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Solhälsning 1

Solhälsning 2

1 Fötterna ihop.
Rak Rygg.
Fokusera i anahata chakra.

2 Sträck armarna fram.
Fokusera i rygg och skuldror.

3 Lyft armarna upp och
andas in. Fokusera i bröstet
och revbenen.

4 Sträck armarna bakåt,
andas ut.
Stark i ben och höft.

5 Kom tillbaka upp och
andas in.

6 Slappna av i bröstkorgen
och armarna, sträck bakbenen, andas ut.

1 Fötterna ihop.
Rak Rygg.
Fokusera i anahata chakra.

2 Sträck armarna fram.
Fokusera i rygg och skuldror.

3 Lyft armarna upp och
andas in. Fokusera i bröstet
och revbenen.

4 Sträck armarna bakåt,
andas ut.
Stark i ben och höft.

5 Kom tillbaka upp och
andas in.

6 Slappna av i bröstkorgen
och armarna, sträck bakbenen, andas ut.

7 Sträck armarna och handflatorna, titta framåt,
andas in

8 Sträck höger ben starkt bakåt,
andas ut.

9 Höger knä på golvet,
titta upp, andas in.

10 Lyft överkroppen och
slappna av, andas ut.

11 Lyft sträckta armar,
fokusera i revbenen,
andas in.

12 Sträck armarna bakåt,
andas ut.

7 Sträck armarna och handflatorna, titta framåt,
andas in

8 Sträck höger ben starkt bakåt,
andas ut.

9 Höger knä på golvet,
titta upp, andas in.

10 Lyft överkroppen och
slappna av, andas ut.

11 Lyft sträckta armar,
fokusera i revbenen,
andas in.

12 Sträck armarna bakåt,
andas ut.

13 Kom tillbaka upp,
andas in.

14 Sitt ner bakåt på höger knä,
andas ut.

17 Andas ut.

18 Sitt på höger fot,
andas in.

19 Sitt ner bakåt på höger fot,
huvudet mellan knäna, andas ut.
Andast minst 4 gånger.

20 Sträck kroppen framåt,
sträck armarna.

13 Kom tillbaka upp,
andas in.

14 Slappna av, armarna ner, andas ut.

19 Sträck hela kroppen,
titta rakt fram, andas in.

15 Sträck hela kroppen,
titta framåt, andas in.

20 Gå i pyramid, hälarna i golvet, 		
sträck ben och armar, andas ut.

21 Höger knä på golvet,
titta upp, andas in.

16 Knä, bröst, haka på golvet.
Andas ut.

22 Lyft överkroppen och
slappna av, andas ut.

Vänta och andas min 4 gånger.

25 Kom tillbaka upp,
andas in.

26 Andas ut.

27 Andas in.

17 Mage, handrygg och fotrygg på 		
golvet. Slappna av.

23 Lyft sträckta armar,
fokusera i revbenen,
andas in.

29 Andas in.

28 Andas ut.

18 Gå upp i kobra, andas in. Sträck
armarna bakåt, gå ner och andas ut,
pannan i golvet.

24 Sträck armarna bakåt,
andas ut.

30 Andas ut.

25 Lyft vänster arm.

26 Örnen, andas ut.

15 Sträck kroppen framåt,
sträck armarna.

21 Lyft armarna 45°,
andas in

27 Öppna armarna,
andas in.

16 Lyft armarna 45°,
andas in.

22 Andas ut.

24 Vänster knä på golvet, foten i linje
med höger lår.

23 Andas in.

28 Sträck armarna, andas ut.

29 Dra vänster fot åt höger.

30 Pressa samman knäna,
fokusera i höften, slappna
av i överkroppen.

Hålla hela världen
31 Knyt händerna, andas in,
fortsätt slappna av.

1 Stå rakt och
avslappnat.

2 Namaste, fokusera
mitt i kroppen.

3 Ställ dig bredbent,
händerna på höfterna. Böj
framåt och andas in. Håll
ryggen rak.

4 Gå tillbaka och andas ut. Gör
hela serien med sträckta ben,
titta framåt, parallella höfter.

5 Sätt händerna bak på ländryggen, böj bakåt och andas in.
Böj tillbaka och andas ut.

8 Sträck armarna starkt bakåt, raka
ben, rak rygg. Böj dig nedåt och 		
andas in.

9 Gå ner så djupt du kan, andas ut.

10 Gå tillbaka, andas in.

13 Stå här några andetag, slappna 		
av i rygg och skuldror,
raka starka ben.

14 Sträck höger hand mot taket,
andas in.

15 Gå tillbaka, andas ut.

16 Sträck vänster hand mot taket,
andas in.

24 Vänd dig framåt, andas in.

19 Sträck armarna
mot taket.

25 Handflatorna och hjässa i
linje, andas ut.

20 Sätt dig ner och andas ut.
Rak rygg, handflatorna mot
varandra, starka ben.

26 Luta dig åt vänster, andas in.
Gå tillbaka upp, andas ut.

21 Ta ihop armbågarna mot 		
varandra, pressa mot 		
bröstet, andas in.

27 Luta dig åt höger, andas in.
Gå tillbaka upp, andas ut.

22 Vänd dig åt vänster,
andas ut.

28 Pressa samman armbågarna
mot bröstet, andas in.

38 Andas ut.

44 Andas in.

17 Gå tillbaka, andas ut.

49 Andas in.

18 Ta ihop händerna, gå upp,
andas in.

34 Andas ut.

35 Andas in.

36 Öppna handflatorna,
andas ut.

39 Andas in.

40 Andas ut.

41 Andas in.

42 Andas ut.

11 Sträck armarna starkt utåt och 		
framåt, andas ut. Gå rakt upp och
andas in.

43 Sträck kroppen framåt,
sträckta armar.

12 Vänd dig åt vänster,
gå ner, andas ut.

33 Andas in.

6 Händerna på höfterna, böj dig framåt och 		
andas in. Sträck armarna framåt och andas in.

37 Andas in.

7 Sträck armarna utåt och bakåt, 		
andas ut.

32 Andas ut.

23 Vänd dig åt vänd dig framåt
och andas in.
Vänd dig åt höger, andas ut.

29 Namaste, andas ut.

30 Stå avslappnad,
fokusera mitt i kroppen.

50 Andas ut.

45 Andas ut.

46 Handflatorna på golvet.

47 Andas in

47 Rak rygg, sträckta ben,
andas ut.

