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Varmt välkommen till HoliYoga RETREAT i Hagen med Ulrica Liavor i samarbete  med 
Lena Westin och ”Yoga i Hagen”. 
 
”Som jag längtar!!! Jag var med förra året och det var så bra. Rent av bäst!!! ” Linda deltagare  
 
-Fokuset ligger på DIG SJÄLV! 
 
- HOLIHEAL - Yogisk Healing - som är en metod utifrån HoliYogans principer. Passar både dig som är ny 
och dig som redan utövar någon form av healing. Vi tränar t.ex.; chakrastretch, andetagets 
kommunicerande kraft och healing inspirerad av Yoga Nidra.  
 
-HOLIDANS - ett koncept som integreras med mjuk HoliYoga. Via kropp, rörelse, dans och spännande 
musik jobbar vi med chakrasamtalen och skapar djupa terapeutiska effekter. 
 
- INRE STRETCH – ett koncept som frigör spänningar, stelhet och får igång cirkulation, lymfflöde och 
andningen. Hela kroppen blir ofta mjukare och smidigare och inte minst mer närvarande.  
 

- TYSTNAD - och härliga samtal…om du vill...god mat, bastu, bad, breathwalk...Du kan välja 
tystnaden i den utsträckning du behöver och vi respekterar varandras val. 
 
- CHANTING är viktig i HoliYogan! Vi sjunger och tonar, jag använder klanger, skålar, harmonium 
och gong för att stimulera en läkande vibration. 
 
 

  

17 – 23 juni  



Här bestämmer DU. 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. 
 

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 oron, men också glädjen, skrattet, nyfikenheten och acceptansen att få 
vara precis så som vi är i detta nu. Frispråkiga, tystlåtna, neurotiska, eländiga, ilskna, frustrerade, 
oroliga eller trygga, glada, belåtna, harmoniska, lugna, leende.... Tänk om vi tillåter oss att vara precis 
så som vi är. Kanske en härligt rörig mix av allt. 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 tänk ”hen”). 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 att i dryga 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, healing, och Holidans mm, 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.  
 
Intentionen med retreatet är att bo i dig själv oavsett omständigheter. 
 
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.  

 

 

 

 

Delar av texten är formulerad med 2020 års gästlärare Ulrica Lütje <3 



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 16 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 terapiformer 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.   
 
 

 
Lena Westin 
Är retreatets ”husmor”. Lena lever i och med ”Yoga i Hagen” och ordnar mat och pysslar med allt 
som gör det så trivsamt för oss som är där. Lena är terapeut och lärare i Mediyoga, Holiyoga samt 
Yinyoga. Även HoliYoga röst- och hormonyoga. Stort intresse av gongyoga, gong-meditationer och 
gongbad. Lena är sjuksköterska, psykoterapeut och handledare och arbetar bl.a. med yoga inom 
sjukvården, både med patienter och personal.Lena har ett stort intresse av att utveckla yoga med 
särskild inriktning på stresshantering samt yoga för personer med traumatiska erfarenheter, (TSY - 
Trauma Sensitive Yoga) 
 
"Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med ”baksidan” av sjukvården, med 
problem som människor har drabbats av inom vården som dåligt bemötande, fel- och 
överförskrivning av läkemedel och andra skador. Arbetet har bestått av direkta patientkontakter, 
men också organisationsutvecklings-, utbildnings- och föreläsningsverksamhet nationellt och 
internationellt. 
 
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i psykoterapeutiska samtal, enskilt och i 
grupp. Yogan har kommit till mig under de senaste 10 åren och är till stor glädje både för de 
människor som jag jobbar med och för mig själv. 
 
 
Jag vill gärna inspirera och sprida den stora glädje, kraft och energi som yoga och meditation ger 
mig dagligen. Lena deltar själv i den mån hon får ihop det med maten.  
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.holiyoga.se/


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 Västerdalälven, brygga och flotte att simma ut till! 

 

 

 

Schema som är VÄLDIGT löst då det är gruppen som styr 
 
Upplägg vi landar fredag kväll, äter mat. 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. 

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 varje dag)  

13.30 unch och sedan vila 

16.30 yoga/meditation/undervisning/breathwalk/vila (olika varje 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, vissa dagar är det kanske tomt efter 

frukost, en annan dag efter lunch, en tredje på kvällen. Dvs inte späckat varje dag utan vi har öppna fria 

tider och även tider för reflektion och samvaro.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: Vi följer alla regler kring yta per deltagare osv, 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. Handsprit finns. 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,  det innebär vid 

färdigställandet av detta prospekt max 12 deltagare. Enkelt fast bekvämt och underbart. Det är 

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

 

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 glas vin 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 

5000 kr inkl moms och anmälningsavgift för all yoga 

3500 kr för kost och logi och lokal till Lena i Hagen – från mat fredag till frukost torsdag. obs!  om du vill hyra 

lakan och handduk tillkommer någon hundring.  

 

 

Det finns enskilda boenden och även större rum där 2-3 kan sova. Alla möter de krav som gäller på avstånd.  

Alla boenden är genuina och mycket uppskattade av alla deltagare genom åren.  

OM det är viktigt för dig att prata om rummen så kontakta Lena på  0703731841 i MYCKET GOD TID.   

OBS! Mat/rum betalas alltså separat i samband med retreatet!   

ALL info kring Hagen, mat och husrum tas med Lena 0703731841 i MYCKET GOD TID.   

 

ANMÄL HÄR 

Avvakta även betalning för yogan då du behöver ha kontakt med Ulrica angående fakturering, om du har 

särskilda saker som ska stå på fakturan osv info@holiyoga.se 

1000 kr anmälningsavgift som ej återbetalas oavsett orsak skall betalas inom 5 dagar från anmälan, men först måste du få 
din anmälan bekräftad. 
Betala sedan 1000 kr på swish: 1231848555 
 

 

 

 

 

 

”En människa som vi skulle älska om den människan  

inte var just jag…låt oss älska henne som JAG från och med NU!” 

Välkommen! 

Ulrica Liavor & Lena Westin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://forms.gle/zvAcecEzrEBNYNuV6
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