
  



 

  

 

 

 

 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varmt välkommen till HoliYoga RETREAT i Hagen med Ulrica Liavor och Ulrica Lütje 
Allt blir bra…med allt som är…annorlunda men bra. Vi hittar tilliten till nuet tillsammans i Dala Floda. 
Vi ger oss själva utrymme för rädslan, oron, ångesten, sorgen men också glädjen, skrattet, nyfikenheten och acceptansen att få vara 
precis så som vi är i detta nu. Galna, frispråkiga, hysteriska, tystlåtna, neurotiska, eländiga, ilskna, frustrerade, vansinniga eller trygga, 
glada, belåtna, harmoniska, lugna, leende, lyckligt lobotomerade. Tänk om vi tillåter oss att vara precis så som vi är. Kanske en härligt 
rörig mix av allt. En människa som vi skulle älska om den människan inte var just jag.  Utmaningen och intentionen med 
yogaretreatet  är att komma en bit på vägen mot, din väg mot acceptans och medkänsla.  Att acceptera den som är du och känna med 
henne, omfamna henne, tycka om henne och älska henne (eller honom såklart). Först där och då kan vi vara vårt eget genuina jag.  
Nuet är allt vi har så varför inte lära oss att leva där? 
 
Välkommen till fem dygn av vila i dig själv, med dig själv, i din kropp, din själ, dina tankar och dina känslor. Vi väljer att leva inte bara 
att överleva.  
 
5 dygn i en omfamnade miljö. 5 dygn fyllda med HoliYoga, meditation och terapeutiska samtal där du får vara precis där du är just nu. 
Kropp, själ och ande - hela det vackra som gör dig till den du är. Ibland stark, ibland sårbar och svag.  
Vår intention: Känna tillit till dig själv, oavsett hur världen ter sig runt omkring dig. 
 
Alla är trasiga på något sätt, tänk om det är just trasigheten som gör oss 
speciella och vackra.  

 

Under dagarna får du vara så mycket du vill med dig själv. Vandra, bada, 

sova, titta upp i himlen och du behöver aldrig känna tvång att delta på 

allt som erbjuds. Vi vill bara att alla meddelar på något sätt om man 

väljer att avstå så vi inte behöver vänta in. Detta är DINA dagar för DIN 

skull.  



Ulrica Liavor började som professionell musiker och spelade cello. Musikerkarriären tog slut pga svår 
fibromyalgi. 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 13 år sedan alltså vid 40 
års ålder. 

HoliYogan är för den som vill utforska sig själv nästan som psykoterapi men utifrån chakrapsykologi 
istället". Ulrica tröttnar aldrig på att hitta nya samtal inom kroppen genom yogan. Intuitionen är 
vägvisaren som leder i skapandet av yogan där 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 1 6 år 
Shanti Yoga & Kultur med lärarutbildningar i HoliYoga, RöstYoga och HormonYoga. Läs mer om Ulrica på www.holiyoga.se 
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 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 terapiform er 
samt yoga. Den viktigaste utbildningen för henne är dock den egna resan från svårt smärtburen till frisk.  

Jag, Ulrica Liavor, kommer jobba fritt utifrån gruppen och ingångarna ovan och redskapen finns i HoliYogan såklart, i HoliDansen där vi 
dansar fritt, i Breathwalk på hängbron över forsen, i meditationen, i den Yogiska Healingen om du vill lära dig, i 
yogasången/chantingen, i den djupa vilan, yoga nidra och i samvaron utan prestation eller prestige.   
 
 
Ulrica Lütje är leg. Psykoterapeut med KBT- samt relationell psykodynamisk inriktning. Ulrica har lång 
erfarenhet av arbete med kris- och sorgbearbetning, ångest- samt depressionstillstånd, konflikthantering i 
nära relationer, olika former av fobier samt traumabearbetning.. Hon har även erfarenhet av att arbeta med 
olika typer av destruktiva beteenden och kompensatoriska strategier som vi använder oss av för att hantera 
vardagens utmaningar. Under detta retreat, som är ett samarbete med Ulrica Liavor och Ulrica Lütje, så bjuder 

hon in dig, om du vill, till terapeutiskt samtal (enskilt) kring det som rör sig hos dig just nu. Detta är helt 

frivilligt och helt 
förutsättningslöst. Ett sätt att bolla din egen process med någon, vilket kan vara ett fint sätt att komma vidare 
och se nya saker i kombination med yogan, naturen och tillvaron som är runt dig och i dig på retreatet. Ulrica 
kommer också att erbjuda psykoedukativa samtal med olika teman så som “Vi är våra relationer”, “Lär känna dina grundkänslor - vilka 
känslosjöar badar du i” samt “Insikt och acceptans - en möjlighet till förändring”. Dessa pass läggs ut i schemat som komplement och 

möjlighet till allt övrigt som erbjuds. 

 

 

Så här skulle man kunna se känsloflöden i oss som vi under dagarna på retreatet kommer att uppmärksamma: 
Varje känsla vi upplever 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. 
Dina känslor är en sång som har skrivits enbart till dig. Din uppgift är att lyssna 
Vi gör HoliYoga för att släppa mönster och få dem att framträda. 

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

gör Yogisk Healing för att stilla oss och återställa balansen. 

Vi gör meditation för kärlek och medkänsla och expansion 

Vi ger till varandra när vi kan för att inspirera 

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

det du behöver 

 

 

 

 

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

  

http://www.holiyoga.se/


Schema som är VÄLDIGT löst då det är gruppen som styr 
 

Upplägg vi startar med att alla kommer lördag fm, landar, äter lunch. Se sedan detta schema med 
många nypor salt, vi brukar komma fram till vad som passar gruppen bra på plats och då ändra. 
Alla blir alltid nöjda och ingen körs över. 

7.00 Meditation (vissa dagar) 

08.00 yoga/meditation/undervisning/vila  

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

12.00 yoga/meditation/undervisning/breathwalk/vila (olika och kanske inte vare dag)  

13.30 lunch och sedan vila 

16.0 yoga/meditation/undervisning/breathwalk/vila (olika och kanske inte vare dag)  

19.30 Kvällsmat/middag 

Om vi känner för det gör vi ibland någon kvällsmeditation, chanting, trumning 

 
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 samvaro osv Det bestäms från dag till, dag. En dag är viktigt för 

integrering, så känns det bra kan större delen av en dag bara vara ens egen, men med 

hur mycket samvaro som helst om det är det man önskar. Vi hittar formen tillsammans.  

 
Det är som sagt 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 och meddelar om 

man avstår. Då slipper vi vänta och undra. 

 

Corona Även om smittorisken förhoppningsvis har avklingat mer i juni, så gäller förstås 

samma förhållningssätt i Hagen: Stanna hemma eller avbryt även om du bara känner 

dig lite förkyld. Tänk på att välja lämpliga resvägar. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Eftersom de bästa förutsättningar för avstånd ges i Hagen, anser 

vi det möjligt att med varsamhet och klokskap genomföra retretet. Alla har gott om utrymme i alla delar av dygnet.  

 

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. 

 

Måltiderna är planerade och förberedda! Vi hjälps sedan åt med kökskarma etc Det betyder att du några gånger 

under dagarna hjälper till med att göra sallad, diska och annat enklare köksbestyr under Lenas kloka 

guidning, det är en del av yogan – härligt!  

 

Boende Alla kommer kunna bo själva eller med stort avstånd till någon annan, max 1, men så länge 

det är max 10-12 deltagare så är det inget problem. Enkelt fast bekvämt och underbart. Dete är gott 

om space, yta och eget utrymme överallt i Hagen, även i yogasalen.  

 

Lena Westin Vi har retreatet hos Lena Westin (HoliYogalärare och mkt annat inom yoga, Lena är leg psykoterapeut 

och handledare och har ett stort intresse av att utveckla yoga med särskild inriktning på 

stresshantering samt yoga för personer med traumatiska erfarenheter, (TSY - Trauma 

Sensitive Yoga).) Lena har alltså detta fantastiska ställe i Dala-Floda. Lena deltar själv i den 

mån hon får ihop det med maten.  

 

På övrig tid Det finns ett gudomligt mysigt fik på promenadavstånd, några speciella butiker 
med garn och hantverk bla. Det finns kanot och det finns SUPbräda. Någon kväll brukar vi 
göra fotbad runt eldtunna, den som vill tar ett glad vin då eller till maten, det är helt ok på 
detta retreat, detta är DIN stund och ingen detox. Detoxar gör den som vill i vedeldade lilla 
bastun vid älven och hoppar direkt i vattnet.  



Vem kan antas till retreatet? 

Alla som känner att detta är en fin form för näring, 
återhämtning, glädje och att hitta ny kraft.  
 

Du som söker djupgående dagar där du får tid med dig själv 

och samtidigt med möjlighet att dela med andra.  

Du som vill få med dig bra redskap och pass mm  

Du som vill vara på retreat men samtidigt känna känslan av  

VERKSTAD. Känslan av att samtidigt som du vilar och släpper 

och blir guidad, så är du är aktiv, du gör, du tar inte bara 

emot, ni ger varandra i gruppen, ni kommer fram till saker 

tillsammans och på egen hand, du gör egna insikter och får 

kraft att gå vidare med en känsla av JAG-styrka.  

 
Kostnad 

I år är ett speciellt år på så många sätt (Corona) och vi har beslutat att priset därför får bli betydligt lägre än normalt. 

Detta trots att du som kommer får så mycket mer (två guider i Ulrica och Ulrica), enskilt boende och färre deltagare 

3950 kr inkl moms för all yoga och ev samtal (ord pris minst 5500 kr) + ca 2500 kr för kost och logi och lokal (mer än 

lägsta möjliga pris verkligen!) till Lena, obs! priset om du vill hyra lakan och handduk tillkommer någon hundring , men 

OM det är viktigt för dig att veta priset  exakt så kontakta Lena på  0703731841.  Avvakta anvisningar för hur du betalar 

Lena respektive för yogan. OBS! Mat/rum och Yoga  betalas alltså separat! Faktura från Ulrica Liavor och enl ök med  

Lena. ALL info kring Hagen, mat och husrum tas med Lena! 

500 kr anmälningsavgift som ej återbetalas oavsett orsak.  
Sammanlagt blir det alltså 6450 kr (ink moms!) + 500 kr anm.avg. för en 5 -6 dagars  yoga, boende och gudomlig mat i 

gudomlig miljö. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Här är YOGASALEN i den stilla, vackra ladan med sprakande stor kamin med synlig eld!!  
 


