De zonnegroet
Surya Namaskar, de Zonnegroet, is een serie van 14 houdingen, die in een ononderbroken en soepele beweging
worden uitgevoerd. Tijdens de Zonnegroet adem je vrij, dus je laat bewegingen je ademhaling niet blokkeren.
De Zonnegroet versterkt je en zorgt voor een soepel lichaam.
Een rondje van de Zonnegroet bestaat uit een volledige series. Een rondje per dag is voldoende, zolang je het
maar elke dag doet, alhoewel hier geldt: hoe meer, hoe sterker de werking. Als je eens geen tijd hebt om yoga te
doen, probeer dan in ieder geval een paar rondjes Zonnegroet te doen. Je voelt het verschil, zeker weten!
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