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Vad är MediYoga?

MediYoga är en terapeutisk yogaform.
Varje år utbildas hundratals sjuksköterskor, sjukgymnaster, terapeuter och läkare i 
MediYoga. De lär sig långa, djupa andetag och andra enkla tekniker som de i sin tur 
lär ut till sina patienter och klienter. Alla vi som instruerar Mediyoga har medicinsk 
kompetens och förstår yogans effekter ur ett medicinskt perspektiv. Du hittar många 
av våra instruktörer och yogaterapeuter i vårt instruktörsregister ”Hitta en instruktör” 
på vår hemsida.

MediYoga, är grundat och framtaget av Gö-
ran Boll på MediYoga Institutet i Stockholm. 
MediYoga har sitt ursprung i klassisk Kun-
daliniyoga och började ta form redan 1998, 
då det första samarbetet med Karolinska 
Institutet startade. Då gällde det en studie 
om vad yoga kan göra för patienter med 
kroniska ryggsmärtor. Sedan dess har det 
genomförts många olika studier på MediYo-
ga och dess effekter på olika patientgrupper 
och ohälsa i stort. Det har även gjorts flera 
studier på stora företag som Post Girots Stressprojekt 1999 och Kronofogdens Stresspro-
jekt 2009. MediYoga är sedan 2004 ett av de mest etablerade rehabiliteringsalternativen för 
långtidssjukskrivna på Astra Zeneca.

Vi arbetar för att yoga ska finnas som en naturlig del i samhället, i människors vardag, i sko-
lan, på arbetet, i sjukvården etc. Det är där den behövs. Vi gör det genom nya forskningspro-
jekt, utveckling av utbildningar samt produkter och tjänster för att yogan ska bli lättillgänglig 
och finnas där den gör nytta – mitt i den snabbt snurrande vardagen.

Vi har bland annat:
> Utbildningar till Instruktör i MediYoga, 1 termin
> Utbildningar till Lärare och Terapeut i MediYoga, 3 terminer
> Utbildningar i MediYoga för Barn och Ungdomar, 4 dagar
> Workshops för dig som vill veta vad MediYoga kan göra vid t.ex stress eller migrän

Titta in på hemsidan för mer information om våra utbildningar www.mediyoga.se
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Inledning

> 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.

Att tänka på innan du börjar

I den allt mer stressfyllda värld vi lever i behövs idag fler kraftfulla verktyg för att bättre skapa 
balans i våra liv och vår dagliga tillvaro.

MediYoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och 
det är enkelt att använda. Det finns yogaövningar och yogiska tekniker som passar för alla, 
som du enkelt kan använda i din vardag. Många moderna discipliner och behandlingsmeto-
der har hämtat sin inspiration just från yogan.
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Om denna produktion

Sammanställt av Göran Boll för MediYoga Sweden AB
www.mediyoga.se

Instruktör och textförfattare: Göran Boll
Modell: Madeleine Wilhelmsson
Foto: David Boll
Layout: Kristoffer Folin, Fredrik Wännman

Musik:
My Perfect Place (Musik: Fredrik Wännman, text: trad)
Waves of Aum (Musik: Fredrik Wännman) 
Har (Musik: Fredrik Wännman, text: trad)

Musikförlag: Ramtitam Publishing. Musik och tal är inspelat i Ramtitam Studios 
www.ramtitam.se. Musiken är framförd av Fredrik Wännman och är licensierad till 
MediYoga Sweden AB. Fågelljuden är inspelade av Patrik Åberg.

Produktens utformning och innehåll är ett samarbete mellan:
MediYoga Sweden, MediYoga International och Ramtitam.

Exekutiv producent och ansvarig utgivare:
Göran Boll för MediYoga Sweden AB.

All rights reserved  P & C 2015 MediYoga Sweden AB.
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Varför MediYoga?

Allt mer vetenskaplig forskning indikerar att stress i olika former ligger bakom det 
mesta av det vi kallar sjukdom och att det behövs kraftfulla verktyg för att återskapa 
och bibehålla balans i våra liv.

MediYoga® har i ett växande antal svenska studier sedan 
1998, bland annat på Karolinska Institutet och Dande-
ryds Sjukhus i Stockholm, visat sig vara ett mycket an-
vänbart verktyg som fungerar. Dessa studier har visat 
mätbara effekter på bland annat rygg- och sömn- pro-
blem, högt blodtryck, hjärtinfarkt och olika emotionella 
problem. MediYoga® rekommenderas idag av vårdperso-
nal runt om i hela Sverige. En yogaform som är enkel 
att använda med övningar som alla kan göra, oavsett 
fysiska eller psykiska begränsningar.

Mycket varmt välkommen in i Yogans fantastiska värld!

Göran Boll

 MediYoga® har du alltid med dig och kan ta fram när som helst i vardagen. Min förhopp-
ning är att denna självtränings CD ska leda dig i riktning mot ökad hälsa och balans.
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Innehållsförteckning CD - Mage, Matsmältning

7. Variant av Babypose 12.59
8. Sat Kriya vid menstruation 0.51
9. Sat Kriya 5.06
10. Vila 6.53
11. Meditation Har 13.12
12.. Uttoning 1.49

1. Introduktion 2.33
2. Långa djupa andetag 6.56
3. Intoning 2.27
4. Suficirklar 5.40 
5. Liggande benövning 5.03
6. Gräshoppan 4.34
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Musik

Musiken från passet kan köpas separat. ®

All songs written, performed, and produced by FW (Ramtitam Publishing) All lyrics are tra-
ditional Mantras. Recorded and Mixed @ Ramtitam studios by FW. Mastering and additional 
mixing - Lars Norgren. Layout and Photos - FW www.ramtitam.se  P & C Ramtitam Records 2012 
All rights reserved For info about MediYoga® go to www.mediyoga.se or www.mediyoga.com

1. Sat Nam
2. Waves of Aum
3. Slow Down
4. Little River
5. Sat Nam (Instrumental)

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-

All songs written, performed, and produced by FW (Ramtitam Publishing) All lyrics are tra-
ditional Mantras. Recorded and Mixed @ Ramtitam studios by FW. Mastering and additional 
mixing - Lars Norgren. Layout and Photos - FW www.ramtitam.se  P & C Ramtitam Records 2012 
All rights reserved For info about MediYoga® go to www.mediyoga.se or www.mediyoga.com

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. 

My Perfect Place finns på skivan: 
MediYoga Music and Mantras - Ramtitam Two

Waves of Aum finns på skivan: 
MediYoga Music and Mantras - Ramtitam One



Kraften och verktygen att förändra 
din framtid finns inom dig

®


