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KURSPLAN 2021
Utbildning
Utbildningen i HoliYoga HORMON omfattar 7 moduler à fyra dagar. Du som inte har
grundutbildning i HoliYoga/RöstYoga kan få tillgång till utbildningen på andra sätt, se nedan. Alla
som har gått RöstYoga och/eller HoliYoga- utbildningarna, har automatiskt tillträde. I mån av plats
kan man även antas på utbildningen för sin egen skull och utan att göra examination eller praktik.
Omfattning
De sju grundmodulerna omfattar cirka 320 timmar, varav ca 185 timmar är lärarledd undervisning
och ca 130 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och praktik.
Förkunskapskrav
Om du har gått grundutbildningen som lärare i HoliYoga (HY) eller RöstYoga (RY), så har du
automatiskt tillträde. Om du INTE har det, men känner en stark längtan att lära dig HormonYogan,
så finns det olika möjligheter att få plats på utbildningen. HoliYoga GRUND á 3-4 dagar är en genväg
till HoliYoga HORMON, men det är inte säkert att den alltid ges när du behöver det. Därför finns
möjligheten att utöva anvisade pass på Yogobe, göra anvisade kurser på HoliYoga/Kajabi och läsa
angivet material som sedan tenteras. Obs! Kajabikurserna får du starkt nedsatt pris på. 1 mån får du
gratis på yogobe. Se till att du är ute i mycket god tid för att hinna tenta av innan kursstart och visa
att du kan tillgodogöra dig metoden genom att du förstår grunderna i HoliYoga tillräckligt bra.
Resten faller på plats under utbildningen. Se upplägg sist i häftet.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarens kunskaper om yoga, andning och ljud 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.
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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, till 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.
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 HORMONpass.
- 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. Det alternativa programmet som du får kommer att
komplettera tillräckligt för att kunna gå denna utbildning, men du uppmuntras självklart att
ta del av någon av de längre lärarutbildningarna som mer tar upp grunderna i HY (HoliYoga
eller RöstYoga).
- 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pranayama i HHY
Chantning i HHY
HHY HELHET
HHY för klimakteriet (äggstockar)
HHY vid infertilitet
HHY för sköldkörteln
HHY för trötta binjurar
HHY för lust
HHY för yoni
Tenta online som tas upp i grupparbete.
Du får göra olika grupparbeten på plats. De handlar dels om hormonfysiologi samt övningar.
Ett grupparbete tar upp tentan och är till större delen i formen ”välj svar” eller ”ja/nej”,
resterande del är korta svar, alltså ingen uppsats.
Du får leda deltagare på plats i övningspass för att prova övningar ur alla kategorier.
Egen praktik med minst 4 deltagare och ca 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.
Självstudier i form av litteraturläsning samt självträning, dokumentation, reflektion och tillämpning
av kursens innehåll i egen praktik tillkommer.

Med reservationer för att priser och angivelser kan komma att förändras marginellt Prospekt HHY 2021-2022
Ulrica Liavor
sida 4

HoliYoga HORMON 2021-22

VIKTIGT KRING CORONA eller liknande, och anpassad kursplan
På grund av coronasituationen har utbildningen denna gång 1 reservmodul. Kanske kan allt fungera som
”vanligt”, men vi vill vara säkra på att det går att genomföra utbildningen även om motstånd infinner sig. 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. Troligen behöver den inte användas!
Modulerna är planerade så att de ska vara hanterbara på zoom om det finns behov hos dig som vill delta
hemifrån delvis. Vi vill att alla kommer till Shanti i så stor utsträckning som det går och i övrigt är med
hemifrån vid behov. 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, men den kan komma att vara det också, pga omständigheterna och då blir det BRA!
Vissa moduler kanske du kan vara med helt på plats och andra moduler bara halva och någon helt hemifrån.Planera så bra som möjligt för din och gruppens skull.
Ibland dyker någon kompetent assistent upp som håller i vissa moment om jag eller Anna skulle bli sjuka. De
håller även i moment som en del av kursen. Om moduler eller vissa moment blivit lidande av en ev
coronasituation, så kanske vi behöver lägga till den extra modulen eller dagar av den. I detta fall kommer
ingen extra avgift att tas ut såklart (endast sovpeng för de som sover på Shanti).

Fb-live och zoom
Alla pass är på Shanti i så hög utsträckning det är möjligt och då utan någon visuell dokumentation förutom
korta videoklipp på övningar som är guld värda.
OM vi tvingas avstå från det sänder vi passen via fb-live i gruppen. Alla teoretiska genomgångar och
reflektioner, samtal sker i de flesta fall på zoom. Dessa kommer inte att samlas och sparas eller organiseras, då
erfarenheten visar att det blir en ohanterlig mängd material som mest stressar. De ligger i molnet en period i
händelse av att någon verkligen behöver. Visst är det bra att kunna gå tillbaka och det är bra om man har
missat, men min bedömning och min ingång är att zoom på denna utbildning är färskvara, liksom en vanlig
lektion är. Vissa genomgångar kan som sagt ligga i molnet ett tag vid särskilda behov. Däremot alla
sammanhållna yogapass 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
sjukdom eller annat under en
utbildning, så vi kommer INTE
dokumentera för ett naturligt bortfall,
endast vid större svårigheter som
påverkar mycket. Det är mycket
viktigt att du som ansöker om en
plats på utbildningen är fullt
medveten om att det INTE är en
distansutbildning, utan en utbildning
som sker på distans vid behov. 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 i första hand. Viktigt att du är medveten om det
vid ansökan!
Med reservation för att tekniken kan ge andra visuella dokumentationsmedel än vid dags dato.
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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 godkänd tenta/grupparbete.
Praktikpass genomförs på plats med gruppen (alternativt via zoom vid behov).
Praktik skall genomföras med minst 4 deltagare och minst 10 hormonyogapass. Om
några klasser är t.ex. 3 timmar (workshop), kan du få in fler pass på färre tillfällen,
men räkna med att ca 10 tillfällen är det mest optimala. De får ligga ganska tätt
utifrån kursplanen och även om det är allra bäst att ha samma deltagare, så får
möjligheterna till det avgöra. Du lär dig självklart mest av att följa några under en tid,
så att det blir en process, men ibland finns inte den möjligheten och då får du göra det bästa av det.
Det är DU som ska lära dig. Om det blir påfrestningar likande cov, så får även möjlighet till praktik
på zoom tas med i beaktande. Deltagare på plats prioriteras alltid, men du skall även ges möjlighet
att bli färdig med din utbildning. Praktiken redovisas skriftligt. Vad du ska göra i praktiken är
angivet i examinationsplanen som du får på utbildningen. Du ska inte sätta ihop egna pass, vilket
skiljer sig från HoliYoga & RöstYoga! Alla kan ta avgift för att kompensera för utgifter, hyra mm men
ej för själva undervisningen. Du som redan är utbildad kan ta visst betalt även för kursen, men för att
ge dig själv större utrymme att kunna utforska, så rekommenderas rejält reducerat pris.
Om man har närvarat aktivt alla dagar och har blivit godkänd på därtill hörande examinationer och
praktik, så är man sedan godkänd lärare i HoliYoga HORMON. Man erhåller då ett
utbildningsbevis.
OBS!!! Det rekommenderas kontinuerlig uppföljning och uppdatering i HHY för att erhålla fortsatt
kompetens, genom att minst en gång vart annat år delta i de tillfällen som erbjuds, samt ta del av
uppdateringar kring HHY. Detta för att kunskapen om hormonerna ständigt uppdateras då det är ett
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 i
HormonYoga igen eller valda delar till reducerat pris.

Litteratur och övrigt att införskaffa till kursen
Obligatorisk litteratur:
Kurskompendier

U Liavor, ingår som pdf i kurspriset

Välj en eller båda:
Mia Lundin; Kaos i Kvinnohjärnan : Balansera dina hormoner och signalsubstanser på ett naturligt sätt.
Martina Johansson; Hormonbibeln 2,0 : för kvinnor genom hela livet
Obligatoriskt e-materiel
- HormonYogapass med Ulrica Liavor på yogobe.com. Dessa kommer anges vid kursstart och första månaden får du
gratis om du är ny kund (ange LIAVOR) och resten av utbildningen kostar det ca 180 kr/mån.
- Hormonyogakurs med Ulrica Liavor på Kajabi/HoliYoga till starkt nedsatt pris (ca 1500 kr ord ca 4000 kr)
Övrigt:
Yoniägg rekommenderas att införskaffa i GOD tid http://anetteshalsokalla.se
Med reservation för ändringar!
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KOSTNADER, DATUM, UPPLÄGG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOLIYOGA HORMON 2021-2022
LÄRARE: Ulrica Liavor & Anna Eklöf + ev gästlärare
Modul 1 - v 45 Start, helhet (Ulrica)
Vi lära känna varandra och går metodiskt igenom grundteknikerna. Du får lära dig några första
helhetspass och får en känsla av var vi själva befinner oss när det gäller balans i HormonYogans olika
aspekter. Vi diskuterar det som väcks och känns i kroppen.
Modul 2 - v 48 Fertilitet, klimakteriet (Anna)
Du uppmuntras from modul 2 att testa de pass du gjort på varje modul direkt på deltagare om du vill och
känner dig sugen. Viktigt att vara mycket tydlig med att det är testpass och att deltagare är lyhörda för
kontraindikationerna. Du nedtecknar reflektioner, svårigheter osv och få räkna in dessa i praktiken.
Modul 3 - v 2 Sköldkörtel, binjurar (Ulrica, Anna)
Testa de pass du gjort på modulen direkt på deltagare.
Modul 4 - v 5 Metodik, helhet (Anna, Ulrica)
Testa de pass du gjort på modulen direkt på deltagare.
Modul 5 - v 10 Yoni (Ulrica)
Testa de pass du gjort på modulen direkt på deltagare.
VECKA 11 – 19 praktikperiod och sammanställning av praktiken samt nedtecknande och inlämning av
teoretisk reflektion kring något avsnitt av Hormonyogan, se examinationsplanen. Det är väldigt kort om
tid mellan praktikens avslut och kursens avslut, men lämna in senast v 19 så kommer vi hinna ögna
igenom tillräckligt för att du ska bli klar v 21 om du vill. Har du inte bråttom, så behöver du inte lämna in
förrän v 21, men då blir du klar när examinationen har gåtts igenom. Du får under denna period även en
onlinetenta för att testa dina kunskaper. Vi går igenom tentan tillsammans på modul 6.
Modul 6 - v 13 Meridianer, punkter, ljud, helhet, tenta (Anna, Ulrica)
Denna modul tar upp allt smått och gott lite extra. Den innehåller även genomgång av en tenta som du
fått göra online för att testa dina kunskaper.
(Modul reserv, v 18 )
Obs! Användes endast om det krävs för att få ihop utbildningen om motstånd infunnit sig som inte gått att lösa.

Modul 7 - v 21 Avslut, helhet (Ulrica, Anna)
Vi går igenom praktiken, erfarenheter, frågor, klargöranden. Vi reder ut metodiska frågor. Hur vill var och
en lägga upp en verksamhet, integrera med annat eller renodla osv. Vi repeterar alla övningar som
gruppen bett om att få göra igen, går djupare och ser till att alla kan känna ett avslut med trygghet och
lust att gå vidare.
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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.

Obs! Respektera sluttiden vid planering av hemfärd.
Kostnaden är anpassad denna omgång
Eftersom tiderna (kåvid) är ovissa vid detta prospekts färdigställande, så har beslut kring 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 utbildningsansvarig slappna av om det blir
svårigheter som kräver distansundervisning eller inställda dagar ex. Om vi lärare drabbas, kan inspelat material
komma att ersätta vid behov. På bra sätt kommer uppkomna situationer att lösas, du som deltagare och vi som
lärare behöver vara flexibla under resans gång.
Det innebär att kurspriset sänks drastiskt med 4500 kr, detta gäller 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 och utan att känna stress.
Kostnad: Ordinarie 31500 kr inkl moms
Special denna utbildningsomgång: 27000 kr inkl moms
RABATT: 4500 kr
Obs! det är både 25% och 6 % moms i priset och exakta siffror får du i fakturorna.
Glöm inte att anmälningsavgiften på 2000 kr alltid ligger utanpå kurspriset och är en del av den samma. Den
återbetalas ej oavsett orsak.
Det går att få delbetalning under hela utbildningen.
Några exempel som du kan välja bland i din anmälan:
1. Betala ht 2021, 7715 kr + Betala vt 2022, 19286 kr
2. Betala över 10 månader fram till sommaren 2022 –>>> 2700 kr/mån inkl moms
3. Betala över 16 månader fram till och med dec 2022 – >>> 1690 kr / mån inkl moms

OBS! Du anger hur du vill betala i ansökan.
!!! Ange när du gör ansökan ev faktureringsnamn/adress så fakturor inte behöver skrivas om!!!
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OBS!!

Du anmäler dig via denna länk.
Frågor kan du ställa på mail: info@holiyoga.se och inom två veckor efter det att du fått besked om antagning betalar du in
en anmälningsavgift på 2000:-.på swish 1231848555. Skriv ”HHY”. 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 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 absolut inte kan göra det, återbetalas max 50 % 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, att det 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 6 deltagare krävs för att utbildningen skall ges.

ANMÄLAN
Anmälan görs HÄR!

FRÅGOR
Om du vill anmäla dig och har frågor kring kurserna i HoliYoga är du välkommen att höra av dig.
Mail: info@holiyoga.se
(på tel 0704559606 kan du messa och ök göras om telefontid)
www.holiyoga.se
Yogiska hälsningar från Ulrica Liavor och Anna Eklöf
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Ulrica Liavor skapare av metoden och ansvarig utbildare
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 14 år sedan alltså vid 40 års ålder.
Ulrica 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 24 år lärare i kördirigering och röstyoga på Högskolan för Musikpedagogik i Stockholm
och driver sedan 16 år Shanti Yoga & Kultur med lärarutbildningar i HoliYoga, RöstYoga och
HormonYoga. Ulrica är även en av lärarna på YOGOBE sedan många år.
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.
Anna Eklöf
Anna Eklöf kom i kontakt med Ulrica Liavor och HoliYoga efter egen erfarenhet
av smärta och sjukdom. För henne blev det den metod som, efter en längre tid
av olika försök att hitta läkning, äntligen gav resultat. Hon har sedan dess
utbildat sig i samtliga lärarutbildningar; HoliYoga, HORMON och RÖST. Anna
har även en logopedexamen där hon har 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.
2017 påbörjades ett samarbete mellan Ulrica och Anna där Anna nu är en av de
externa lärare som jobbar tillsammans med Ulrica i hennes verksamhet.
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”Utbildning” på ca 15 timmar för dig som ansöker utan tidigare utbildning i HoliYoga:
1. Du ska göra följande pass på yogobe och svara på enkla frågor i dokumentet (se nedan) efter
varje pass.

Terapeutiska ljud – röstyoga

30Stärk

din rymd

Öppna upp över bröstet

Hitta rotlinje, andning & rymd

HoliYoga – introduktion

Andningsmeditation

Hjärtsakral – yoga för acceptans
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2.

E-kurs på kajabi ”Chakragodis” med 4 yogapass och viktiga infovideos
om HoliYoga. Säg till så får du kod som ger dig priset 1500 kr. Materialet är
ditt för alltid. (Alla som går utbildningen erbjuds denna kurs till detta pris)

3.

’HoliYoga GRUND – ett pdf.material som du ska läsa igenom.

4.

Dokument för redovisning och tenta. I dokumentet som du får länk till när du
väljer att starta, får du också göra en ”tenta” med mest kortsvar och en lite
längre egen förklaring av vad HoliYoga ”är”, som visar att du förstår tillräckligt
för att kunna börja. Här svarar du på enkla frågor om passen och e-kursen.
Hela denna ”utbildning” på egen hand är till för din skull och för att du ska
kunna tillgodogöra dig utbildningen på allra bästa sätt. Det är inget svårt, men
du behöver ca 15 timmar för att få det gjort.
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