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Innehållsförteckning
I häftet:
Att tänka på innan du börjar. Sid 4
Vad betyder det? Sid 4-5
Om Yoga Sid. 6
Om Meditation. Sid 7
Det långa djupa andetaget. Sid 8
Yoga för binjurarna. Sid 9-11
Yoga för kvinnans hormonsystem, grundpass sid 11-13
Bifogad CD med innehållsförteckning. Sid 14
Om denna produktion. Sid 15

Spår på bifogad CD:
  1. Introduktion
  2. Intoning
  3. Lugnande andning
  4. Mirakelböj
  5. Modifi erad ryggfl ex
  6. Ryggvridning
  7. Ryggböjning
  8. Växelvis ben och armlyft
  9. Vila på rygg 5 min
10. Meditation mot stress
11. Uttoning
12. Introduktion
13. Intoning
14. Katt och ko med höftcirklar
15. Rygg- och nackfl ex
16. Äggstocksmassage
17. Växelvis axellyft
18. Cirkla med axlarna
19. Nackrullning
20.  Vila på rygg 5 min
21. Andningsmeditation
22. Uttoning
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Om Ellen 
Kvinnans välbefi nnande ligger i fokus hos Ellen Engvall – leg sjuksköterska, barn-
morska, Lärare och terapeut i medicinsk yoga och gravidyoga, utbildad på Insti-
tutet för Medicinsk Yoga. Även utbildad hormonyogalärare för Dinah Rodrigues. 
GI-coach och refl exolog, lång klinisk erfarenhet av arbete med kvinnor. Ellen ger 
kurser och individuell rådgivning vid infertilitet, graviditet och andra kvinnorela-
terade besvär som PMS och klimakteriesymtom. Hon utbildar även yogalärare i 
dessa områden och är en av lärarna i nätverket på Institutet för medicinsk yoga.

Om yoga för binjurar och hormonsystem
Yoga för kvinnans hormonsystem är utvecklad av Ellen 
Engvall. Hon har kombinerat yogaövningar och andnings-

tekniker som har sitt ursprung i kundaliniyoga och medi-
cinsk yoga tillsammans med en specifi k fokuseringsteknik. 

Detta jobbar direkt på de körtlar som främst sköter de kvinn-
liga hormonerna, äggstockar, sköldkörtel, binjurar och hypo-

fys. Det är kraftfulla tekniker som också ger bra trä-
ning och reducerar stress, som är en av de 
stora bovarna vid hormonobalanser. Yogan 

rekommenderas till kvinnor i alla åldrar och till 
kvinnor med PMS, PCOS, infertilitet och sym-
tom under klimakteriet. Yogan är även bra att 

träna efter klimakteriet för att fortsätta känna sig ung och vi-
tal. Yogan är inte lämplig att träna vid graviditet eller om 

du har haft bröstcancer som är hormonberoende. 
Yogapass för binjurarna jobbar med att stärka 
och vitalisera binjurarna och minskar stress. 
Yoga för binjurarna är nyckeln till återhämtning 

för en stressad kropp och själ. Det är ett bra yo-
gapass att börja med när det gäller stressredu-

cering och hormonbalans. Om du som man vill 
träna yoga för hormonsystemet kan du fokusera på testiklarna i 
stället för äggstockarna.

  Om MediYoga
    Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) har sedan 1997 stått för  
                  utvecklingen av den medicinska yogan i Sverige och har 
    arbetat fram enkla kraftfulla program som passar nästan alla. 
Yogan baserar sig på en av världens äldsta yogatraditioner, kundaliniyoga. IMYs 
MediYoga har testats i åtskilliga svenska forskningsprojekt bl.a. på Karolinska 
Institutet, Stockholms Universitet, Danderyds sjukhus och på fl era stora arbets-
platser.
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Innehåll på bifogad CD:
  1. Introduktion
  2. Intoning
  3. Lugnande andning
  4. Mirakelböj
  5. Modifierad ryggflex
  6. Ryggvridning
  7. Ryggböjning
  8. Växelvis ben och armlyft
  9. Vila på rygg 5 min
10. Meditation mot stress
11. Uttoning

12. Introduktion
13. Intoning
14. Katt och ko med höftcirklar
15. Rygg- och nackflex
16. Äggstocksmassage
17. Växelvis axellyft
18. Cirkla med axlarna
19. Nackrullning
20. Vila på rygg 5 min
21. Andningsmeditation
22. Uttoning
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Om denna produktion
Sammanställt av: Ellen Engvall. Instruktör: Ellen Engvall. Foton: Weak Voices. 
Talinspelning och layout: Fredrik Wännman, Ramtitam. Tack till Göran Boll på 
MediYoga Sweden för generella texter.

Musik: Sat Nam Instrumental, Waves of Aum, My Perfect Place och Ocean Mor-
ning. Musiken är skriven och framförd av Fredrik Wännman, inspelad i Ramtitam 
Studios, www.ramtitam.se. Fågelsång inspelad av Patrik Åberg.
Ansvarig utgivare: Ellen Engvall. All rights reserved P & C 2014



Kraften och verktygen att förändra 
din framtid finns inom dig

®


