De
berg
De houthakker
Soort:
Staand, dynamisch

Doel:
Bevordert de concentratie,
aandacht en focus.
Geeft een rustgevend,
kalmerend en
zelfzeker gevoel

Krachtzin:

‘Ik sta stevig in mijn schoenen.
Ik ben zeker!’
Beweging:
We gaan snel ter plaatse lopen Wanneer je “STOP” hoort, sta je meteen muisstil.
Doe dit 3 keer na elkaar. Wat voel je in je benen, je lichaam, je hoofd? Plaats je voeten
iets uit elkaar, niet te ver, want dan sta je niet meer zo stevig op de grond. Adem in en
reik je armen helemaal naar boven. Breng ze daarna terug zijdelings langs je lichaam.
Voel hoe je stevig op de grond staat. Kan jij superstil staan als een stevige berg? Voel
hoe jij stevig en sterk op de grond staat als een berg (aandacht, hou je schouders weg
van je oren, geen spanning daar).
Beeld nu een halve maan uit. Breng hiervoor je armen omhoog en buig met je lichaam
zacht opzij. Voel de stretch. Ga terug naar de houding van de berg, met je armen
omhoog. Buig nu langzaam naar de andere zijde.

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een berg heeft altijd een stevige basis,
die zal zeker niet omvallen.’
Voorbeeldvragen:

Houvast voor het gesprek:

1. Welk gevoel kreeg je tijdens
het uitvoeren van de oefening?

Je bent zelfzeker wanneer je positieve gedachten ervaart over jezelf. De overtuiging

2. Wat is zelfzeker zijn?
Wat is geloven in jezelf?

in jezelf dat wat je doet, zal lukken. Je gelooft dan ook in wat je kan en wat je nog

3. Welk gevoel heb je wanneer je
zelfzeker bent?
4. Sta jij stevig in je schoenen?
Ben jij zeker?

dat je iets tot een goed einde zal brengen, geeft je een zelfzeker gevoel. Je vertrouwt
kan leren. Als je zelfvertrouwen hebt, durf je nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Ook durf je fouten maken zonder je hierbij slecht te voelen. Niet iedereen is altijd
zelfzeker, dat is normaal. Als je iets voor de eerste keer doet, zal dit altijd een beetje
eng zijn. Maar wanneer je je angsten overwint, voel je je heel wat zekerder.

5. Hoe krijg je zo’n zelfzeker gevoel?
6. Is iedereen altijd zelfzeker?

Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken als je je zelfvertrouwen een boost wilt

7. Wat kan ervoor zorgen dat je niet
meer zo zelfzeker bent? Dat je
minder in jezelf gaat geloven?

geven. Het geeft een rustgevend, kalmerend en veilig gevoel. Daarnaast helpt deze

8. Op welk(e) moment(en) heb jij
wel eens nood aan zo’n oefening?

beweging bij het bevorderen van de concentratie, aandacht en focus.

