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Holistisk YogaTerapi enligt Ulrica Gulz   

- fördjupningsutbildning i Holistisk Yoga för lärare i Holistisk Yoga 2016/2017  

 

Nu är det äntligen dags efter flera års tänkande och mentalt planerande, utforskande samt 

systematisering av kunskap att sjösätta utbildningen till Yogaterapeut i Holistisk Yoga! Det känns helt 

fantastiskt inspirerande och passionerat i varje cell av mitt varande. Som jag har längtat att få gå på 

djupet i dessa frågor och ämnen med utbildade lärare i Holistisk Yoga, ni som har alla förkunskaper, 

har praktiserat, gjort erfarenheter och också vill gå vidare, gå djupare! Vi kommer att få det 

underbart tillsammans på den här resan, vi kommer inte vilja att den tar slut när det närmar sig.  

Målet med den här utbildningen är INTE att röra oss i de fyrkantiga ramarna och i de grunda 

vattendragen, utan vi ska känna oss fria att utforska det som inte går att få ner i kolumner och siffror, 

det som inte låter sig lätt studeras. Vi ska utforska energin och psykologin i yogaterapin och på det 

sättet kommer den här utbildningen att särskilja sig från många andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det främsta fokuset för mig är att ge er redskap att utveckla er själva som lärare och yogaterapeuter, 

er lyhördhet och känsla för energier både i er själva och de ni möter. Vi kommer arbeta mycket med 

praktiska övningar för att få in komplicerade flöden och tekniker i ganska enkla former, dock inte 

fyrkantiga ;-) Ni kommer att lära er MASSOR, men vi ska försöka att INTE pressa in MASSOR i schemat 

för det! Ni kommer att bli mycket kompetenta yogaterapeuter i Holistisk Yoga och ni kommer att bli 

ÄNNU bättre yogalärare i HY än ni redan är!  

 

Nu krävs bara att upplägg med tider och allt stämmer med era liv och att ni hoppar på tuffetåget mot 

HYT! Svara så snart ni kan ☺☺☺☺  Jag är beredd att göra ändringar om det krävs för att så många som 

möjligt ska kunna av er som vill, men det behöver ske snart då alla andra kurser står tillbaka i väntan 

på att detta blir klart och deras datum måste också sättas.  

 

OBS! Detta är ett material ihopsatt för er NU och eftersom jag vet att det inte går till någon jag inte 

känner, så får det vara som det är just nu och filas på senare. Har försökt delge viktiga saker! Jag 

kommer under året förstås att hitta in i detaljerna mer och mer, så håll spacet öppet. 
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Omfattning:  

HYT har omfattningen 7 dagar + 4 dagar + 4 dagar + 7 dagar + 4 dagar = 26 dagar utspritt från  

juni 2016 - nov 2017 alltså 1,5 år! 

26 dagar, dvs ca 200 timmar lärarledd undervisning  

 

Tider 2016/2017 

13-19 juni 2016 (avfärd 20 juni)  INTERNAT 

18-21 aug  2016 på Shanti 

2-5 feb 2017 på Shanti 

12-18 juni 2017 (avfärd 19 juni)  INTERNAT 

30 nov-3 dec  2017 på Shanti avslut/examen 

 

Upplägg på internatveckorna 

7.30 frukost 

8-ca 11.30 Undervisning och sedan en halvtimme space för att få till lunch i kökskarmagrupper 

12-14 lunch som soppa och sedan vila 

14-ca 16.30 Undervisning  

16.30 em-mål /frukt /smörgås... 

17- 19 Undervisning och sedan en halvtimme space för att få till kvällsmat i kökskarmagrupper 

19.30 Kvällsmat som gryta t.ex.  

ca 22 Kvällschanting, zenmeditation o dyl med deltagare som delar ur sina erfarenheter och 

kunskapsområden med varandra ca 30 min. 

 

Måltiderna är redan planerade och förberedda förstås! Vi har internaten hos Lena 

Westin (HY 2013) som har ett fantastiskt ställe i Dala-Floda. Lena deltar själv på 

utbildningen. Vedeldad bastu i ån, vedkamin i den vackra yogasalen i ladan, tyst, 

stilla, vackert…paddla om du vill, bada, njut… fler bilder kommer… 

 
Lenas vedeldade bastu I ån, brygga och flotte att simma ut till! 
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Här är YOGASALEN i den stilla, vackra ladan!!! 

 

Vem kan antas? 

HY Yogalärarutbildning.  Om du har undervisat i HY och annan yoga och nu vill utöka och fördjupa 

dina kunskaper samt arbeta mer terapeutiskt med dina elever och grupper. 

 

Vad menas med Holistisk Yogaterapi? 

Ofta förknippar man yogaterapi med möte med enskilda klienter och det kan vara EN väg att gå för 
den som känner att det enskilda mötet passar. Det passar inte alla, det finns de som däremot har sitt 

forum i arbetet med grupper och där kan man också bedriva yogaterapi! Det främsta fokuset ligger i 

den här fördjupningsutbildningen i arbetet med grupper. Arbetet med grupper kan kombineras med 
att arbeta enskilt med samma klienter eller andra.  

 

Yogaterapeut är en term som används i olika traditioner på olika sätt. Ofta förknippas yogaterapeut 
med djup förståelse för anatomi och fysiologi kopplat till olika symptom och sjukdomsbilder. Man lär 

sig asanas och program för olika tillstånd. Yogaterapeut i Holistisk Yoga drar mer åt det psykologiska, 

emotionella, energimässiga och intuitiva. Dvs att symptom och sjukdomsbild filtreras genom andra 
fönster än ovannämnda. Det betyder inte att synsätten inte möts i båda riktningarna, det gör de 

såklart, men för att hålla en metod tydlig och strukturerad mitt i allt intuitivt, så väljer HY väg i detta 

fall.  

Utbildningen kommer att ge dig många praktiska grundläggande färdigheter som krävs för en säker 
och effektiv yogaterapi. Du kommer också att få en förståelse för grunderna i yoga terapi, som 

kommer från de gamla vetenskaperna av yoga och ayurveda.  
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Kort kursbeskrivning 

Yogaterapi finns I många olika former och de flesta har visat sig verkningsfulla för många kroniska 
mentala och fysiska tillstånd och flera av dessa utforskar vi ur det Holistiska Yogapersepktivet på ett 

fördjupat och breddat sätt; chakrapsykologiskt, psykologi ur det västerländska perspektivet, 
ayurveda, energi, fysiologi, kroppsspråk, röst etc Alla dessa infallsvinklar vägleder terapeuten i vilken 

metod, vilket angreppssätt som är bäst att använda från fall till fall.  

HYT utvecklar terapeutens förmåga att kommunicera med en grupp eller en klient med hjälp av 
energi, röstläge, ordval, frasering, kroppsspråk, pauser etc Kommunikationen är bryggan för att 

kunna göra de terapeutiska och metodiska valen som allra bäst gynnar gruppen och klienten.  

HYT utvecklar förmågan hos terapeuten att läsa av en grupp och individer på så  sätt att terapeuten 
får en utgångspunkt för hur hen utformar yogaprogrammet etc HUR man bygger terapeutiska 

yogapass och yogaprogram är förstås en stor del av HYT. Utbildningen innehåller de etiska 

aspekterna och de strukturella principerna som ger HYT tydligare och tryggare ramar att arbeta inom. 
En HY-terapeut ska inte känna sig osäker på sitt arbetsområde. 

 

Beskrivning av en Holistisk Yogaterapeut i korta drag 

• En yogaterapeut är duktig på att SE en klient och få viktig information 

bara genom att se. Andningsmönster, kroppshållning, anima/animus, 

energiflödens rörelse upp eller ner, var sitter det fast, vilka chakran 

flödar, vilka har stannat av osv allt sådant som vi har jobbat med på 

grundutbildningen mer eller mindre.  

 

• En yogaterapeut kan känna in en gruppenergi och kunna välja 

inriktning på pass utifrån det. Under passet byta ut, ersätta, plocka bort för att följa behovet i 

gruppen. 

 

• En yogaterapeut kan ”möta” en enskild deltagare under ett pass utan att deltagarna förstår 

att det sker.  

 

• En yogaterapeut kan så mycket om gruppdynamik, chakrapsykologi xxx att allt detta sker 

med lätthet och utifrån den djupa intuitionen i kombination med djup kunskap. 

 

• En yogaterapeut har god kännedom om olika sjukdomar och ännu mer känner till symptom 

och hur de kan förstås eller tolkas ur ett yogaterapeutiskt perspektiv (chakrapsykologi, flöde, 

hållning, andning etc) 

 

• En yogaterapeut har dels färdiga ”program” och övningar som kan användas vid olika 

tillstånd, men framför allt har yogaterapeuten den kunskap som i kombination med 

intuitionen och ”läsningen” kan ge helt individuella lösningar eller grupplösningar bortom 

styrda program! 
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HYT är ett öppet space 

 

Det finns ingen uttalad drivkraft att övertyga eller överbevisa någon annan i form av vetenskapliga 

studier när det gäller yogaterapeutisk HY! Området vi rör oss inom är alldeles för öppet och 
svårdefinierat för att passa till den typen av studier. Observera att det på INGET sätt betyder att 

effekten är mindre eller ogripbar, men själva sättet att arbeta sker inom helt andra ramar än de just 

nu väldefinierade metoderna. Som MY etc. Det betyder inte heller att inte studier välkomnas – 
tvärtom! Viktigt dock att veta att fokuset från MIN sida INTE ligger där eftersom det skulle innebära 

en anpassning av metoden och därmed begränsningar.  

 

HYT kommer att ge dig praktiska färdigheter när det gäller klientbedömning: 

• Chakranalays: dominans, över/underskott 

• Enkel funktionell bedömning: symptom, problem i kroppen, var finns stelhet, överrörlighet. 

Det handlar INTE om en sjukgymnastisk bedömning utan en enklare mall för att kartlägga 

kroppens uttryck för obalanser och stagnation ur det yogiska perspektivet. 

• Kroppsattityder: försvar, överskott, emotioner, dominans, tydliga signaler 

• Ayurveda: mkt basic/grundläggande ayurvedisk konstitutions 

bedömning ur ett Holistiskt yogaperspektiv = VAD behöver VI 

veta? Detta kan de flesta som kommer till utbildningen redan 

och det är INTE en ayurvedisk utbildning utan vi använder ett 

fåtal parametrar som hjälp att kartlägga effektivt det som vi 

behöver för att kunna möta klientens/gruppens behov på allra 

bästa sätt i val av asanas etc Kom ihåg att det är I YOGAN som 

HY applicerar ayurvedan individuellt eller i fh till en viss 

problematik, vi ger inga ayurvediska råd (om man har den 

kunskapen är det ok förstås).  

• Samtalsmetodik: tydlig struktur för bedömningssamtal som INTE 

har för avsikt att vara samtalsterapeutiskt! Den som har 

utbildning för renodlad samtalsterapi kan självklart väva 

samman metoderna och då tydligt ange de metoder som utövas 

och den som VILL ge samtalet mer tid och det lyssnande momentet mer utrymme är fri att 

göra det, men utan att gå in i en terapeutisk roll om du inte har utbildning för det. Observera 

dock att Holistisk Yogaterapi på intet sätt är en utbildning till något som får förväxlas med psykoterapi! Du som 

får ett intyg i Holistisk Yogaterapi är endast godkänd att utöva metoden så som den lärs ut och enligt dess ramar, 

allt annat görs helt på eget initiativ och på eget ansvar och är då inte längre HYT. Samtalsmetodiken i HYT är 

utformad för att du som yogaterapeut ska få tydliga avgränsningar som hjälper både dig och 

klienten att hålla rimliga tider och att trots ibland svåra situationer ändå kunna hålla en 

neutralitet, gränser och varm tydlighet som hjälper din klient att kunna förhålla sig till något 

och dig att inte bli dränerad. Du kommer att undersöka hur du kan etablera terapeutiska 

relationer med dina kunder: hur man sätter tydliga gränser; vad är professionella och etiska 

gränser; lyssnande och kommunikationsförmåga. 

• Lära dig att ta och dokumentera en klienthistoria enkelt och tydligt 

• Lära dig en tydlig flerstegsmetod för kontakten med klienten och bedömningen via mail, 

personligt och i ev grupp. 

• Utforska viktiga frågor för att bedriva verksamhet i yogaterapi  
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HYT kommer att ge dig praktiska färdigheter när det gäller yogaterapi: 

• Lära dig att skapa (dokumentera och utvärdera se ovan) individuella terapeutiska yogaplaner 

• Lär dig att utforma individuella yogaterapisessioner och gruppprocesser. 

• Fördjupa din förståelse för chakrapsykologi, grundläggande psykiatri och psykologi  

• Lära dig hur HY, chakrapsykologi , energikunskap och enkel Ayurveda kan användas 

tillsammans för att främja välbefinnande i kropp, själ och ande och hur vi kan utforma 

terapeutiska individuella pass utifrån det. 

• Fördjupa din förståelse för bredden av Yoga läror (asanas, meditation, pranayama, kost, yoga 

filosofi, intuition, livsstil, och mer), och hur de kan användas för att hjälpa en kund 

terapeutiskt. Detta sker automatiskt genom utbildningens innehåll, men utgör inget eget 

block. Om du inte har kunskaperna när det gäller t.ex. kost och livsstil som inte ges eget 

utrymme i HYT, så rekommenderas att du etablerar kontakter som du kan hänvisa deltagarna 

till. 

• Lära dig/utforska/upptäcka ”Energi Healing” injicerat i ett pass: rollerna av intention och 

avsikt; kraften i sinnet; terapeutisk användning av bekräftelser, visualiseringar och mantra. 

Hur skapar man en stark energikupol över gruppen t.ex. Hur skapar man ett starkt skydd för 

gruppen ,enskilda deltagare…? 

• Lära dig om hur du uttrycker dig, hur du fraserar, hur du använder din röst och hur det 

påverkar gruppen, Tempo, artikulaiton, dynamik, frasering, intention, ordval etc en viktig 

kunskap för en HY-terapeut. När säger man ”lyft armen” i en övning, eller vad händer om jag 

bara säger ”lyft” eller säger ”lyft som en tung trädgren” eller byter röstläge, hastighet…? 

Detta är ett väsentligt ämne i utbildningen, något som yogalärare oftast bara gör intuitivt och 

ibland omedvetet, men  här lär du dig varför, vad och hur! 

Olika block: 

• Yoga Terapi Principer 

• Fysiska sjukdomar och kopplingar till chakrana. Vi tar upp 100-talet symptom, chakrakoppling 

och hur man kan tänka kring asanas, pranayama, chanting och pass (alltså vi gör INTE pass för 

100 symptom så klart, utan fokuserar mer på vissa och lär oss principerna för att tänka kring 

fler). Hur sätter man samman ett paket för ett specifikt tillstånd. Ni får jobba i par och på 

egen hand för att delvis få fram ett eget material. Om ett symptom kan kopplas till ett chakra 

så innebär ju inte det att det är där vi behöver börja. Hur ska vi veta och tänka? Här utgår vi 

förstås från hela materialet från HY fördjupar insikterna och möjligheterna med nya ögon och 

vi lägger även till nya specifika övningar och pass. 

• Pranayama ur HY-banken och nytt 

• Meditation ur HY-banken och nytt 

• Asanas ur HY-banken och nytt 

• Psykologi och psykisk hälsa  

• Ayurveda – vi fördjupar den ayurveda vi redan kan från grundutbildningen och för in det 

tänket ännu mer i asanas och pass. Vi repeterar och förtydligar det enklaste av 

ayurvedadiagnoser för att kunna guida oss grovt i val av övningar och utförande.  

• Viktig kunskap i Yoga Sutras: äntligen kommer lite yogafilosofi in i HY, inte bara invävt utan 

specificerat     
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Krav för att bli godkänd HYT 

• Närvaro på alla moduler 

• Avslutade och godkända inlämningsuppgifter 
• Delaktighet I diskussioner, aktiviteter som visar att förmåga att analysera, reflektera och 

omsätta detta I praktisk metod finns.  
• Visa med praktikpass mm att man kan arbeta på ett säkert och lämpligt sätt. Detta får varje 

deltagare kontinuerligt feedback på av lärare och deltagare.  

• Godkänd praktik, summering av densamma och redovisning I gruppen. 
• I gruppsamtal kunna diskutera litteratur 

• I grupp och via mail besvara frågor på litteratur 

• Om kraven inte är uppfyllda kan deltagaren få extra stöd mot viss ersättning för att kunna 
uppnå kraven. Obs! Detta är för att garantera en hög standard och kvalitet på alla HYT-

terapeuter.  

Hemuppgifter  

OBS!!! Detta är INTE klart alls, detta är bara utkast och tankar så se det bara som en 

vägledning till ungefär hur det kan komma att se ut. Det är rimliga MEN viktiga studier och 

uppgifter ni ska göra och det är LÅNG tid ni har på er, ingen stress!  

1. Använda redskap och metoder i egenträning för att förstå och göra en fysisk, 

emotionell och energimässig erfarenhet. Detta gäller under hela utbildningstiden. 

2. Reflektion kring hur dessa redskap och metoder påverkar dig, hur de känns, 

insikter du gjort och motstånd du upptäckt. Skriv en KORT summering av dessa 
reflektioner på max 1-2 A4. Din summering kommer du också dela kort i grupp. Detta sker ett par 

gånger under utbildningen. 

DEL A: 

3. Du introducerar metoder och redskap med klienter och grupp. ”Praktik” gör ni i de grupper ni 
redan har och lägger till några enskilda klienter för att träna, vilket inte betyder att ni måste välja att 

jobba enskilt i fortsättningen! 

4. Sammanställer kortfattat innan modul 3. Delger i grupp. 

DEL B: 

1. Välj ett tillstånd/symptom/sjukdom som intresserar dig och forska lite extra kring det, bortom det 

du lärt dig på utbildingen. T.ex. en särskild psykologisk utmaning eller tankar kring behandling för 

detta.  

2. Skriv en kort rapport som kan vara till hjälp för andra HYT. Bakgrundsinformation, anatomi, 

fysiologi, chakrapsykologi, energi, kropp…Ge dina tankar kring metod och behandling. Max 2-4 sidor  

Uppskattad tid för DEL B är 6-10 timmar, så lägg inte mer tid utöver det mer än om du själv känner 

dig starkt motiverad till det. Detta skall vara klart senast 1 månad innan modul 4.. Du visar att du kan 
analysera, reflektera och föreslå upplägg, vilket är viktigt för examen.  

 

Info! Jag kommer att praktisera själv med klienter och mindre grupper under hela året som en egen 
förberedelse inför start. Alltså testa alla modeller som vidareutvecklats många nivåer sedan jag 
jobbade mycket med klienter till och från mellan ca 2005 och 2010.  
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Kostnad  

1. 7 dagar juni 2016 kostar 5880 kr ex moms (7350 kr) + 2100 kr för kost och logi  

2. 4 dagar sept 2016 kostar 3360 kr ex moms (4200 kr) 

3. 4 dagar feb 2017 kostar 3360 kr ex moms (4200 kr) 

4. 7 dagar juni 2017 5880 kr ex moms (7350 kr) + 2100 kr för kost och logi 

5. 4 dagar nov/dec  2017 kostar 3360 kr ex moms (4200 kr) 

 

Summa:  

7+4+4+7+4 dagar  

21.840 kr ex moms (27.300 kr) + ca 4200 kr för kost och logi i 14 dagars internat (!)  

vilket tillsammans blir 25.200 kr ex moms och 31.500 kr inkl moms för hela utbildningen.  

Detta kan delas upp på t.ex. två fakturor, en för respektive år, en på 15.750 kr ink moms för 2016 

som kan delbetalas hela 2016 och en för 2017 på 15.750 kr som kan delbetalas under hela 2017. 

Andra förslag på upplägg som passar dig är välkomna och försöker mötas upp så långt det är möjligt! 

Tänk på att du får VÄLDIGT mycket för kurspriset om du tycker det känns mycket. Tänk också på att 

det löper över 1,5 år och att du kan delbetala.  

 

 

Litteraturexempel 

Betyder INTE att ni ska läsa ALLA  dessa böcker, inte att ni ska HA heller, jag bara visar sfären. Men delar 
av vissa böcker kommer att bli aktuella och det är i denna sfär vi rör oss kunskapsmässigt. Självklart är 

Anodea med oss hela tiden! 

McCall, Timothy B. Yoga as Medicine: The Yogic Prescription for Health & Healing. New York: Bantam, 2012 

Frawley, David, Ayurveda & the Mind: the Healing of Consciousness, Lotus Press, 1996 
Lyssna till kroppen Lise Bourbeau – alla hennes böcker egentligen 

Emerson, D., Hopper, E., Overcoming Trauma through Yoga, North Atlantic Books, 2011. 

Forbes, Bo, Yoga for Emotional Balance, Shambala, 2011. 

Segal, Inna Kroppens hemliga spark. Ica bokförlag 

Nurrie Stearns, M, and Nurrie Stearns, R, Yoga for Emotional Trauma: Meditations and Practices for 
Healing Pain and Suffering, New Harbinger, 2013. 

Weingraub, A. Yoga for Depression, Broadway Books, 2004. 

Shannahoff-Khalsa, David Kundalini Yoga meditation for complex psychiatric Disorders 

Forbes, Bo Yoga for emotional balance 
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Litet tillägg som är superviktigt för mig att alla förstår som vill gå HYT: 
 
Insåg i ett samtal idag 7/5 att man såklart läser utkastet med olika ögon beroende på vad man 
kommer med själv. Jag tycker att jag är nästan övertydlig i utkastet, men inser när jag läser med 

andra ögon att jag kanske ändå behöver förtydliga lite till! 
 

Termen "Yogaterapeut" är ju väldigt många olika saker i olika traditioner. För mig är det en 
yogalärare som kan agera "terapeutiskt" med grupp först och främst. Tanken är att lära sig mer och 
få fler redskap så att man kan använda HY på ett ännu djupare sätt och ffa utveckla medvetenheten 

om ledarskapets funktioner i relation till gruppens behov och "problem"/behov. 
 

I prospektet så trycker jag många gånger på "GRUPPEN", men när jag läser med en samtalsterapeuts 
ögon t.ex. så kan jag förstå att man kan dra iväg i tanken och tolka något som inte står. 
"Klientbedömning" t.ex. är något som man kan VÄLJA att göra enligt min modell som ca 30 minuters 

enskild bedömning (mycket neutral och med ramar för att INTE gå in i en samtalsterapeutisk 
situation, här handlar det om dosha, andningsmönster, hållning, försvar, chakraflöden osv) INNAN 

man startar en terapeutisk grupp. Detta kan man också välja att istället bara göra i samband med att 
man har gruppen, dvs man iakttar och summerar utifrån det man ser och har lärt sig att avläsa. osv 
Båda sätten är bra och kan användas bara ena eller både och. 

 
"Samtalsmetodiken" är ingen samtalsterapimodell!!! Det är just en metodik främst till för att 

kartlägga en deltagares behov inför en gruppterapeutisk process. Metoden är utarbetad just för att 
det INTE ska vara en samtalsterapeutisk situation, vilket det lätt blir för alla som träffar människor så 
som en yogalärare gör. Jag vet många t.ex. mediyogaterapeuter och även andra traditioner, som 

säger att de har supersvårt att inte hamna i en samtalsterapi! Det är just det jag vill ge redskap för att 
INTE hamna i. Vi behöver redskap för att kunna hålla och hantera och sätta ramar och behålla 

neutralitet i ett möte där en deltagares/klients mående kartläggs på ett enkelt sätt. Dessa redskap är 
även till för att hålla ramar och energi i en grupprocess. 
 
Varför har jag fokus på grupp och inte enskild individ på HYT? 
�  JO, dels väljer jag det eftersom det är grupprocesserna som intresserar mig och som jag är 

bra på! Som jag ÄLSKAR! Där ligger min unika kunskap som jag vill dela med mig av. Jag har 
ingen som helst drivkraft att ge mig in i ett område som jag inte har befogenhet eller 
kompetens att vare sig utöva för egen del eller utbilda någon annan i. Att vi studerar 
psykologi ut väst och öst är för att bli kunniga och kvalificerade att kunna möta de grupper vi 
egentligen gör redan idag på ett ännu bättre sätt, med finlir och förmåga att verkligen hitta 

det som för vidare. 
�  Dels är det även för att rent krasst det finns få yogaterapeuter som kan livnära sig på enskilda klienter, 
det tar massor med tid (utan tydlig metodik ffa) och ger ingen inkomst. 

�  Gruppmetodiken behövs och är extremt underskattad som instrument för att nå in till 
människors egen läkningsförmåga och framför allt finns det stort behov av professionell 

kompetens inom detta. Jag pratar om helt andra saker än att sitta och leda yogapass för en 
grupp, jag pratar om att spela på ett instrument när man leder, som att leda en kör eller en 
orkester! 

�  Sedan är det förstås för att den enskilda djupare processen absolut i min mening alltid kräver 
en kompletterande utbildning som psykolog eller psykoterapeut eftersom vi rör oss i de 

emotionella, mentala vattnen i HY. (obs igen! Den som går utbildningen och redan ÄR eller 
kommer att BLI psykoterapeut el likn får förstås ett fantastiskt redskap i HYT) 
�  Men den sista och viktigaste orsaken för mig att fokusera på yogaterapi i grupp är för att det 

är ett fantastiskt sätt för klienten att läka. Grupprocessen är ovärderlig, det vi ju alla som gått 
HY och som undervisar i HY och det är de processerna HYT går djupare i, med fokus på lite 

mindre grupper och massor med kunskap. 
HYT riktar sig inte till klienter först och främst, även om vi kan välja att träffa dem enskilt för 
kartläggning, utan är en vidareutveckling av HY med grupp. NI får redskap för kortare 
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"avstämningar", kartläggning med enskild och genomgångar av individuella pass etc men det har 

inget som helst att göra med samtalsterapi. Det vi gör med en klient är ffa för att få med sig MER 
kunskap om deltagarna in i en gruppterapeutisk situation. Det är INGEN samtalsterapi. Vi är INTE ute 
efter att gräva i människors psyken, vi öppnar dörrar för läkning utifrån en bred kunskap om oss 

själva, människan och yogan.  
 

Jag förtydligar också att de redskap som du får på HYT ger dig alla möjligheter att arbeta med klienter om 
det passar DIG bra och inte minst du som redan är i klientsituationer i det yrke du redan har kan förstås 
hitta helt nya vägar som berikar. 

 
Kom även ihåg att det inte är någon läkarutbildning ni ska gå, det är en 26 dagars fördjupning i HY ;-) 

 

Hari Om 

Ulrica  


