andra visuella dokumentationsmedel än vid dags dato.

Kostnad anpassad i förväg
Eftersom tiderna är ovissa vid detta prospekts färdigställande, så har beslut kring drastiska prioriteringar
fattats för att ingen ska känna sig drabbad, utan oavsett utfall känna sig nöjd med utbildningen och att
alla ska ha fått valuta för sin insats ekonomiskt. På så sätt kan även jag som utbildare slappna av om
det bir svårigheter som kräver distansundervisning eller inställda dagar ex.
Det innebär att kurspriset sänks drastiskt med 11110 kr ÄVEN om utbildningen genomförs helt
enligt ordinarie plan. Du som deltagare vinner stort på detta och utbildningsansvarig kan genomföra
utbildningen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som ges.
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Modulernas upplägg och kostnad 2021-2022
Anmälningsavgiften 2000 kr 0ch ligger utanpå priset. Den betalas via länk när du har fått bekräftelse på att
du är antagen, betalningen utgör din bekräftelse på anmälan och plats.

Hela kursen 13 moduler kostar ordinarie pris 61 100 kr inkl moms, inklusive omfattande modulhäften på pdf.

2021 års utbildning är nedsatt pga rådande omständigheter till 49 990 kr inkl moms
DU FÅR NÄSTAN TVÅ OCH EN HALV MODUL GRATIS!
Utbildningen är uppdelad i 2 momssatser utifrån teori / praktik:
Praktik 60 % av utbildningen: 29 994 kr inkl moms 6 %
(28 296 kr ex 6 moms)
Teori 40 % av utbildningen: 19 996 kr inkl 25 % moms
(15 997 kr ex 25 % moms)

OBSERVERA ATT PRISERNA ÅTERGÅR OM NÄSTA UTBILDNING GES I ETT MER VIRUSFRITT KLIMAT!
Delbetalningsplan gäller för ALLA och man betalar 1 gång per termin. Individuell
delbetalningsplan kan gå att komma överens om. Varje deltagare kommer då överens om hur
avgiften skall betalas och enas om en plan för att delbetala utifrån deltagarens behov om detta
avtalas i god tid.
Kostnad utöver kurs:
Yogobeprenumeration under utbildningen ca 180 kr / mån
Medlemskap i ev LIVE-grupp HoliYoga till kraftigt reducerat pris under utbildningen ca 900 kr /termin
Kurskompendier om man inte examineras + Övrig litteratur (se litteratur)

OBS!!
Du ansöker via mail: info@holiyoga.se och inom två veckor efter det att du fått besked om antagning betalar du in en
anmälningsavgift på 2000:-.via länk som du får då. Denna avgift ligger utanpå själva kurspriset. Anmälningsavgiften
återbetalas ej oavsett orsak till att du hoppar av.
Varje deltagare kommer överens om hur avgiften skall betalas och kommer vid särskilda behov överens om en plan för att
delbetala utifrån deltagarens behov om detta avtalas i god tid.
OBS! Ange omedelbart från början ev faktureringsnamn/adress så fakturor inte behöver skrivas om.
Vid oförutsett avbrott erbjuds du vid giltiga, rimliga skäl, i första hand möjlighet att ta vid på nästa utbildningsomgång. Om
du avbryter utbildningen pga sjukdom eller skada under pågående termin erbjuds du endast mot uppvisande av läkarintyg
som visar laga förfall att ta igen nästa kursomgång.
Om du är anmäld och antagen till utbildningen måste du betala för alla moduler även om du pga något måste avstå någon
modul. Du får då ta igen den vid nästa utbildningsomgång.
Om du avbryter utbildningen pga sjukdom eller skada under pågående termin erbjuds du att ta igen utbildningen en annan
omgång. Om du pga bestående skada eller annat tungt vägande skäl inte kan göra det, återbetalas max 20 % av resterande
belopp på inbetald avgift (exkl anm-avg) och endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.
Du bör vara helt införstådd med att den samhällspåverkan som t.ex. Crona, kan komma att påverka, kan komma att kräva
omstrukturering och distansundervisning och att det då utgör på allra bästa sätt en fullgod kompromiss då det är
nödvändigt. Därav reservmodul och förberedelse för snabba omstruktureringar och lösningar som ser till att utbildningen
håller allra högsta klass trots ev yttre hinder.
MINST 8 deltagare krävs för att utbildningen skall ges.
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ANMÄLAN
Anmälan görs via mejl på info@holiyoga.se
FRÅGOR
Om du vill anmäla dig eller har frågor kring kurserna i HoliYoga är du välkommen att höra av dig.
Mail: info@holiyoga.se
(endast i nödfall sms / telefonsamtal tel 0704559606 dock kan ök göras om telefontid)
www.holiyoga.se
Yogiska hälsningar från Ulrica Liavor
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OBS! Med reservation för att moduler kan byta plats pga omständigheter eller gästlärares
förutsättningar.
MODUL
Modul 1

DATUM
8-11 april

TEMA
SMÄRTA I KROPP OCH SJÄL
HOLIYOGANS GRUNDER
• fibromyalgi
• utbrändhet
• kroniskt trötthetssyndrom
• stress
• annan långvarig smärta; whiplash, höfter, knän…
• ångest
• depression
Vem drabbas och kan man förstå varför?
Vilka är HoliYogans redskap för djupare läkning?

Modul 2

6-9 maj

AYURVEDA & YOGA
Asanas och andning för varje dosha kopplat till HoliYogans målgrupp
AYURVEDA
Ayurvediska baskunskaper kring doshorna
YOGANS HISTORIK och FILOSOFI
Gäst på modulen är Kristofer Edlund ROTCHAKRAT
Lämpliga övningar kopplat till rotchakrat och att med hjälp av dessa kunna
hitta TRYGGHETEN och RÖTTERNAS OCH JORDENS STADGA och
förstå varför det är för små eller svaga rötter eller för torr eller lertung jord; vi
behandlar framför allt RÄDSLA och rätten att VARA.
ROTCHAKRAT
Lämpliga övningar kopplat till rotchakrat och att med hjälp av dessa kunna
hitta TRYGGHETEN och RÖTTERNAS OCH JORDENS STADGA och
förstå varför det är för små eller svaga rötter eller för torr eller lertung jord; vi
behandlar framför allt RÄDSLA och rätten att VARA.

Modul 3

3-6 juni

Modul 4

26-29 aug

SAKRALCHAKRAT
Lämpliga övningar kopplat till sexualchakrat och att med hjälp av dessa
kunna balansera KÄNSLORNA och VATTNETS FLÖDE och förstå varför
det flödar för mycket eller för lite; vi behandlar framför allt SKULD och rätten
att KÄNNA.

Modul 5

23-26 sept

Modul 6

21-24 okt

Modul 7

18-21 nov

ELDCHAKRAT
Lämpliga övningar kopplat till eldchakrat och att med hjälp av dessa kunna
balansera KRAFTEN och ELDEN och förstå varför den brinner för starkt
eller för svagt; vi behandlar framför allt SKAM och rätten att AGERA och att
VARA I SIN KRAFT.
HJÄRTCHAKRAT
SORG OCH FÖRSONING
Lämpliga övningar kopplat till hjärtchakrat och att med hjälp av dessa kunna
balansera KÄRLEK, SORG, FÖRLÅTELSE, FÖRSONING och LUFTEN och
förstå varför det blåser orkan eller varför luften är stagnerad och tom; vi
behandlar framför allt SORG, FÖRSONING och rätten att ÄLSKA.Gäst på
modulen är Pel Rostam
HALSCHAKRAT
Lämpliga övningar kopplat till halschakrat och att med hjälp av dessa kunna
balansera SANNING och SJÄLVUTTRYCK och ETERN och förstå varför
lögnen tar plats istället för sanningen; vi behandlar framför allt LÖGNEN och
rätten att BLI HÖRD.

Modul 8

20-23 jan

HELHET, METODIK, PRAKTIK
Hur kan jag planera min praktik? Hur sätter man samman ett yogapass?
Vilka övningar passar vilka tillstånd? Hur ser en process i HY ut? Vad kan
jag nu och hur vill jag använda min kunskap? Ska den stå på egna ben eller
ska den integreras i annan verksamhet? Hur? Kursupplägg, metodik,
didaktik, etik.
Rekommenderas att du som känner dig redo ev startar upp praktiken här!
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Modul 9

17-20 feb

HELHET, METODIK, PRAKTIK
Hur kan jag planera min praktik? Hur sätter man samman ett yogapass?
Vilka övningar passar vilka tillstånd? Hur ser en process i HY ut? Vad kan
jag nu och hur vill jag använda min kunskap? Ska den stå på egna ben eller
ska den integreras i annan verksamhet? Hur?
Kursupplägg, metodik, didaktik, etik.
Senast här bör du påbörja din praktik!
PANNCHAKRAT /metodik
Lämpliga övningar kopplat till pannchakrat och att med hjälp av dessa
kunna balansera det INTUITIVA SEENDET och förstå varför illusionen tar
plats istället för det klara seendet vi behandlar framför allt ILLUSIONEN och
rätten att SE.

Modul 10

17-20 mars

Modul 11

21-24 april

Modul 12

8-11 sept

Modul ?

6-9 okt

RESERV

Modul 13

10-13 nov

HELHET, METODIK, PRAKTIK - EXAMINATION
Vad kan jag nu när jag har tagit del av ALLA moduler och gjort min praktik?
Vad har jag gjort på praktiken? Frågor som uppkommit? Reaktioner hos
deltagare? Svårigheter? Hur vill jag gå vidare? Kursupplägg, metodik,
didaktik, etik.

KRONCHAKRAT/metodik
Lämpliga övningar kopplat till kronchakrat och att med hjälp av dessa kunna
balansera INSIKTEN och förstå varför FASTHÅLLANDE tar plats istället för
insikt och frid; vi behandlar framför allt rätten till INSIKT och att få FRID.
UPPSAMLING, REPETITION, PRAKTIK
Stöd i praktiken. Frågor som uppkommit? Reaktioner hos deltagare?
Svårigheter? Kursupplägg, metodik, didaktik, etik. Teoretisk kunskap om
HoliYogan, vi gör ”tentor som grupparbete. Tillbakablick chakraresan.

Här syns några av våra chakrans demoner som vi jobbar med. Vilka
associerar du till?
Illustrationer av Mira Gulz
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Huvudlärare och gästlärare på enstaka moduler
Observera att fler gästlärare kan tillkomma eller bytas ut

LÄRARE
Ulrica Liavor
Ulrica Liavor började som professionell musiker och spelade cello. Innan musiken så
var balett det stora i livet. Vid 21 års ålder, efter 3 år på solistlinjen i Göteborg,
konstaterades svår fibromyalgi och musikerkarriären tog slut. Hon läste filosofi och
musikvetenskap och landade till slut i Stockholm för att läsa musikpedagogik och
kördirigering. När Ulrica var c:a 29 år utsattes kroppen för ett antal trauman (bl.a.
whiplash, knäoperation och en svår förlossning) som resulterade i en total kollaps och
en tillvaro som totalt funktionshindrad, smärtburen och invalidiserad under 8-10 år.
Långsamt har hon sedan byggt upp sig själv med hjälp av andning och yoga och hon blev helt
friskförklarad för ca 10 år sedan alltså vid 40 års ålder.
På grund av att Ulrica under så många år var svårt sjuk med en komplex situation hemma, har hon till stor
del fått utbilda sig själv hemifrån och därur har HoliYogan vuxit fram. Kundaliniyogalärarutbildningen var
dock det första hon åkte iväg på, vilken satte igång många bra processer, men också tankar om att ”det
måste finnas mer yoga som är utformad för människor med smärta eller för dem med för mycket
prestationsdriv, yoga för den som vill utforska sig själva nästan som psykoterapi men utifrån
chakrapsykologi istället". För 15 år sedan fanns inte mycket sådant att finna så hon fick börja utforska
utifrån sig själv helt enkelt.
Ulrica är inte så intresserad av de stora yogascenerna, hon älskar att jobba i det lilla för dem hon utbildar
samt sina deltagare. Hon tröttnar aldrig på att skapa nya pass, att hitta nya samtal inom kroppen genom
yogan. Intuitionen är vägvisaren som leder både i skapandet av yogan men också för de vägar som
HoliYoga tar eller inte tar. Prestigelöshet, tillåtande, tillit och ansvar för det som yogan sätter igång är
viktigt.
Ulrica är sedan 20 år lärare i kördirigering och röstyoga på Högskolan för Musikpedagogik i Stockholm
och driver sedan 13 år Shanti Yoga & Kultur med lärarutbildningar i HoliYoga, RöstYoga och HormonYoga
i den takt hon hinner med.
Utbildning: Ulrica har 10 års högskolestudier i musik, filosofi, filmmusik, kördirigering m.m. och bland
annat en Master of Arts. Denna bakgrund är integrerad i HoliYogan. Hon är utbildad lärare i
kundaliniyoga, gravidyoga, barnyoga, spädbarnsmassage och Sujok-terapi med mera, och har även för
den egna erfarenhetens skull utövat och studerat många olika yogaformer och kroppsterapier såsom
dansterapi, antigymnastik och Qi Gong. Ulrica har bedrivit omfattande självstudier i västerländsk
psykologi, olika terapiformer samt yoga. Den viktigaste utbildningen för henne är dock den egna resan
från svårt smärtburen till frisk.
Assistent besätts närmare utbildningsstart

Pêl Rostam
Pêl kommer ursprungligen från nomadernas värld där människor och stjärnor var
syskon. De sov tillsammans under samma himmel.
Som barn hamnade han helt utan sin vilja i ”civilisationens” värld. I tiotals år blev
han utsatt för dess indoktrineringar, krig, befrielserörelser, ideologier, kärlekar och
flykt. Slutligen har han nått civilisationens andra ände, den högteknologiska
livsstilen i väst, här i Sverige. På sin väg har han mött många olika människor och
kulturer, anammat olika livssyner och erfarenheter. Men de mest omvälvande
möten han har haft var med sig själv. Den långa utsattheten hade lyckats släcka
livsljuset i honom. Lidande och smärta smög sig in i kroppen och i själen. Det var tydligen dags att
avsluta detta livsfarliga studiebesök i ”civilisationen”.
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Med hjälp av en resa i meditationen och lyssnandet inåt började mörkret skingras och en helande
läkning startades. Livet, vilket svårt öde än det får, har sina gåvor. Gåvan i Pêls livsväg visade sig vara
Inre försoning. Han försonades med mig själv för allt han har varit utsatt för. Han försonades med sig
själv för allt han har orsakat andra. Han försonades med mig själv för allt han har orsakat sig själv. Till
sist gick det faktiskt att försonas med sig själv för att han råkade finnas under Saddam-epoken. Pêl var
nu fri från honom. Pêl har försonats med sin historia, sin värld.
Idag är Pêl åter nomad, i den stora cirkeln som kallas universum, eller hjärtat. Har man gått så här långt
och har man hittat några pärlor bör man dela med sig av. Det gör han nu hos oss på HY-utbildningen en
hel dag.

Kristofer Edlund
Kristofer studerade i Indien från 1991 till 2003, vilket resulterade i att
han blev den andre (!!) västerlänningen med läkarexamen i Ayurvedisk
medicin. Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.) Kristofer ger oss
grunderna när det gäller yogans filosofi och historia. Med Kristofer tar vi även ett
väl avgränsat grepp om ayurvedan som ypperligt redskap i samband med yogan,
för att förstå olika energikonstitutioner och dess behov i samband med smärta i
kropp och själ.
Läs mer på Kristofers hemsida www.ganges.se

Med reservation för ändringar!
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DELTAGARE på utbildningen i HoliYoga berättar:
" Vaknar varje morgon och tror att jag drömmer. Jag är efter 18 år av smärta, terapier, tabletter nu så gott som
smärtfri!"
Efter att ha genomfört lärarutbildningen med Ulrica som lärare är jag så gott som symtomfri från fibromyalgin,
det är svårt att fatta jag kan inte säga annat än att det är magiskt.
Jag tror att jag tidigare provat allt inom den traditionella medicinen inklusive psykoterapi, gruppterapi mm. men
aldrig tidigare blivit speciellt hjälpt. Hade inte för avsikt att examinera men nu vill
jag ge andra möjligheten att få denna fantastiska effekt.
Lise-Lotte Gunnarsdotter deltagare HY-utbildning
Socialpedagog psyko - familje - terapiutbildad.
DELTAGARE på utbildningen i HoliYoga ger feedback:
”Lokalen:
Underbart ljusa och fräscha lokaler. Stor rymd, härlig energi i lokalen. Smakfullt inrett med fin konst, skulpturer,
ljuslyktor, kristaller. Fantastiskt att få möjligheten att sova över på Shanti under utbildningen och att den stora
lokalen gjort det möjligt för flera personer att vistas tillsammans men ändå ha tillgång till sitt "privata space".
Att kunna ha med sig egen mat för att värma underlättar både för plånboken, samhörigheten och för att spara
tid
Kursmaterialet:
Otroligt innehållsrikt och bra sammanställt. Tydligt, sammanhängande. Sååå lärorikt och tål att läsas om
många gånger! Fantastiskt att materialet innehåller både yogaövningar, meditationer etc samt info om
chakrana etc samt musiksammanställning... Så mycket i gotte-påsen!
Innehållet på kursen:
Jättebra upplägg med 1 chakra i taget, att verkligen få chans att dyka in och koncentrera sig, lära sig ett chakra i
taget. Både bra för den egna processen men också för att verkligen lära sig/ta till sig läran kring varje chakra. Bra
med en inledande intro-helg och metodik-tillfällena kom precis där de skulle. Bra upplägg på 1:a metodikhelgen
med att öva med korta yogapass i smågrupper. Skönt att fått "testa på" innan det var dags med den egna
praktiken.
Super att första halvan av kursen bara fick vara "upplevelse/läkning/process" innan lärarrollen fick ta mera
inträde på andra halvan.
Examinationsuppgifterna var ganska så omfattande (annorlunda och kändes som "mer" än på MediYoga Terapeututbildningen). Dock när jag väl hade kommit igång tyckte jag det var oerhört lärorikt och tacksam för
att alla uppgifter ingått. De fick mig att fundera, tänka till, reflektera och få det på print och inte bara fastna
med "alla tankar i huvudet". Jättebra att få feed-back från dig på Ex-uppgifterna.
Läraren:
Du är bara helt fantastisk! Svårt att sätta ord på det, men du besitter en slags magisk kombination av en ofantlig
kunskap som man känner av inte bara finns i ditt intellekt utan i hela ditt väsen. Det är den stora skillnaden mot
många andra lärare tror jag. Kunskapen finns hos många, men är inte riktigt en del av varje cell om du förstår
hur jag menar?! Det är inte bara din kunskap som gör dig unik utan din förmåga att vara mjuk, närvarande,
intuitiv, följande och lyhörd, men utan att för den skull tappa lärarrollen eller den energi som du "förväntas
hålla". Du har en förmåga att hitta "nycklarna" in hos varje individs mörka vrår och varje person känner att du
"talar till dem". Det är magiskt! Du är magisk! Ja, på riktigt Ulrica!
Din röst är klar, tydligt och samtidigt mjuk. Din utstrålning är ljus. Du har ett stort
hjärta som känns för alla närvarande.” endast en del av utvärderingen.

Deltagare HY-utbildning
Mediyogaterapeut, sjukgymnast, röstyogainstruktör och Lärare i HoliYoga.
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Jag kan inte i ord beskriva hur viktig Ulrica Liavor och Shanti Yoga & Kultur är för så väldigt många människor. I vårt
alltmer sönderstressade och otrygga samhälle behövs verkligen trygga oaser av lugn och frid, för att ge oss lite
andrum. Och ännu viktigare, lära oss hantera och inte bara överleva utan också må bra i våra kroppar, till vardags…
…Personligen skulle jag dock vilja betona Ulricas FIBROYOGA, som otroligt nog kan ge utbrända och sjuka människor
deras liv tillbaka, såväl kroppsligen som mentalt. För fibroyogan bygger på rätten att vara, känna, agera och tycka
om sig själv.
Jag är en 31årig kvinna som varit sjuk sedan 14 års ålder, det vill säga i över halva mitt liv. Mina problem är både av
fysisk samt psykisk natur, då jag förutom fibromyalgi, kroniskt värk- & trötthetssyndrom samt fetma, också har
generellt ångestsyndrom, depression och tvångssyndrom. Under mina 17 år som sjuk, har jag träffat en absurd mängd
med läkare, psykiatriker, psykologer, kuratorer, specialister, sjukgymnaster samt andra terapeuter, men ändå inte
blivit friskare. Fysiskt blev jag till och med bara sämre och sämre. Tills jag hade turen att träffa Ulrica Liavor och
började på hennes fibroyoga.
För första gången i mitt liv fick jag då möjligheten att komma i kontakt med själva roten till sjukdomarna. Hela första
halvåret gick åt till att bara vara och att lära mig andas. Under ytterligare ett år började jag sedan långsamt och
försiktigt möta mig själv. Steg för steg tog vi i fibrogruppen itu med kroppen och sinnet. Vi började med att rota oss
(små bäbisrötter växte ut och hjälpte mig få lite balans och stabilitet i min splittrade och smärtsamma tillvaro), följt
av att vi såg och mötte våra känslor (jag släppte ut de instängda och lugnade de kaotiska genom att se och acceptera
dem). Därefter stärkte vi oss själva genom att hitta vår inre kraft och har precis nu börjat jobba med självacceptans.
Denna yogiska, kognitiva gruppterapi har börjat bryta ner murar hos mig, som landstingets experter aldrig ens kunnat
rubba. Och har inte bara hjälpt i sig, utan också tillslut, efter alla dessa år, banat vägen för annan vård, som jag
tidigare inte varit mottaglig för. Och även om jag kanske aldrig kommer bli helt frisk, så har fibroyogan öppnat dörren
till en, sedan mycket länge, totalt igenbommad värld. En värld där jag en vacker dag ÄNLIGEN kan komma att ha
rätt att vara jag. Utan all denna onödiga smärta, skuld, skam,
rädsla, ångest och oro.
Detta är stort! Så TACK, Ulrica, för allt du gör! För att du ger oss
hopp om framtiden, visar vägen ut ur mörkret, ger oss kraft att
förändra det som går och hjälper oss omfamna resten. Utan dig
och Shanti, hade jag och många med mig, inte haft en chans i
dagens samhälle.
Anna, Arboga
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