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MediYoga, er grunnlagt og utviklet av Göran Boll på IMY, Institutet för Medicinsk Yoga, 
i Stockholm. MediYoga har sin opprinnelse i klassisk Kundaliniyoga og begynte å ta 
form allerede i 1998, da det første samarbeidet med Karolinska Institutet startet. Da 
gjaldt det en studie om hva yoga kan gjøre for pasienter med kroniske ryggsmerter. 
Siden den gang er det gjennomført mange forskjellige studier på MediYoga og dens 
virkninger på forskjellige pasientgrupper og helseproblemer generelt. Det har også blitt 
gjennomført flere studier i store virksomheter, som f.eks. Post Girots Stressprojekt 1999 
og Kronofogdens Stressprojekt 2009. MediYoga er siden 2004 et av de mest etablerte 
rehabiliteringsalternativene for langtidssykemeldte i Astra Zeneca. 

Vi arbeider for å yoga bør være en naturlig del av samfunnet, i hverdagen, på skolen, 
på jobb, i helsevesenet, osv. Det er der det er nødvendig. Dette gjør vi gjennom ny 
forskning, utvikling av utdanningsprogrammer og produkter og tjenester som yogaen 
skal være lett tilgjengelig og tilgjengelig der det gjør nytte - i midten av den raskt 
spinnende hverdagen.

Vi tilbyr blant annet:

> Opplæring til Instruktør i MediYoga, 1 termin 
> Opplæring til Lærer og Terapeut i MediYoga, 3 terminer 
> Opplæring i MediYoga for Barn og Ungdom, 4 dager 
> Workshops for deg som vil vite hva MediYoga kan gjøre ved f.eks. kreft, 
     utbrenthet m.m.

For mer informasjon om våre kurs, se  www.mediyoga.no

Vi utdanner hvert år et hundretalls instruktører og yogaterapeuter 
rundt omkring i Sverige og Norge. De lærer lange, dype åndedrag 
og andre enkle teknikker som de i sin tur lærer fra seg til sine 
pasienter og klienter. Alle av oss som instruerer Mediyoga har 
medisinsk kompetanse og forstå yogaens effekter ut fra et 
medisinsk perspektiv. Du vil finne mange av våre instruktører 
og yogaterapeuter i vårt instruktørregistrerer ”Hvem kan lære meg” 
på vår hjemmeside.

Hva er MediYoga?
MediYoga er en terapeutisk yogaform
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I den stadig mer stressfylte verden vi lever i, trenger vi i dag flere kraftfulle verktøy for bedre 
å kunne skape balanse i våre liv og vår daglige tilværelse.

MediYoga er et meget effektivt redskap mot stress, utbrenthet og andre ubalanser, og den 
er enkel å bruke. Det finnes yogaøvelser som passer for alle, dvs. yogiske teknikker som 
du enkelt kan bruke i din hverdag. Mange moderne disipliner og behandlingsmetoder har 
hentet inspirasjon nettopp fra yogaen. 

> Gjør i stand et sted til deg selv der du kan være uforstyrret.
> Tren gjerne med bare føtter.
> Hold rekkefølgen i øvelsen i et yogaprogram. 
> Ikke overskrid tidsangivelsene, følg instruksjonene og tren etter beste evne.
> Ikke spis kort tid før et yoga- eller meditasjonsprogram. 
     Fordøyelsesprosessen gjør treningen vanskeligere. 
> Drikk vann etter gjennomført yogaprogram eller meditasjon
> Ta det med ro rett etter yogaøvelsene og meditasjonen. Bestreb deg på å få 
en myk start inn i hverdagen igjen for å kunne ta med deg følelsen av balanse i 
lang tid etter at programmet er avsluttet.

Innledning

Å  tenke på før du begynner
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Inntoning
I MediYoga begynner alle yogaprogrammer med en såkalt inntoning. Inntoningen kan 
sammenlignes med et startsignal i en fotballkamp, nå er det tid for å begynne. Slik gjør du 
det: Lukk øynene. Sitt med håndflatene mot hverandre foran brystet, tomlene mot bryst-
benet. Ton deg inn med mantraet ONG NAMO GURU DEV NAMO tre ganger. Mantraet 
betyr at du åpner deg for din indre styrke og din indre visdom.

Fokus: Sat Nam og det tredje øyet
En god måte å holde konsentrasjonen på er å ha øynene lukket og fokus på et punkt midt 
mellom øyenbrynene, det tredje øyet. Hold fokus både under og mellom øvelsene. Ifølge 
yogisk tradisjon er det tredje øyet setet for intuisjon, kunnskapen om deg selv. Pust alltid 
med lange, dype åndedrag gjennom nesen med mindre en øvelse spesifikt krever en an-
nen form for pust. Koble mantraet SAT NAM til åndedrettet, tenk SAT på inn- og NAM på 
utånding. Det hjelper deg med å holde fokus her og nå, for å gjøre deg selv oppmerksom 
på hvordan kropp og sinn reagerer under øvelsene.

Nakkelås 
I sittende stilling prøver du på å trekke inn haken litt, slik at nakken kommer i rett linje med 
ryggen. Det fremmer energistrømmen langs ryggraden hele veien opp til hjernen.

Rotlås
En muskelkontraksjon i nedre del av overkroppen som vanligvis avslutter hver yogaøvelse.
Pust ut all luft. Hold pusten ute. Knip sammen anusmuskelen og hold den. Trekk mus-
kulært opp urinveiene og hold også denne, og trekk navlen inn mot ryggraden. Hold alle tre 
i 5-15 sekunder. Pust inn, slipp rotlåsen, pust ut og slapp av. Rotlåsen frigjør Kundalinien-
ergi i kroppen og balanserer bekkenet.

Eldandning
En kraftfull pusteteknikk som setter fart på sirkulasjonen og øker energinivået i kroppen. Du 
puster raskt inn og ut gjennom nesen, 1-3 ggr/sekund uten pause mellom inn- og utånding. 
Slapp av i brystkassen og bruk magen i pustingen. Når du puster inn står magen ut, og når 
du puster ut trekkes magen tilbake igjen. Akkurat som å pese gjennom nesen; raskt og lett, 
høyt oppe i brystet.

I begynnelsen kan du lett bli svimmel av ildpusting, men så lenge magen styrer pusten på 
riktig måte blir det aldri snakk om hyperventilasjon Her er det viktig at inn- og utånding skal 
være like lange. Ikke bruk ildpust ved menstruasjon eller graviditet.

Hva betyr det?
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