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HoliYoga RETREAT/VERKSTAD i Hagen med Ulrica Gulz 

 
Kort sammanfattning: 
Jag planerar pass och uppgifter, reflektioner som utgår från att du kan göra ett fördjupningsjobb med dig själv - om du vill. Eller så är du bara med och 
njuter. Massa härlig HOLIDANS, ett HoliYoga-koncept som integreras med mjuk och djupgående HoliYoga. Via kropp, rörelse, dans och massa 
spännande, udda musik jobbar vi med chakrasamtalen och skapar djupa terapeutiska effekter  
Massa härlig tystnad och massa härliga samtal…om du vill...god mat, bastu, bad, breathwalk...mums!! 

Här bestämmer DU vad du vill och bedöms inte av någon för någonting. 
Vill du detoxa är det ok, vill du ta ett glas vin vid älven är det ok…vill du vara för dig själv… 
är det lika ok som att vara med andra. Det är DIN vecka, bara för DIG, en chans att läka och landa. 

Länk till anmälan/ansökan och prospekt finns på www.holiyoga.se 

Välkommen till en underbar och opretentiös oas där du får vara enstöring eller social eller… 
precis som DU längtar efter att vara!  
Här har du chansen att känna efter vad du vill med stöd av HoliYogan och miljön. 

Vill du etablera kontakt med SJÄLENS HJÄRTA under veckan ”Att våga expandera”? 

Det känns så fint att få reflektera och gå inåt och samtidigt våga expandera tillsammans och var och en, denna vecka. Jag har 

delvis med det tema som vi haft några år, nämligen flyktmekanismer och själens hjärta för det ger så mycket att få vara i 

dessa tankar genom en hel vecka.  
 

Dagar för att utforska sådant som vi vet om, men sällan ger oss tid för att verkligen avkläda och framför allt inte tillsammans 

med andra som vi kan få ovärderlig spegling av. Det är vackert! 

 
Så här i korthet så du får ett hum om den röda tråden: 

Betrakta ditt liv och fundera över varför du gör det du gör och varför du har de saker du har. Istället för att ändra på det 

yttre så att vi ska känna oss tryggare, mer värdefulla och älskade så ska vi under veckan träna oss att söka inom oss själva 

efter rötterna till osäkerheten och ta itu med den där. Vi påminner oss om att vända oss inåt och se det vi behöver se 

mycket mer; vårt inre landskap. 
 

Du kommer att få göra en inventering: Fundera över varje aktivitet du gör under veckan och 

framöver. Inventera dina handlingar och ägodelar, dina tankar och känslor, dina chakran. Ex på frågor 

som du får fundera på (obs! dessa är de första och ”enklaste” frågorna): 

Gör jag eller äger jag det här för att överleva? 

Gör jag eller äger jag det här för att känna mig säkrare? Gör 

jag eller äger jag det här för att må bättre? 

Gör jag eller äger jag det här för att känna mig bättre än andra? Gör 

jag eller äger jag det här för att känna mig tryggare? 
 

Så länge det finns delar av dig som söker trygghet, egenvärde och kärlek utanför dig själv så måste du 

fortsätta identifiera dessa delar och låta dem läkas. 
 

När vi börjar skapa sann styrka möter vi de negativa sidorna av oss själva. 

Tecken som vi alla uppvisar ofta eller ibland eller sällan när de negativa sidorna träder fram: 
 

 Du känner dig som du har rätt 

 Du går i försvar 

 Du känner dig arg 

 Du anklagar andra, dig själv eller universum 

 Du är självkritisk 

 Du är upprörd 

 Du dömer andra 

 Du reagerar med smärta på någon eller något 

 
Återigen, som i all HoliYoga, är vi intresserade av hur energisystemet bearbetar den energi som känslorna eller tankarna 

representerar. Vilka chakran som aktiveras och var i kroppen känslorna/tankarna fastnar. 

 

Varje känsla bär med sig ett budskap till dig från själen. Om du inte lägger märke till budskapet får du strax ett 
nytt.Varje känsla bär med sig viktig information om dig. Känslor är vänner, de leder dig till det du behöver veta. 

 

 

sida 2 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.holiyoga.se%2F%3Ffbclid%3DIwAR0nlXEisTlvZylNgZ5dbxlvGISCh_-6TjG4uVXHldCrY7hHuN8e7rJomfY&h=AT3r3dRKqBxr7umlhVzvhZb9OIIMA0GyCeUPlRCq45OcQMN4O-XMLOQfvLk2IgVSPGvvYoC-OB4s-NUJcR6g6JZtNUy0JO2nPHmHwOiaG90FB8F7gnAfYs-VFHIRg0mgkJLlXLSo9MsdVVBffl0CBXQuPj7G-sYh3Q


Dina känslor är en sång som har skrivits enbart till dig. Din uppgift är att lyssna. 
 

Du får (om du vill!! Det är helt valfritt) under veckan i lagom portioner utforska hur det ser ut i dina olika 

center beroende på om energin lämnar i rädsla eller kärlek? Ditt chakrasystem talar om för dig om varje 

chakra utstrålar energi i rädsla och tvivel eller kärlek och tillit. Om ett center ständigt frigör energi i rädsla 

under lång tid ger det till slut upphov till fysiska symptom i området. Ryggvärk, ont i halsen, bröstsmärtor, 

luftrör, dålig matsmältning osv 

 

Att frigöra energi i kärlek och tillit genererar hälsa och vitalitet. 

 
Att känna igen känslor När du lär dig identifiera känslor så kan du känna igen dem oavsett i vilket sammanhang 
de uppstår. Du tror inte att ilska är ny varje gång du upplever den…Svartsjuka…Känslorna är de samma, bara de 
yttre omständigheterna förändras. Olika personer, olika situationer, olika yttre händelser…men samma ilska 
och känsla, varje gång och samma fysiska förnimmelse av smärta på samma ställe i energisystemet. 

 

Vi tränar under veckan på att binda ihop punkterna när det gäller olika ”försvar” som vi har för att slippa 
känna. Vi avtäcker de djupare mönstren. Vi delger varandra om vi vill kring det som kommer fram. Vi avsätter 
tid för egen reflektion och gemensam. 

 
Det finns två huvudsätt att slippa höra och känna. 
1. Ta sin tillflykt till tankarna. 
2. Fly in i någon aktivitet 

 
Vi hittar tvångsmässighet som gör att vi slipper känna, vad är dina mönster? 

Ilska? 

Arbetsnarkomani? 

Perfektionism? 

Att vara snäll, ta hand om andra? 

Alkohol? 

Det finns många sätt…vad är dina? 

 
Förutom dessa viktiga, transformerande reflektioner, så kommer jag att jobba på EXPANSION!! Så bra nödvändigt och 
läkande. Med yoga, musik, livechanting och mycket rörelse och HoliDans! Meditation, sat nam rasayan mm  
 

Det blir vackert, fyllt med glädje när du kanske avtäcker en pärla på ditt pärlband och det blir begripligt. En 

avslappning som infinner sig, en lättnad i hjärtat, tanketryck som släpper i huvudet, magen blir mjukare eller var 

nu dina mönster har satt sig. Du kanske till och med lämnar veckan med ett påtagligt inre och vackert landskap 

och ett nytt sätt att förhålla dig till dina försvarsmönster så att du också får en ny relation inte bara till dig själv 

utan också din omvärld. 

 
Vi gör HoliYoga och HoliDans för att hjälpa alla olika mönster att framträda. 

Vi gör chantingar för att lyfta på draperier och släppa in tillit och ljus. 

Vi gör Sat Nam Rasayan meditation för att stilla oss. 

Vi gör meditation för kärlek och medkänsla och expansion 

Vi ger till varandra för att inspirera 

Vi tar oss tid att vara, allt är valfritt för att du ska kunna vara med det du behöver 

Lenas vedeldade bastu I ån, brygga och flotte att simma ut till! 
 
 
 
 



 

Tider 2019 13-20juni (tors-torsd) 
 

Upplägg (vi startar med lunch tors och avslutar med frukost/lunch tors) 
Ta och ta verkligen detta schema med många nypor salt, vi brukar komma fram till vad som passar gruppen bra på plats och då 
ändra.  

7.00 Meditation (ibland lärarlett men valfritt, de som vill går till salen eller någon annanstans men har stöd av att det finns en starttid och 
ett stöd av varandra) 

08.00 yoga och/eller undervisning (inte alla dagar)  

10.00 tyst frukost med reflektion, de som önskar prata hittar eget space för det 

11.30 yoga och/eller undervisning (inte alla dagar)  

13.30 lunch som soppa och sedan vila 

16.00 Undervisning och/eller yoga (inte alla dagar) 

19.30 Kvällsmat som gryta t.ex. 

ca 22 Kvällschanting, zenmeditation o dyl (inte alla dagar) 

 
Observera att vi inte kör alla dessa block varje dag, utan vissa dagar är det kanske tomt efter 

frukost, en annan dag efter lunch, en tredje på kvällen. Dvs det är inte späckat varje dag utan vi 

har öppna fria tider och även tider för reflektion och ”uppgifter”, samvaro osv Det bestäms från 

dag till, dag. Vi har även en dag helt tom, visst kanske det smyger in någon meditation men det ser 

vi. En dag är viktigt för integrering. 

 

Det är dessutom VALFRITT att delta!!! Känner du att du behöver tid för dig själv eller för att bada istället för 

ett pass, så gör du det. Det enda är att vi alla känner in respekten för gruppens behov och process, likväl den 

egna processen. 

 
 

 

 

 

 

 

Yoga och/eller undervisning kan innebära ett ordentligt yogapass som leder dig i riktningen ”mig själv”. Det 

kan också innehålla genomgång av medvetandegörande frågeställningar kring ”dig själv”, uppgifter i form av 

frågor du kan fundera över på egen tid. 
 

 
 

Här är YOGASALEN i den stilla, vackra ladan!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Måltiderna är redan planerade och förberedda! Vi hjälps sedan åt med kökskarma vilket innebär att vi förbereder de 

enklare delarna av måltiderna vissa pass. Vi har internatet hos Lena Westin (HY 2013) som har ett fantastiskt ställe i 

Dala-Floda. Lena deltar själv i verkstan. Vedeldad bastu i ån, vedkamin i den vackra yogasalen i ladan, tyst, stilla, 

vackert…paddla om du vill, bada, njut… 

 

Lenas fantastiska utekök där vi hjälps åt i underbar samvaro! 
 

Vem kan antas? 

HY-lärare och RY-lärare, de som deltagit på kurser för mig och de som antas  
via ansökan externt. 

 

 
Vad är fokuset denna vecka? DIG SJÄLV!! 

Fokuset ligger på härlig verkstad, upplevelse och ny input i form av pass, 

fördjupningar etc men…jag tänker även att fokuset ska ligga på DIG SJÄLV! 

Därför planerar jag pass och uppgifter, reflektioner som utgår från att du 

ska göra ett fördjupningsjobb med dig själv. Så, dessa dagar i juni blir för till stor del för er egen reflektion och 

upplevelse i mångt och mycket utifrån yogan. 
 

 Vi GÖR massor med härlig yoga.  

 Du får tid för sig själv med egna utmaningar. Du får små uppdrag, 

uppgifter, utmaningar för att möta olika aspekter av yogan i dig själv. 

 Våga bli stilla. Våga ingenting. 

 Mycket chanting, toning, rörelse i massor med HoliDans 

 Breathwalk för de som vill 

 Hur öppna sig för ljuset och dra till sig glädjen? 

 Hur tömma utan att bli tömd? 

 Hur förändra genom att vara medveten i intet? 

 Mycket tystnad men även samvaro och samtal 

 Gärna tyst meditation (mantra, andning, fokus…) varje morgon med mig eller någon annan eller själva. 

Shalan är redo för närvaro. med elden sprakande i väntan. 

 Kvällarna tar vi lite olika…ibland trumning ute, eller chanting ute, eller fotbad eller meditation inne, 

chanting…öppen tid för det som vi behöver 
 

Djupgående dagar där du har fått tid med dig själv och samtidigt har fått med dig bra redskap och pass mm Du 

går djupare i HY men stannar samtidigt upp! Allt detta är VERKSTAD för mig! Du är aktiv, du gör, du tar inte 

bara emot, ni ger varandra, kommer fram till saker tillsammans och på egen hand, du gör egna insikter. 

Alltså: rekreation, retreat, internat men också VERKSTAD  

Kostnad 

Jag håller ner priset under förutsättning att det är minst 10 deltagare. På fakturan kommer det att stå det 

yogaverkstad juni 2019 . Ingen yogalärare kan få faktura på utbildning alltså!  

5000 kr inkl moms för all yoga + ca 2500 kr för kost och logi och lokal (lägsta möjliga pris verkligen!) till Lena, 

obs! priset från Lena kan justeras något, ta reda på det om det spelar roll för dig innan du anmäler dig. Rör sig 

inte om stora summor, hon kör verkligen extremt lågt för fantastisk mat och miljö! OBS! Dessa betalas separat! 

Faktura från Ulrica och enl ök till Lena. All info kring Hagen, mat och husrum tas med Lena! Messa 0767907911 

 500 kr anmälningsavgift swischas till 1231848555, en avgift som ligger utanpå kurspriset som ej återbetalas oavsett orsak.  
Sammanlagt blir det alltså 7500 kr (ink moms!) plus anm-avg, för en hel veckas yoga, boende och gudomlig 

mat och gudomlig miljö. 

 
 

 


