
Mindset Yoga
Zonnegroet

De Zonnegroet is een bekende en populaire serie van yoga houdingen die wordt gebruikt om het lichaam op te 
warmen en de bloedsomloop te stimuleren. Het wordt vaak gebruikt aan het begin van een yogales, maar kan 
ook worden gebruikt als een op zichzelf staande oefening om energie op te wekken en spanning te verminderen. 
De Zonnegroet bestaat uit verschillende houdingen die in een vloeiende beweging in elkaar overgaan. Door de 
combinatie van beweging en ademhaling wordt het lichaam op een zachte manier versterkt en ontspannen. Deze 
oefening kan helpen om de flexibiliteit te vergroten, de spijsvertering te stimuleren en stress te verminderen.

Stap voor stap
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1. Bergpositie (Tadasana): 
Sta rechtop met je voeten 
bij elkaar en je armen langs 
je lichaam.

7. Vooroverbuigen 
(Uttanasana): Adem uit en 
breng je voeten naar voren, 
naast je handen. Buig vanuit 
je heupen naar voren en leg 
je handen op de grond.

4. Lage Plankpositie 
(Chaturanga Dandasana): 
Adem in en breng je 
lichaam naar voren in een 
plankpositie, terwijl je je 
ellebogen dicht bij je lichaam 
houdt. Houd je lichaam in 
een rechte lijn terwijl je naar 
beneden gaat.

2. Handen omhoog 
(Urdhva Hastasana): 
Adem in en breng je armen 
omhoog boven je hoofd, 
terwijl je je handpalmen 
tegen elkaar drukt.

8. Handen omhoog 
(Urdhva Hastasana): 
Adem in en kom langzaam 
omhoog, terwijl je je armen 
omhoog brengt met je 
handpalmen tegen elkaar 
gedrukt.

5. Cobra (Bhujangasana): 
Adem uit en laat je lichaam 
zakken tot de grond, terwijl 
je je handen onder je 
schouders houdt. Duw je 
bovenlichaam omhoog en 
naar voren, zodat je rug in 
een boogvorm komt.

3. Vooroverbuigen 
(Uttanasana): Adem uit 
en buig naar voren vanuit 
je heupen. Laat je handen 
op de grond rusten naast je 
voeten.

9. Bergpositie (Tadasana): 
Adem uit en breng je 
armen naar beneden 
langs je lichaam, terwijl je 
terugkeert naar de staande 
positie.

6. Neerwaartse Hond 
(Adho Mukha Svanasana): 
Adem in en duw je 
heupen omhoog en naar 
achteren in de omgekeerde 
V-houding.


