HoliYoga
GRUND

För anmälan: www.holiyoga.se
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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.
HOLIYOGA GRUND
HOLIYOGA GRUND ger en möjlighet att prova metodens olika delar innan man till exempel bestämmer sig för
att gå någon av lärarutbildningarna. Även om man kan gå direkt in i lärarutbildningarna i HoliYoga och RÖST, så
får du med denna kurs just den grund som gör att du kan gå djupare direkt och få ut mer av
utbildningarna.
Syftet är även att skapa möjlighet att förutsättningslöst bara ge sig tiden att utforska och
läka även om man inte tänker utbilda sig.
HOLIYOGA GRUND kan också ge den kunskapsgrund som behövs för att kunna ansöka till
lärarutbildningen i HoliYoga HORMON (tidigare krävdes lärarutbildningen i HoliYoga och nu
finns alltså denna ”genväg” för dig som vill bli HormonYogalärare),

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!
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.
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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.
Byggstenar


Yogisk "psykologi"










Chakrasystemet och det inre samtalet
Andning
Asanas (position/rörelse)
Rörelse
Chanting (mantrasång)
TCM & SuJok
Ayurveda
Meditation (tyst, andning, ljud)

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.

EXAMINATION OCH GODKÄND KURS inför HoliYoga HORMON
Du som går HoliYoga GRUND för din egen skull behöver INTE göra någon examination! Detta är enbart för dig
som har för avsikt att ansöka till HoliYoga HORMON. Då skall du ha genomfört förelagda uppgifter i form av
aktiv självträning via bla YOGOBE, vilka redovisas muntligt och skriftligt, samt deltagit aktivt på lektionerna. En
skriftlig tentamen online ingår också. Du som går för din egen skull kommer också få hemuppgifter mellan
modulerna för att kunna fördjupa din upplevelse, men det är inget du behöver bli godkänd i.
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.

LITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL
Obligatorisk litteratur:
U Liavor: Kurskompendier (modulhäfte mailas som pdf och är för att du skall kunna uppleva istället för att
anteckna allt under kursen)
Rekommenderade (obligatoriska för dig som vill söka HoliYoga HORMON) musikalier (noter/inspelningar):
U Liavor: YOGOBE anvisade pass medlemskap gratis 1 mån därefter bekostas det av deltagaren som en
litteraturkostnad. Detta ersätter tidigare cd:s/mp3:s
Med reservation för ändringar!
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PRAKTISK INFORMATION
Var?
Kursen 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
Det finns möjlighet för deltagare som vill att i all enkelhet sova över i yogalokalen till en sovpeng på 100
kr/natten. Förtur 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, inte de allra roligaste, klarar mättnadsbehovet dock 
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”. 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.
HOLIYOGA GRUND innehåller HOLIYOGANS GRUNDER
Vi kommer bland annat gå igenom:
Rotlinje
Andningsmönster
De tre maneterna
De ”3” frågorna
Rymden
Buddhas pilar
Chanting
HoliYogans grundövningar
Flödesövningar

Övergripande schema för kursens
undervisning brukar se ut ungefär så här, med
generösa pauser för fika och måltider:

Fredag kl 14 - ca 19
Lördag kl 9 - ca 19
Söndag kl 8 el 9 - ca 17 (obs! respektera sluttiden och
boka inte hemresa så att du behöver avbryta tidigare!
Undervisningen avslutas kl 16, därefter gemensam karmayoga)
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HY GRUNDS upplägg och kostnad 2020
Anmälningsavgiften ligger utanpå priset och återbetalas ej.
HoliYoga GRUND kostar inklusive pdf‐material och 1 mån gratis
YOGOBE 4000 kr inkl moms (anm.avg 500 kr tillkommer och återbetalas ej)

Anmälan innan julafton 2019 ger kurspriset 3000 kr för Shantisar.
Kurskompendiet kostar 200 kr och är inbakat i priset

OBS!!
Du anmäler dig först via formuläret på www.holiyoga.se: och inom 10 dagar efter det att du fått besked om
antagning betalar du in en anmälningsavgift på 500:‐på 1231848555. Denna avgift ligger utanpå själva
kurspriset. Anmälningsavgiften återbetalas ej oavsett orsak till att du hoppar av.
Vid oförutsett avbrott erbjuds du vid giltiga, rimliga skäl, i första hand möjlighet att ta vid på nästa kursomgång.
Om du avbryter kursen pga sjukdom eller skada erbjuds du endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga
förfall att ta igen nästa kursomgång.
Om du är anmäld och antagen till kursen och du avbokar senast 2 v innan start, kan du få 50 % av kurspriset
tillbaka endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.
MINST 6 deltagare krävs för att kursen skall ges.
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LÄRARE
Ulrica Liavor
Ulrica 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 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.
ANMÄLAN
Anmälan görs via hemsidan och webbaserade anmälningsformulär på www.holiyoga.se
FRÅGOR
Om du vill anmäla dig eller har frågor kring kurserna i HoliYoga är du välkommen att höra av
dig via mail. Mail: info@holiyoga.se
(endast i nödfall sms och telefonsamtal tel 0704559606 dock kan ök göras om telefontid vid
behov)

Yogiska hälsningar från Ulrica Liavor
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