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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
Etappandning. Sid 9
Katt och ko med höftcirklar. Sid 9
Höftlyft. Sid 10
Äggstocksmassage. Sid 10
Stolen. Sid 10
Kobran. Sid 11
Sköldkörtelövning. Sid 11
Ögonövningar. Sid 12
Vila på rygg. Sid 13
Meditation: Shabd Kriya. Sid 13
Bifogad CD med innehållsför-
teckning. Sid 14
Om denna produktion. Sid 15

Innehåll på bifogad CD:
1. Introduktion
2. Intoning
3. Etappandning
4. Katt och ko med höftcirklar
5. Höflyft
6. Äggstocksmassage
7. Stolen
8. Kobran
9. Sköldkörtelövning
10. Ögonövningar
11. Vila på rygg
12. Meditation: Shabt Kriya 
för total stillhet och balans
13. 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 
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 Ellen Engvall. Hon 

har kombinerat yogaövningar och andningstekniker som har sitt 
ursprung i kundaliniyogan  och medicinska yogan tillsammans 
med en specifik fokuseringsteknik. 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
Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) har sedan 1997 stått för ut-
vecklingen av den medicinska yogan i Sverige och har arbetat 
fram enkla kraftfulla program som passar nästan precis alla. Yo-

gan baserar sig på en av världens äldsta yogatraditioner, kundali-
niyoga. 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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Innehåll på bifogad CD:
1. Introduktion
2. Intoning
3. Etappandning
4. Katt och ko med höftcirklar
5. Höflyft
6. Äggstocksmassage
7. Stolen

8. Kobran
9. Sköldkörtelövning
10. Ögonövningar
11. Vila på rygg
12. Meditation: Shabt Kriya 
för total stillhet och balans
13. Uttoning
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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. 

15

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 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 på CD:n 
MediYoga Music and Mantras - Ramtitam One



Livet igenom styrs vi av våra hormoner. Kvinnors hormonsystem 
svänger hela tiden och gör att kropp och sinne påverkas på olika 
sätt. Många har stora besvär men hittar inte hjälp och ännu fler har 
besvär som är hormonrelaterade men vet inte om det är hormo-
nerna som spökar. Denna snurr av hormoner gör att många kvin-
nor tappar kontakten med sitt innersta och vad som är viktigt. Yoga 
för kvinnans hormonsystem jobbar konkret med hormonsystemet 
och lär oss hur vi kan vitalisera och balansera hormonerna för att 
må bra genom livets olika faser. Hormonsystemet är enligt yogiskt 

synsätt länken mellan kropp och själ!
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