
Gravidyoga: Sträck ut 
och släpp på spänningar
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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
Sträck ut och släpp på spänningar. Sid 9
Bröststärkare. Sid 9
Fjärilen. Sid 9
Katt och ko. Sid 10
Framåtböj. Sid 10
Överkroppsrotation. Sid 11
Ryggvridning. Sid 11
Armlyft. Sid 12
Uthållighetsövning. Sid 12
Avslappning på sidan. Sid 13
Meditation: Sitali Pranayama. Sid 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. Bröststärkare
5. Fjärilen
6. Katt och ko
7. Framåtböj
8. Överkroppsrotation
9. Ryggvridning
10. Armlyft
11. Uthållighetsövning
12. Avslappning på sidan
13. Meditation: Sitali Pranayama
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 förlossningen. Du stärker din 
kropp på flera plan och du lär dig inte bara att 
slappna utan också att fokusera. Din kropps-
medvetenhet och din intuitiva förmåga stärks 
också och du får total kontroll över din and-
ning, vilket kommer vara till stor hjälp vid det 
kommande förlossningsarbetet. Ju tidigare 
du börjar träna gravidyoga desto bättre blir 
resultatet. Du kan träna ända fram till förloss-
ningen. Flera internationella studier visar att 
kvinnor som tränar yoga för gravida får myck-
et mindre ont och yogan hjälper också till att 
förbättra sömnen och minska stress och oro. 
Blivande mammor som tränade regelbundet 
hade också bättre blodtrycksnivå än de som 
inte gjorde det. Gravidyoga kan göra dig star-
kare, både fysiskt och mentalt och hjälpa dig att bättre klara påfrestningar och 
stress – inte bara inför förlossningen utan även inför föräldraskapet och överhu-
vudtaget 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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1. Sat Nam
2. Waves of Aum
3. Slow Down
4. Little River
5. Sat Nam (Instrumental)
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 012 Ramtitam One
Featuring Fredrik Wännman

Music and Mantras

This is the first release of MediYoga® music from Fredrik Wännman and 
Ramtitam, the studio and music company that Fredrik started in 1995. A few 
years later the collaboration started with fellow Swede, Göran Boll founder 
of MediYoga®. After recording Göran on more than one hundred Yoga 
CD’s over a period of 15 years, Fredrik began writing music for the intro-
duction of the MediYoga® concept in 2012 and here it is. Relax and Enjoy!

Ramtitam One is inspired by Swedish nature and tradition. Sat Nam, with 
a tempo for long deep breaths, is used in every MediYoga® session.
Waves of Aum, where water and birds interact with the human voice,
is intended for relaxation during the session. Slow Down, starts with a 
slow crescendo, followed by a long tempo decrease. Little River, with it’s
rippling water, is written for tranquil meditations. -Listen-Meditate-Yoga-
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1. Guru Ram Das
2. Ocean Morning
3. Sa Ta Na Ma (Kirtan Kriya)
4. Nnnnnnn Mmmmm
5. Guru Ram Das (Instrumental)
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Ramtitam Two
Featuring Fredrik Wännman

Music and Mantras

This is the second release of MediYoga® music from Fredrik Wännman and 
Ramtitam, the studio and music company that Fredrik started in 1995. A few 
years later the collaboration started with fellow Swede, Göran Boll founder 
of MediYoga®. After recording Göran on more than one hundred Yoga CD’s 
over a period of 15 years, Fredrik began writing music for the introduc-
tion of the MediYoga® concept in 2012 and here it is. Relax and Enjoy!

Ramtitam Two is, just like Ramtitam One, an album inspired by Swedish 
nature and tradition. Guru Ram Das is the most essential mantra for heart 
meditation and the purpose of the mantra is to open your heart and let 
out what is hidden. Ocean morning gives you the tempo of smooth sea 
waves.     Sa Ta Na Ma  is  the mantra for the Kirtan Kriya  meditation. 
XXX zzzz is used in the MediYoga Home system with basic exercises. 
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Om denna produktion
Sammanställning: Ellen Engvall
Instruktör: Ellen Engvall
Foto: Weak Voices
Layout: Fredrik Wännman@Ramtitam
Talinspelning: 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 
Morning. 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

Musiken finns att köpa separat. 

Sat Nam och Waves of Aum på CD:n 
MediYoga Music and Mantras - Ramtitam One

Ocean Morning och My Perfect Place på CD:n 
MediYoga Music and Mantras - Ramtitam One



Gravidyoga är ett ypperligt sätt att hantera den stora omställningen 
och förändringen som graviditeten innebär. Genom att skapa tid 
för egen träning och vara extra noga med att ta hand om sig själv 
stärks både kropp och själ. Yogan jobbar både fysiskt, emotionellt 
och själsligt. Övningarna gör den fysiska kroppen smidig, stark och 
avslappnad. Närvaron ökar, eventuell rädsla minskar och en känsla 
av lugn sprider sig. Det medför att tilliten ökar till den egna förmå-
gan att klara av förlossningen och det kommande föräldraskapet.
Gravidyoga kan man träna från vecka 12 ända fram till förlossningen. 


