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DET NYA LEDARSKAPET

KUNDALINIYOGALÄRARUTBILDNINGEN
2022/2023
med huvudlärare Annki Warberg Landahl och Klas Landahl, Kundalini Shakti.

Detta är en unik yogalärarutbildning.
Och mycket mer än så.
Denna kundaliniyogalärarutbildning är en meningsfull och djupgående resa i växandet
som människa – in i ditt djup och ut i hela din kapacitet. Det är en holistisk yogalärarutbildning med syfte att leva ett liv i hälsa, inspiration och livsglädje och utifrån den platsen
kunna leda andra människor till detsamma med hjälp av kundaliniyogans tekniker.
Du behöver inte vilja bli yogalärare för att gå denna utbildning. Många går den för sin egen
skull, för sin personliga utveckling, för att stärka det inre ledarskapet, leda sig själv till hälsa
och för att etablera yogiska, välgörande vanor i sitt liv. I denna utbildning får du ta helhetsgrepp på dig själv – fysiskt, psykiskt, känslomässigt och andligt – och göra din livssväg än
tydligare.
KORT SAGT är

detta en en yogisk ledarskapsutbildning för alla som vill växa och som vill vara
medskapare till en hållbar och välmående framtid för sig själv och för oss alla.
Varmt och innerligt välkommen med på en viktig upptäcksresa!

ANNKI WARBERG- LANDAHL
Lead Teacher trainer.

Denna utbildning kommer ge dig:
c Mycket goda kunskaper i de grundläggande yogiska teknikerna: andning/pranayama, fysiska
kroppsställningar/asanas, mudras, kroppslås/bandhas, meditation, mantra och djupavslappning.
.
c Fördjupning i din egen yoga. Dagligt praktiserande av yoga och meditation ger dig en genuin
upplevelse och erfarenhet av kundaliniyogan och dess eﬀekter.
c Kunskap om yogisk historia, ﬁlosoﬁ och kundaliniyogan som tradition. Intro till Vedanta.
c Förståelse för människans anatomi/fysiologi både ur ett västerländskt /österländskt perspektiv.
c Kunskap om yoga som medicin – dvs hur yogans hälsosamma tekniker kan appliceras vid olika
obalanser, stress, sjukdomar och beroenden.
c Baskunskap i Ayurveda och privat Ayurvedakonsultation kring din egen balans.
c Grunderna i att spela Gong och klangskålar och hur man använder det i sin undervisning.
c Inspiration att spela musikinstrument om du vill (gitarr, harmonium, trumma).
c Erfarenhet av och kunskap kring kostens betydelse och påverkan på människans hälsa.
c Humanologi. Yogisk kunskap och samtal kring liv, död, kommunikation, relaterande, självläkning m.m.
c Utvecklat ledarskap – konsten att leda dig själv och andra.
c Utveckling som människa såväl fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.
c Vänner, gemenskap och mycket, mycket mer...

Utbildningens upplägg
Utbildningen pågår under 14 månader och är uppdelad på 8 moduler. Den omfattar ca 750 timmar
varav 250 timmar är lärarledd undervisning och ca 500 timmar eget praktiserande och studerande
mellan modulerna.

Kursdatum
2022
21-24 April
3-5 Juni
12-14 Aug
7-9 Okt
1-4 Dec

Retreat
SKC
SKC
SKC
Retreat

2023
3-5 Feb
31 Mars-2 April
8-11 Juni

SKC
SKC
Retreat

Modulerna på SKC startar 09.00
på fredagen och avslutas 17.00
på söndagen.
Retreaten börjar 17.00 på torsdag em
och avslutas 16.00 på söndagen.

MELLAN MODULERNA:
- Dagligt praktiserande av yoga och meditation.
- Hemstudier och självreﬂektion.
- minst 7 personliga samtal, pepp och coachning med lärarna under året, samt samtal och stöd
närhelst du behöver.
- Minst ett undervisningstillfälle på Zoom mellan varje modul.
- Buddyskap. Under utbildingen kommer du ingå i olika buddyskap med andra deltagare på
utbildningen för att stödja och inspirera varandra under processen. Mycket givande och uppskattat.
RETREAT
Vid tre tillfällen sker utbildningen i retreatform på Skeppsudden, en vacker naturnära kursgård i
Östergötland, c:a 2 timmar från Stockholm. Här är utevistelse och varande i naturen en viktig del av
upplevelsen. Att vara på retreat är en djupgående upplevelse och ett viktigt och mycket uppskattat
inslag i utbildningen.
VÅRA KURSLOKALER
- Stockholm Kundaliniyogacenter (SKC), naturnära i Stockholm.
- Ängsbacka, Molkom (modul 1), Skeppsudden Kursgård. Norrköping (övriga retreats)
CERTIFIERING
Efter avslutad utbildning får du ett internationellt certiﬁkat av KRI (Kundalini Research Institute) som
220 timmars utbildad Kundaliniyoga- och meditationslärare nivå 1. Du är själv berättigad att även
ansöka om RYT-200 certiﬁering i Yoga Alliance.

Konsten att leva ett innerligt och meningsfullt liv.
Välkommen med på en personlig resa
Under denna resa bjuder vi in dig att utforska yogan på ditt sätt och utifrån dina förutsättningar.
I en varm och öppen atmosfär får du chans att upptäcka nya sidor av dig själv, tänja dina gränser, värna om
det som behöver läkning och upptäcka nya förhållningssätt och attityder.
Denna utbildning är din individuella process och samtidigt en kraftfull grupprocess där vi bygger förtroende
och tillit till varandra för att våga vara autentiska och stå upp för dem vi är. För vi tror att människor som
tycker om sig själva och vågar vara sig själva, skapar goda relationer och en vacker värld i acceptans och
medkänsla.
YOGAN DÅ OCH NU I EN SAMTIDA FUSION
Vi hedrar yogans historia och ursprungliga syfte. Vi uppskattar all den nutida forskning som görs om yogans
eﬀekter och som gör yogan tillgänglig för ﬂer. Vi kopplar samman de båda och ser att yogan är ovärderlig för
den moderna människan i att komma i kontakt med sin inre stabilitet, i mitten av intensiva livsomständigheter. Yogan är en tidlös företeelse i en snabb och föränderlig värld. Den behövs mer än någonsin och
du kan vara med och sprida den.
VEM KAN SÖKA TILL DENNA YOGISKA LEDARSKAPSUTBILDNING?
Vi vänder oss till dig som är öppen, nyﬁken och vill gå djupt i dig själv med yogans tekniker och attityder.
Du är beredd att låta yogan ta plats i ditt liv och är öppen för att vara del i en hjärtlig gemenskap.
Vi välkomnar alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning.
Efter detta år av dagligt yogapraktiserande kommer du ha en unik verktygslåda av egna upplevelser och
yogisk visdom som du med stor självklarhet och tydlighet kan dela med andra människor. Under utbildningstiden kommer du få hålla yogaklasser och få feedback från lärare och kurskamrater.

Lärarteamet
Alla våra lärare har lång och gedigen erfarenhet av yogans tekniker och hälsa på olika sätt. Tillsammans
skapar vi en djupgående utbildning där traditionell yogisk visdom förmedlas med expertis, kreativitet, glädje
och hängivenhet, i en varm och upplyftande atmosfär. Annki och Klas är huvudlärare och ansvariga för
utbildningen.
Annki Warberg Landahl är en av Sveriges mest erfarna Kundaliniyogalärare. Hon har jobbat som lärare
inom olika områden i 35 år, undervisat yoga i över 20 år och har lång erfarenhet av yogalärarutbildningar.
Hon delar med smittande glädje och passion sin djupa erfarenhet och förståelse av yogan utifrån ett holistiskt perspektiv. Hon är certiﬁerad Gravidyogalärare, Medicinsk yogalärare, Yogaterapeut, Sat Nam Rasayan-healer och har stor kunskap inom Ayurveda. Är även utbildad i Hathayoga. LEAD TEACHER trainer.
Klas Landahl är utbildad lärare i både Hatha- och Kundaliniyoga. Han har under många år studerat olika
typer av yoga, yogisk ﬁlosoﬁ och yogisk historia. Dessa studier inkluderar klassisk Vedanta, sanskrit och
gurmukhi – yogans heliga språk. Klas livslånga passion för musik har fört honom djupt in i Kundaliniyogans
mantratradition där han specialiserat sig på ljudens och mantrans eﬀekt på vårt medvetande. Han är även
utbildad i Kraniosakral healing, Sat Nam Rasayan och Yogaterapi. PROFESSIONAL TEACHER trainer.
Åse Rinman är i grunden civilingenjör specialiserad på medicinsk teknik. Hon har stor kunskap och intresse
för kroppens fysiologi och modern forskning kring yogans eﬀekter. Förutom att hon är dedikerad Kundaliniyogalärare och driver YogaOm i Göteborg är hon även yogaterapeut, gongmaster och utbildad i Kraniosakral
osteopati.
Satya Nyberg har utforskat olika yogaformer; hatha/yin/kundaliniyoga i över 30 år.
Satya är i botten sjuksköterska och har undervisat basmedicin i många år. Även utbildad i Medicinsk yoga.
Hen brinner för gruppgemenskap, HBTQ-frågor och älskar att musicera.

Övriga lärare och inspiratörer
Mateusz Krawiec jobbar med healing genom ljud och rörelse. På denna utbildning kommer han introduera
dig till gongen och klangskålarnas värld. Han är gongspelare, sound healer och lärare i yoga och kontaktimprovisation. Hans utforskande av gongens helande potential startade 2009 när han träﬀade gongmästaren
Don Conreaux. Han håller gongbad och utbildar gongspelare i Sverige och Polen. Certiﬁerad Kundaliniyogalärare sen 2015.
Pavan Dev Kaur är amerikanska och kommer vara med oss via Zoom för att undervisa om yogisk historia.
Hon har en masterexamen i Religion, är certiﬁerad Kundaliniyogalärare och RYT-200. Hon har jobbat för
NASA i 30 år som tekniker och har 30 års erfarenhet av många olika typer av yoga och meditation. Hon har
studerat sanskrit och indisk ﬁlosoﬁ vid ﬂera olika universitet och håller föredrag i jämförande mytologi,
indisk ﬁlosoﬁ och yogisk historia.
Tia Jumbe kommer undervisa grunderna i Ayurveda samt ge dig en privat session kring din personliga konstitution. Hon är ayurvedisk hälsorådgivare, yoga- och meditationslärare (bla kundaliniyogalärare) som brinner
för att inspirera människor att ta in hälsolärorna ayurveda och yoga i sina liv. Tia Jumbe är journalist i grunden, håller kurser och driver både en blogg och en podd om ayurvedans livsstil. Hon har skrivit ett ﬂertal
böcker, senast Nystart i livet med ayurveda.
Jonatan Ståhl. På denna utbildning kommer Jonatan att undervisa fysiologin och anatomin kring muskler,
skelett och ryggrad både ur ett naturvetenskapligt och yogiskt perspektiv. Jonatan har ett stort intresse för
hur människan fungerar både fysiskt, mentalt och andligt. Han har en bred holistisk kunskap inom fysiologi,
träning, kost, hälsa, ayurveda och yoga. Till vardags undervisar han i fysiologi och träningslära samt arbetar
som PT och Hathayogalärare

Stockholm Kundaliniyogacenter
har funnits sedan 2008 och
är en uppskattad samlingsplats
för yogisar från hela
världen.

Ekonomisk investering
Kostnad för utbildningen är 42.000:- inklusive moms. (KRI’s internationella läroplan 31.869 kr + 60 timmar extra
fördjupning 10.131 kr). Priset inkluderar all undervisning under 8 moduler, Zoomträﬀar mellan modulerna, minst
7 personliga coachningtillfällen, personlig Ayurvedisk rådgivning vid ett tillfälle, personligt stöd under 14 månader, grundläggande kurslitteratur och certiﬁering.
Kostnad för mat och logi tillkommer på retreaterna, samt matkostnader när vi är i Stockholm. Gratis boende
erbjuds till dig som inte bor i Stockholm.
Betalningen går att dela upp efter önskemål och överenskommelse.

Stipendie
Om du just nu tjänar mindre än 200.000:-/år efter skatt (inkl inkomst, stipendier, bidrag, räntor,
underhåll och annat stöd) är du välkommen att söka vårt stipendium på 5.000:-.

Certiﬁering
För att bli internationellt certiﬁerad Kundaliniyogalärare krävs bl.a. att:
- du deltagit vid alla kurstillfällen
- deltagit på 20 dokumenterade kundaliniyogaklasser utöver yogalärarutbildningen
- hållit 10 yogaklasser
- klarat den avslutande skrivningen
- signerat Kundaliniyogalärarens etiska kod
Om du av någon anledning inte kan medverka vid något av kurstillfällena går det bra att ta igen
motsvarande modul inom ett år efter avslutad utbildning.

Är du redo att ta ett viktigt steg?
Vem kan delta i utbildningen?
Denna utbildning kommer fördjupa ditt yogautövande, bredda din förståelse av yoga och utveckla dig som
människa. Utbildningen är öppen för dig oavsett om du vill bli yogalärare eller inte – det viktigaste är längtan
efter fördjupning och öppenhet för förändring. Du bör ha någon sorts erfarenhet av Kundaliniyoga.
Oavsett vad du har i ditt bagage som du ser som tillkortakommanden kan vändas till en gåva. År av migrän
kan transformeras så att det blir hanterbart och du kan hjälpa andra i samma situation. Fysiska besvär ger dig
en förståelse för andra i samma situation och du kan bidra till dem i deras liv.
Vi lägger stor vikt vid att se dig som unik individ och stödja dig i din utveckling och ditt personliga uttryck som
lärare. Vi tar in max 26 deltagare.

Hur ansöker jag?

Är du nyﬁken och vill
fördjupa din yoga?
Vi välkomnar alla oavsett ålder,
könsidentitet, yrke, kultur,
sexuell läggning, religion/
trosuppfatting eller etnicitet...

Du ansöker genom att skicka ett personligt brev till utbildning@kundalinishakti.se
- Berätta om dig själv, din nuvarande sysselsättning, din erfarenhet av yoga/meditation/personlig utveckling
och din intention med att gå utbildningen. 1-2 A4-sidor.
- Personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter).
- Eventuella fysiska och/eller psykiska utmaningar. Ange även om du medicinerar och/eller använder droger.
- Foto på dig själv.
När vi har fått din ansökan bestämmer vi tid för ett personligt samtal. Där får vi chans att prata mer om
utbildningen och du får berätta mer om din intention. Här ﬁnns chans att ställa frågor kring utbildningen.
Därefter sker antagningen

Tidigare elever
"Kundaliniyogalärarutbildningen har gett mig ett nytt liv - jag känner mig gladare, starkare, allt i vardagen är
lättare. Klas och Annki är fantastiska lärare, ödmjuka, humoristiska som med stor och gedigen kunskap navigerat
oss elever genom kundaliniyogans skattkartor. Bland det bästa jag "gett till mig själv". - Joanna Kirubai Swahn
"Jag trodde att jag anmält mig till en yogautbildning men ack så fel jag hade!!! .Jag har fått så mycket mer än vad
jag kunde förställa mig. Sång och musik, andlig och spirituell kunskap, vänskap, utmaningar och mycket mer. Så
tacksam att jag valde denna utbildning!"- Ingela Janlert
"Så tacksam att jag under detta året fått ta del av denna fantastiska KY-utbildningen, ”Livets utbildning”. Jag har
vuxit som människa och bottnat i mig själv. Mycket tack vare oerhört skickliga och inspirerande ledare!"
-Christine Ohlsson
"Utbildningen har gett mig en helhetsbild av människan utifrån Kundaliniyogans verktyg. Har stärkt min inre
kraft och tillit och också förmågan att släppa taget och leva i nuet. Inspirerande och lärorika ämnen i kursen.
Sat nam" - Anna-Maria Ahlgren
”Yogalärarutbildningen med Klas och Annki ﬁck mig att börja lita på min kraft och förmåga igen, stärkte min
kontakt med kroppen efter år av utmattning och gav mig tillit åter i härlig gemenskap”. ~ Kerstin Lundgren
"Jag kan inte tänka mig bättre lärare för mig än Annki och Klas till den här utbildningen. Med närvaro, kärlek och
kraft lotsade de mig genom den viktigaste, mest utvecklande fasen i mitt liv hittills. Jag kan inte nog tacka min
lyckliga stjärna att jag hittade dit." ~ Amanda Lund
”Allt det jag kunde förvänta mig av en yogalärarutbildning - och så mycket mer! I en trygg grupp kände jag mig
varsamt och kärleksfullt guidad till mig själv, mina styrkor och gåvor som människa och i rollen som yogalärare.
Så tacksam för den här möjligheten.” ~Zoran Lovrencic

Mer om kursinnehållet
Andning/Prānāyāma
Att andas korrekt lägger basen för ett djupt och meningsfullt liv. Här får du lära dig ovärderliga tekniker för
att påverka ditt sinne, dina känslor och ditt nervsystem. Om vi människor lär oss att andas korrekt skulle vi
slippa många sjukdomar och problem, som alla grundas i syrefattighet på cellnivå. De yogiska andningsteknikerna främjar ökad mental klarhet och fokus; skapar lugn och inre fridfullhet; ger vitalitet och energi och
hjälper oss att handskas med inre och yttre stress. Helt enkelt nödvändiga komponenter för att skapa ett
skönt liv.
Fysiska kroppspositioner/Āsanas/Kriyas
I denna utbildningen lär du dig att relatera kärleksfullt och vördnadsfullt till din kropp. Yogan ser den både
som en fysisk struktur och ett ﬂöde av subtil energi. Genom yogans ställningar/asanas så stärker vi kroppen,
vi stimulerar olika kroppssystem och organ, vi släpper spänningar/stress och stimulerar cirkulationen och
ﬂödet av livskraft. Här får du lära dig grundläggande principer för āsanas, energiﬂöde i yogapassen, korrekt
utförande och eﬀekter samt hur de kan användas för att ta hand om olika typer av åkommor och besvär.
Bandhas och mudras
Med hjälp av bandhas, kroppslås, lär vi oss samla ihop vår subtila energi och rikta den till olika delar av kroppen. Med mudras, handpositioner, kan vi stimulera hjärnan och olika kvaliteter i vårt psyke. Modern forskning
börjar intressera sig för yogan och bekräftar dess uttalde eﬀekter.
Mantra, ljud och vibration
Ljud har en enorm påverkan på oss människor och i Kundaliniyogan använder vi speciﬁka ljud och mantran för
att medvetet förändra vårt sinne och våra tankar. Här får du fördjupa din förståelse av ljud och mantran, hur
de uttalas, blir eﬀektiva och förstå hur du kan applicera speciﬁka mantran för speciﬁka syften.
Sinnet och meditation
Återkommande tankar styr och formar vår verklighet. Med hjälp av meditation kan vi stilla sinnet, komma i
kontakt med kroppen och bli mer medvetna om våra tankar och känslor. Genom meditation ökar vår klarhet
och närvaro i livet så som det är. På så sätt kan vi förstå oss själva bättre och öka vår empati inåt och utåt.

Yogisk ﬁlosoﬁ och historia, Kundaliniyogans tradition
Yoga är en uråldrig tradition som har tagit sig många olika uttryck genom årtusendena. Här får vi följa dess
utveckling och transformation, och lära oss mer om de många olika grenarna som ﬁnns. Vi får ta del av
yogans bakomliggande ﬁlosoﬁ, vars syfte är att vi ska lära känna vår essens och hur den uttrycker sig i vårt liv.
Yogisk anatomi – människan som energivarelse
Vi studerar och upplever åtta chakran, tio kroppar, fem koshas, fem vayus och sjuttiotvåtusen nadis för att
förstå vår egen multidimensionalitet som människa och energivarelse.
Västerländsk anatomi och fysiologi
Du får en basal förståelse för kroppens fysiska struktur och de olika fysiologiska systemen. Vi studerar hur
dessa hänger ihop med yogans subtila anatomi och ser hur yogans olika tekniker kan stärka och stödja dessa.
Vi tar del av modern forskning och ser vad den kan lära oss.
Applicering av yogans tekniker vid tex stress, sjukdomar, obalanser och beroenden
Yogan har fantastiska och eﬀektiva tekniker för att hjälpa människor till hälsa och balans, ofta med till synes
små och enkla medel. Med en hälsosam livsstil kan vi förebygga och slippa många av de problem och
sjukdomar som är vanliga nu för tiden. Du kommer få en ovärderlig verktygslåda för att bidra till din egen och
andras hälsa och välbeﬁnnande.
Yogisk livsstil, mat och humanologi
Yoga utanför mattan är en stor och viktig del och innefattar kunskap om hur du kan ta hand om dig själv på
bästa sätt för att uppleva fysiskt, mentalt och andligt välmående. Här lär vi oss om näringstät kost, hållbar
livsstil, kärleksfulla relationer, medveten kommunikation, yogans syn på liv och död m.m.
Grundläggande ayurvedisk kunskap
Ayurveda är uråldrig indisk livskunskap. Varje människa ses som en unik blandning av de fem elementen och
kan utifrån den kunskapen ge sig själv bästa förutsättningarna för att blomma ut. På utbildningen får du
personlig vägledning, tips och råd kring din unika konstitution och hur du kan hålla dig i balans genom livet.

Inre och yttre ledarskap, personlig utveckling
För att kunna leda andra så måste vi först kunna leda oss själva. För många innebär kundaliniyogalärarutbildningen att sätta sig på förarsätet i sitt liv, ta ansvar för sina omständigheter och ta sig
själv, sina längtor och sina behov på allvar. Personlig utveckling innebär inte att uppfylla någon sorts
ideal om hur du ska vara som människa, utan om att vara en mer autentisk version av dig själv.
Utbildningen ger dig möjlighet att utforska din egen förmåga att leda dig själv, både genom
utmaningar och hinder och mot dina drömmar, visioner och mål. Det nya ledarskapet handlar om att
vara en lyhörd, kreativ medskapare och kunna rikta sin energi mot egna och gemensamma mål som
är hållbara och tjänar helheten.
Grunderna i att spela gong och klangskålar
Healing genom ljudvibration. Många kundaliniyogalärare använder dessa instrument under sina
klasser för att skapa djupare avslappning, läkning och transformation. Här får du en introduktion till
dessa spännande verktyg och inspirerande guidning i att prova på.
Grunderna i att spela gitarr/harmonium/trumma
Kundaliniyogatraditionen är full av mantran och musik och ﬂera av våra lärare är även musiker vilket
innebär att utbildningen kantas av levande musik. Det är fantastiskt att då och då kunna använda sig
av just levande musik i yogaklasser och glädjas av att träﬀas och sjunga mantran tillsammans. Under
kursen blir du inspirerad till att spela gitarr/harmonium/trumma och om du vill får du lära dig några
grundläggande ackord och speltekniker.

Den välgörande maten – en viktig del av utbildningen
Vi ser maten som en essentiell del av den yogiska traditionen och har därför alltid yogiska
kockar på plats som serverar näringsrik, vitaliserande och välsmakande mat. Maten är en
viktig del av helheten som bidrar till hälsa, klarhet och vår personliga utveckling. Under utbildningen kommer du få lära dig om kostens betydelse för vårt välbeﬁnnande och pröva dig fram
till en närande och vitaliserande kosthållning som stödjer dig och dina behov.
Det nya ledarskapet
Vi lever i en tid då gamla maktstrukturer och hierarkier faller. Utifrån ett yogiskt perspektiv
handlar det om att se sig själv som en viktig och självklar del i ett gemensamt VI där alla bidrar
med sin gåva och kompentens i ett hållbart och kreativt samskapande.
Gemenskap – att växa tillsammans.
På denna utbildning är gemenskapen en viktig del och en förutsättning för att kunna växa
individuellt. Vi skapar en trygg och varm atmosfär där du får utforska och vara det unikum du
är tillsammans med andra. Du kommer få många nya vänner som delar ditt intresse för yoga
och personlig utveckling - många får vänner för livet.

.

Kontakt
Denna utbildning organiseras av Kundalini Shakti.
Om du har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!
Klas Landahl : 070 409 78 93
Annki Warberg - Landahl: 070 496 87 78
Mail: utbildning@kundalinishakti.se

KUNDALINI SHAKTI
YOGAKURSER, WORKSHOPS, RETREATS, KUNDALINIYOGALÄRARUTBILDNING, MUSIK

