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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 kvinnans hormonsystem. Sid 9
Starta ditt lugn och ro system. Sid 9
Rygg och nackfl ex. Sid 9
Sidoböj. Sid 10
Framåtböj. Sid 10
Kråkan. Sid 11
Stående framåtböj. Sid 11
Broställning. Sid 11
Växelvis axellyft. Sid 12
Nackrullning. Sid 12
Vila på rygg. Sid 13
Meditation för körtelsystemet. Sid 13
Bifogad CD med innehållsförteckning. Sid 14
Om denna produktion. Sid 15

Innehåll på bifogad CD:
1. Introduktion
2. Intoning
3. Långa djupa andetag
4. Starta ditt lugn och ro system
5. Rygg och nackfl ex
6. Sidoböj
7. Framåtböj
8. Kråkan
9. Stående framåtböj
10. Broställning
11. Växelvis axellyft
12. Nackrullning
13. Vila på rygg
14. Meditation för körtelsystemet
15. Uttoning
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Om Ellen 
Kvinnans välbefi nnande 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 Rodrigues. GI-coach och refl exolog, lång klinisk erfarenhet av 

arbete med kvinnor. Ellen ger kurser och individuell rådgivning 
vid infertilitet, graviditet och andra kvinnorelaterade 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 kvinnans hormonsystem
Yoga för kvinnans hormonsystem är utvecklad av El-

len Engvall. Hon har kombinerat yogaövningar 
och andningstekniker som har sitt ursprung 
i kundaliniyogan  och medicinska yogan 

tillsammans med en specifi k fokuseringstek-
nik. Detta jobbar direkt på de körtlar som 

främst sköter de kvinnliga hormonerna, 
äggstockar, sköldkörtel, binjurar och 
hypofys. Det är kraftfulla tekniker som 

också ger bra träning 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 symtom 
under klimakteriet. Yogan är även bra att träna efter 
klimakteriet för att fortsätta känna sig ung och vital. 

Yogan är inte lämplig att träna vid graviditet eller om du 
har haft bröstcancer som är hormonberoende. 

Om MediYoga
I ns t i t u te t för Medicinsk Yoga (IMY) har sedan 1997 stått för utvecklingen 

av den medicinska yogan i Sverige och har arbetat fram enkla kraftfulla pro-
gram som passar nästan precis 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, Dande-
ryds sjukhus och på fl era 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 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. 
> Ta det lugnt direkt efter yogaövningarna och meditationen. Sträva efter att 
mjukstarta in i vardagen igen för att bära med dig känslan av balans och stillhet 
långt efter programmets slut.

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.

Rotlås
En muskelkontraktion i nedre delen av bålen som oftast avslutar varje yogaöv-
ning för att förstärka effekten. Andas ut all luft och håll andan ute. Knip ihop 
anusmuskeln, dra muskulärt upp bäckenbotten och dra naveln in mot ryggraden. 
Håll under 5-10 sek. Andas in, släpp rotlåset. Rotlåset förstärker effekten av 
övningen. 
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Innehåll på bifogad CD:
1. Introduktion
2. Intoning
3. Långa djupa andetag
4. Starta ditt lugn och ro system
5. Rygg och nackflex
6. Sidoböj
7. Framåtböj

8. Kråkan
9. Stående framåtböj
10. Broställning
11. Växelvis axellyft
12. Nackrullning
13. Vila på rygg
14. Meditation för körtelsystemet
15. 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



Kraften och verktygen att förändra 
din framtid finns inom dig
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