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KURSPLAN 2018 

Utbildning 

Fördjupningsutbildningen i HoliYoga HORMON omfattar 4  moduler à fyra dagar. Du som 

inte har grundutbildning i HoliYoga kan få tillgång till utbildningen genom att gå tre dagars 

grundkurs. 

Omfattning 

De fyra grundmodulerna omfattar cirka 230 timmar, varav ca 110 timmar är lärarledd 

undervisning och ca 120 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och 

praktik. 

Förkunskapskrav 

Du måste ha grundutbildningen som lärare i HoliYoga eller tidigare utbildningar i Fibroyoga I 

och II eller Holistisk Intensiv.  HoliYoga GRUND á tre dagar är en genväg till HoliYoga 

HORMON. Se till att vara ute i GOD tid då du kommer behöva göra uppgifter, delta på pass 

samt göra en tenta som visar att du kan tillgodogöra dig metoden.  

Syfte 

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarens kunskaper om yoga, andning och röst ur ett 

hormonyogaperspektiv. Eftersom det är HoliYoga så är även människor med olika typer av 

smärta emotionellt och/eller fysiskt inkluderade i metodiken i allra högsta grad. 

MÅLSÄTTNING med utbildningsmodulerna 

Ge redskap 

Målsättningen med Shanti Yoga & Kulturs utbildningsmoduler i HoliYoga HORMON är att du 

ska kunna leda grupper i HoliYoga HORMON.  Ditt mål som lärare blir att ge dina deltagare 

redskap som hjälper dem att SJÄLVA kunna balansera sin kropp och sina hormoner och att 

själva kunna påverka lust, sinnlighet och allmänt välbefinnande. 

Egen upplevelse 

Grundmodulerna i HoliYoga HORMON avser även att, för dig som går utbildningen,  

förmedla en egen upplevelse av HormonYogan och vad dess tekniker under regelbundet 

personligt utövande kan ge, i form av hälsa, hormonell och emotionell  balans.  
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Mål/förväntade studieresultat för att examineras 

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren  

- själv kunna utföra, och även ha kunskap om funktion, samt lära ut olika HoliYoga 
HORMON-pass. 

- ha god och tillräcklig erfarenhet av att själv utforska och påverka kroppen med hjälp 
av andning, yoga, rörelse, kopplat till HormonYogan för att sedan kunna lära ut till 
andra. 

- ha god och tillräcklig egen erfarenhet, genom ffa självträning, om HormonYogan och 
dess praktiska övningar. 

- ha ständigt lika aktuella kunskaper kring chakrasystemets psykologi och metodiken 
kring detta som tillägnats genom grundutbildning i HY, det  är A och O för en HY-
lärares kompetens och det är nödvändigt att uppdatera sig i genom att själv arbeta 
med metoden och genom återkommande HY-kurser. Dessa kunskaper ligger förstås 
som grund för HHY. För den som INTE har gått HY är detta extra viktigt och det 
kräver ett kontinuerligt arbete för att lära känna metoden djupare. 

- ha goda kunskaper om HHY-övningar och hur dessa kan kombineras med varandra 
på ett bra sätt. 

- Ha kunskaper om vilka HHY-pass som passar olika förutsättningar. 

 

Innehåll 

Kursen innehåller bland annat följande moment:  

 Hormonfysiologi 

 Grundtekniker HHY + meridianer 

 Stående asanas 

 Sittande asanas 

 Liggande asanas 

 Pranayama i HHY 

 Chantning i HHY 

 HHY grundpass HELHET 

 HHY vid lågt östrogen (äggstockar epicentrum) 

 HHY för sköldkörteln 

 HHY för trötta binjurar 

 HHY för lust 

 Du får göra en hemtenta i HHY mellan gång 1 och 2. Tentan är till större delen i formen 

”välj svar” eller ”ja/nej”, resterande del är korta svar, alltså ingen uppsats.  

 Du får göra grupparbete på plats med 1-2 andra deltagare. Grupparbetet handlar dels om 

hormonfysiologi samt övningar. 

 Du får leda några deltagare i ett eller flera övningspass för att prova övningar ur alla 

kategorier.  

 Egen praktik med minst 3-4 deltagare och 6-10 pass.  

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. 
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Självstudier i form av litteraturläsning samt självträning, dokumentation, reflektion och 

tillämpning av kursens innehåll i egen praktik tillkommer. 

 

Examination och Godkänd lärare i HoliYoga Hormon 

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, samt godkända tenta.  

Praktikpass genoförs på plats med gruppen.  

Praktik skall genomföras med minst 3-4 deltagare och minst 6-10 pass. Praktiken redovisas 

skriftligt. Denna praktik har inte alls samma omfattning i utvärdering som HY-praktiken! Vad du ska 

göra i praktiken är angivet. Du ska inte sätta ihop egna pass! Eftersom du redan är utbildad kan du ta 

betalt för kursen, men för att ge dig själv större utrymme att kunna utforska, så rekommenderar jag 

reducerat pris. 

Om man har närvarat aktivt alla 12 dagar och har gjort alla därtill hörande examinationer och 
praktik, så är man sedan godkänd lärare i HoliYoga HORMON.  Man erhåller då ett 
utbildningsbevis.  

OBS!!! Det kommer krävas kontinuerlig uppföljning och uppdatering i HHY för att erhålla 
fortsatt intyg på kompetens, genom att minst en gång vart annat år delta i de tillfällen som 
erbjuds på ca 3-4 dagar, samt ta del av uppdateringar kring HHY. Detta för att kunskapen om 
hormonerna ständigt uppdateras då det är ett extremt komplicerat område. HHY förhåller 
sig till dessa uppdateringar, samt utvecklar metoden och nya pass kontinuerligt detta är 
nödvändigt att en lärare i HHY tar del av för att vara trovärdig och kunna representera 
metoden på ett bra sätt. I mån av plats kan man också delta på grundutbildningen igen eller 
valda delar till reducerat pris. 

 

Litteratur och övrigt att införskaffa till kursen 

Obligatorisk litteratur: 

Kurskompendier  U Gulz, ingår som pdf i kurspriset 

Obs! Mias bok kommer troligen ersättas av en annan, men den rekommenderas ändå att ha i 
bokhyllan: 
Mia Lundin; Kaos i Kvinnohjärnan : Balansera dina hormoner och signalsubstanser på ett 
naturligt sätt. Finns häftad på Bokus eller Ad libris och den beställer du och betalar själv. 

Obligatoriska pass 

Under utbildningen ska deltagaren införskaffa ett antal pass på MP3/video för 

självträning. Dessa kommer anges vid kursstart. 

Övrigt: 
Yoniägg rekommenderas att införskaffa http://yoninature.com 

Med reservation för ändringar! 
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Grundmodul, för dig utan grundutbildning 

9-11 feb  fredag kl 14- sön kl 17 

Kostnad: 2800 kr ex moms 3500 kr inkl moms 

Modul I  

22-25 mars torsdag kl 14 – söndag kl 17  

Modul 2 

26-29 april torsdag kl 14 – söndag kl 17  

 

Modul 3 

24-27 maj torsdag kl 14 – söndag kl 17  

Modul 4 

20-23 sep torsdag kl 14 – söndag kl 17 

Obs! Respektera sluttiden vid planering av hemfärd. 

Kostnad: 12800 kr ex moms  16000 kr inkl moms 
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LÄRARE 

Ulrica Gulz 

Ulrica Gulz 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 samt att hon fortfarande har en komplex 
situation hemma, har hon till största delen 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 14 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 h on 
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, Rö stYoga 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 s jälvstudier i västerländsk 
psykologi, olika terapiformer samt yoga. Den viktigaste utbildningen för henne är dock den egna resan 
från svårt smärtburen till frisk. 

 

Anna Eklöf 

Anna Eklöf kom i kontakt med Ulrica Gulz och 

HoliYoga efter egen erfarenhet av smärta och 

sjukdom. För henne blev det den metod som, efter en 

längre tid av olika försök till bättring, äntligen gav 

resultat. Hon har sedan dess utbildat sig i samtliga 

lärarutbildningar; HoliYoga, HORMON och RÖST. Anna har även en logopedexamen där hon ha r många 

års erfarenhet av habilitering, röst och stamning. I dagsläget jobbar Anna med HoliYogans alla olika 

delar. Hon har fördjupat sig mycket inom HoliYoga HORMON kopplad till fertilitetsproblematik. Anna 

har även utformat sätt att väva in HoliYoga RÖST i sin logopedverksamhet med bland annat individuell 

behandling och gruppbehandling för vuxna som stammar.  Anna kommer leda större delen av 

lärarutbildningen i HoliYoga Hormon 2018.  


