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Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
Allt som lever pulserar av energi. Du är ett konstant flöde av vibrerande energier. Enligt 
kvantmekaniken och den nya fysiken består vi i våra allra minsta beståndsdelar av 
vibrerande supersträngar som i sin tur består av hoprullade membran över elva 
dimensioner.  Att vi består av ett vibrerande flöde är något som den österländska 
esoteriken talat om i alla tider. Är du frisk flödar energierna fritt och harmoniskt genom 
dig. Är du stressad, sjuk eller på något annat sätt i obalans innebär det att energin 
blockeras och den flödar inte längre fritt.  
 
Den österländska medicinen, yoga, akupunktur, qi-gong, ayurveda och de olika 
österländska kampsporterna bygger alla på det här energitänkandet där kunskapen om 
chakrasystemet är en av grundstenarna. Yogan har under tusentals år använt sig av 
chakrasystemet som en integrerad del av det holistiska tänkande.  Chakrasystemet är 
som själens eget DNA. 
 
Det här är en enkel introduktion till ett kunskapsområde som är mycket omfattande. 
Kunskapen om chakrasystemet överfördes under århundraden från lärare till elev som 
en del av en muntlig, andlig tradition. I vår tid når denna kunskap ut till en ständigt 
växande krets av människor över hela världen. Googla ordet chakra så förstår du vad jag 
menar.  
 
När vi arbetar med vårt chakrasystem står vi ansikte mot ansikte med några av 
tillvarons allra mest fundamentala frågeställningar.  
 

Du kan läsa tusen böcker om yoga men det är först när du gör 
yoga som du får den egna upplevelsen av vad det egentligen 
handlar om. I slutändan är den egna upplevelsen allt vi har att 
lita till.  
 
Bilda dig en egen uppfattning om chakrasystemet, grundad på 
dina upplevelser av yogan. Här finns hela yogaprogram, 

enskilda övningar, meditationer och instruktioner som gör att du självständigt kan 
arbeta med, och skapa balans i ditt chakrasystem, i ditt energisystem som helhet.  
Få dina chakra, livets egna hjul inom dig, att röra sig fritt och flöda av energi. 
 
Vår förhoppning är att du ska få både nytta och glädje av innehållet på följande sidor och 
att du ska bli inspirerad att gå vidare i ditt sökande och utforskande av dig själv som den 
energivarelse du är. 
 
Trevlig resa! 
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MediYoga – Medicinsk yoga – Vad är det? 
___________________________________________________________________________ 
 

Mediyoga – medicinsk yoga, så som den är 
utvecklad på MYI i Stockholm, är en 
terapeutisk yogaform riktad till vården. 
Ursprunget är klassisk Kundaliniyoga, en 
mycket gammal, ursprunglig yoga från norra 
Indien och Tibet, med rötter i den Tantriska 
traditionen, en av de äldsta former av yoga 
människan känner till. In i detta yogasystem 
har vi vävt in grundläggande aspekter från 
Ayurveda, den mång-tusenåriga indiska 

läkekonsten och komponenter från TKM - den traditionella kinesiska medicinen. 
 
Enkelt uttryckt är den centrala komponenten i klassisk Kundaliniyoga att avlägsna inre 
konflikter, stopp, blockeringar och hinder, så att allt kan flöda fritt, så att du kan vara 
den du är ämnad att vara, den du i din själ redan är. 
 
Mediyoga är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete i samarbete med sjukhus och 
stora företag sedan 1997. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av 
hundratals vetenskapliga studier på olika former av yoga över hela världen, bland dem 
ett halvt dussin svenska studier på bl.a. Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och 
Stockholms Universitet.   
 
Mediyoga är ett utpräglat terapeutiskt system som både kan användas vid rehabilitering 
för grupper med olika behov t ex astmatiker, utbrända, personer med olika typer av 
ryggproblem, sömn-störningar, Parkinson, Migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för 
den enskildes specifika och unika behov. Enskilda fysiska övningar och ställningar 
kombineras med andnings- och koncentrations-tekniker. Korta enkla yogaprogram 
kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska 
effekter på människor och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, 
direkt energimässig balans på alla plan.  
 
Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån din egen 
förmåga och kapacitet. 
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SLUTORD 
  
Så har vi nått slutet på den här chakraresan. Naturligtvis finns det oändligt mycket mer 
att säga om chakrasystemet i sin helhet och om respektive chakra i sig. Den här 
sammanfattningen är i första hand ämnat att ge dig en grundläggande förståelse för 
energisystemet ur den yogiska synvinkel, lite om chakrasystemets uppbyggnad samt en 
möjlighet att själv med hjälp av de olika övningarna, meditationerna, frågorna och 
affirmationerna kunna börja arbeta med att skapa balans i ditt chakrasystem. 
 
Om du vill fördjupa dig mer i chakrasystemet så finns det mycket litteratur och 
kompendier att gå vidare med. Amazon t.ex. har ett stort antal titlar om chakrasystemet.  
Här kommer några, både engelska och svenska förslag: 
 
Chakras, a monograph (C.W Leadbeater), The elements of the chakras (Naomi Ozaniec) 
The book of chakra healing (Dr Liz Alexander), Anatomy of the spirit (Carolin Myss). 
Your life in your chakras (Guru Rattana), The book of chakras (Ambika Wauters) 
 
Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att besöka oss på vår hemsida eller 
på Facebook. Webadressen står längst ner på denna sida. 
 
 
Varmt välkommen till yogans fantastiska värld! 
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Kraften och verktygen att förändra 

ditt öde finns inom dig 
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