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Innehållsförteckning
I häftet:
Att tänka på innan du börjar. Sid 4
Vad betyder det? Sid 4
Allmänna tips. Sid 5
Om Yoga. Sid 6
Om Meditation. Sid 7
Det långa djupa andetaget. Sid 8
Vårda dig själv. Sid 9
Framåtböj. Sid 9
Katt och ko. Sid 9
Fjärilen. Sid 10
Kråkan. Sid 10
Ryggvridning. Sid 10
Chanting. Sid 11
Armbågslyft. Sid 11
Nackrullning. Sid 12
Avslappning på sidan. Sid 12
Balanserande andningsmeditation. Sid 12-13
Bifogad CD med innehållsförteckning. Sid 14
Om denna produktion. Sid 15

Innehåll på bifogad CD:
1. Introduktion
2. Långa djupa andetag
3. Intoning
4. Framåtböj
5. Katt och ko
6. Fjärilen
7. Kråkan
8. Ryggvridning
9. Chanting
10. Armbågslyft
11. Nackrullning
12. Avslappning på sidan
13. Balanserande andningsmeditation
14. Uttoning
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Om Ellen 
Kvinnans välbefinnande ligger i fokus hos Ellen Engvall – leg sjuksköterska, 
barnmorska, Lärare och terapeut i medicinsk yoga och gravidyoga, utbildad på 
Institutet för Medicinsk Yoga. Även utbildad hormonyogalärare för Dinah Rod-
rigues. GI-coach och reflexolog, lång klinisk erfarenhet av arbete med kvinnor. 
Ellen ger kurser och individuell rådgivning vid infertilitet, graviditet och andra 
kvinnorelaterade besvär som PMS och klimakteriesymtom och utbildar även yo-
galärare i dessa områden och är en av lärarna i nätverket på Institutet för medi-
cinsk yoga.

Om Gravidyoga
Gravidyogan syftar till att skapa förening och harmoni mellan kropp och sinne. 
Det är ett fantastiskt redskap för att hjälpa dig inför den kommande förlossning-
en. Du stärker din kropp på flera plan och du lär dig inte bara att slappna av 
utan också att fokusera. Din 
kroppsmedvetenhet och din 
intuitiva förmåga stärks också 
och du får total kontroll över din 
andning, vilket kommer vara till 
stor hjälp vid det kommande 
förlossningsarbetet. Ju tidigare 
du börjar träna gravidyoga de-
sto bättre blir resultatet. Du kan 
träna ända fram till förlossning-
en. Flera internationella studier 
visar att kvinnor som tränar 
yoga för gravida får mycket 
mindre ont och yogan hjälper också till att förbättra sömnen och minska stress 
och oro. Blivande mammor som tränade regelbundet hade också bättre blod-
trycksnivå än de som inte gjorde det. Gravidyoga kan göra dig starkare, både 
fysiskt och mentalt och hjälpa dig att bättre klara påfrestningar och stress – inte 
bara inför förlossningen utan även inför föräldraskapet och överhuvudtaget i ditt 
dagliga liv.

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 precis alla. Yogan baserar sig på en av världens äldsta yogatradi-
tioner, kundaliniyoga. IMYs MediYoga har testats i åtskilliga svenska forsknings-
projekt bl.a. på Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Danderyds sjukhus 
och på flera stora arbetsplatser.
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Att tänka på innan du börjar
> Gör i ordning en plats åt dig där du kan vara ostörd. 
> Träna gärna barfota. 
> Håll kontakt med bebisen i magen.
> Fokusera på bebisen och sucka efter varje övning.
> Håll ordningsföljden mellan övningarna i ett yogaprogram. 
> Överskrid inte tidsangivelserna, följ instruktionerna och träna efter bästa förmåga. 
> Ät inte för nära inpå ett yoga- eller meditationsprogram. Matsmältningsprocessen 
försvårar träningen. 
> Drick vatten efter genomfört yogaprogram eller meditation. 

Vad betyder det?
Intoning
MediYoga börjar alla yogaprogram med en så kallad intoning. Intoningen kan 
jämföras med en startsignal, att nu är det dags att börja. Så här gör du:
Slut ögonen. Sitt med handflatorna samman framför bröstet, tummarna mot 
bröstbenet. Tona in dig med mantrat ONG NAMO GURU DEV NAMO tre gånger. 
Mantrat betyder att du öppnar dig för din inre styrka och din inre visdom.

Fokus: Sat Nam och tredje ögat
Ett bra sätt att hålla koncentrationen är att ha ögonen slutna och fokus på en 
punkt mitt mellan ögonbrynen, tredje ögat. Håll fokus både under och mellan 
övningarna. Enligt yogisk tradition är tredje ögat sätet för intuitionen, kunskapen 
om dig själv. Andas alltid långa, djupa andetag genom näsan om inte en övning 
specifikt kräver en annan form av andning. Koppla mantrat SAT NAM till ande-
taget, tänk SAT på in- och NAM på utandning. Det hjälper dig att hålla fokus här 
och nu, för att göra dig själv uppmärksam på hur kropp och sinne reagerar under 
övningarna.

Nacklås
I sittande ställning strävar du efter att dra in hakan en aning så nacken kommer 
i rät linje med ryggen. Det underlättar energiflödet längs ryggraden hela vägen 
upp till hjärnan.

Uttoning
Efter avslutat yogaprogram och/eller meditation tonar du ut dig med SAT NAM
tre gånger. SAT NAM betyder - Jag är sann.
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Innehåll på bifogad CD:
1. Introduktion
2. Långa djupa andetag
3. Intoning
4. Framåtböj
5. Katt och ko
6. Fjärilen
7. Kråkan

8. Ryggvridning
9. Chanting
10. Armbågslyft
11. Nackrullning
12. Avslappning på sidan
13. Balanserande andningsmeditation
14. 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 2013
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