
De houthakker

Beweging:  Beweging:  

Zet een grote stap naar achteren. Breng je armen omhoog krachtig in de lucht. Spreid Zet een grote stap naar achteren. Breng je armen omhoog krachtig in de lucht. Spreid 

je vingers, 1-2-3, buig dan je knie. ‘Ik ben sterk. Ik kom op voor mezelf!’ je vingers, 1-2-3, buig dan je knie. ‘Ik ben sterk. Ik kom op voor mezelf!’ 

Draai je achterste voet naar buiten, voel hoe je buik mee opzij draait, breng je armen Draai je achterste voet naar buiten, voel hoe je buik mee opzij draait, breng je armen 

horizontaal in lijn met je voeten. Spreid je armen krachtig, kijk gericht en met focus naar horizontaal in lijn met je voeten. Spreid je armen krachtig, kijk gericht en met focus naar 

voor. Beeld je in dat je armen jouw pijl en boog zijn. Vuur je pijl gericht en met volle voor. Beeld je in dat je armen jouw pijl en boog zijn. Vuur je pijl gericht en met volle 

focus af naar je doel. ‘Ik ben gefocust.’ Doe dit nog eens aan de andere zijde.focus af naar je doel. ‘Ik ben gefocust.’ Doe dit nog eens aan de andere zijde.

Soort:Soort:

Staand, dynamisch    Staand, dynamisch    

Doel: Doel: 

Geeft energie, Geeft energie, 

doorzettingskracht en doorzettingskracht en 

zelfvertrouwen zelfvertrouwen 

(innerlijke kracht)(innerlijke kracht)

De krijger Krachtzin: Krachtzin: 

‘Ik ben sterk. ‘Ik ben sterk. 
Ik kom op voor mezelf!’  Ik kom op voor mezelf!’  

https://youtu.be/iniYbdtBG4g


Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Innerlijke kracht kan je vergelijken met een grote stroom die in je lichaam leeft. Innerlijke kracht kan je vergelijken met een grote stroom die in je lichaam leeft. 

Die stroom geeft je energie. Je kan altijd steunen op deze grote kracht in je. Het is het Die stroom geeft je energie. Je kan altijd steunen op deze grote kracht in je. Het is het 

gevoel dat je alles aankan wat er op je afkomt. Na een verdrietige gebeurtenis voel gevoel dat je alles aankan wat er op je afkomt. Na een verdrietige gebeurtenis voel 

je je vaak niet zo goed. Dat is normaal. Om dit triestige gevoel te overwinnen, heb je je je vaak niet zo goed. Dat is normaal. Om dit triestige gevoel te overwinnen, heb je 

innerlijke kracht nodig. innerlijke kracht nodig. 

Fysieke kracht en innerlijke kracht zijn niet hetzelfde. Wanneer je je lichaam en je Fysieke kracht en innerlijke kracht zijn niet hetzelfde. Wanneer je je lichaam en je 

spieren gebruikt, gebruik je fysieke kracht. Innerlijke kracht komt uit je hart en je hoofd. spieren gebruikt, gebruik je fysieke kracht. Innerlijke kracht komt uit je hart en je hoofd. 

Leuke gedachten en emoties laden jouw eigen energiebron terug op. Leuke gedachten en emoties laden jouw eigen energiebron terug op. 

Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je jouw energiebron wilt opladen.Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je jouw energiebron wilt opladen.

Als je voor een grote uitdaging staat, kan je jezelf een extra duwtje in de rug geven door Als je voor een grote uitdaging staat, kan je jezelf een extra duwtje in de rug geven door 

de Krijger uit te voeren. Zo zul je je zelfvertrouwen en doorzettingskracht vergroten.de Krijger uit te voeren. Zo zul je je zelfvertrouwen en doorzettingskracht vergroten.

Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 
1. Welk gevoel kreeg je tijdens 1. Welk gevoel kreeg je tijdens 

het uitvoeren van de oefening? het uitvoeren van de oefening? 

2. Wat is dat, een innerlijke kracht?2. Wat is dat, een innerlijke kracht?

3. Wanneer heb je deze kracht nodig? 3. Wanneer heb je deze kracht nodig? 

4. Is dat hetzelfde als 4. Is dat hetzelfde als 
een fysieke kracht?een fysieke kracht?

5. Hoe kan je jouw innerlijke 5. Hoe kan je jouw innerlijke 
kracht opladen?kracht opladen?

6. Wanneer zou je wel wat meer 6. Wanneer zou je wel wat meer 
kracht in jezelf kunnen gebruiken?kracht in jezelf kunnen gebruiken?

7. Op welk(e) moment(en) heb jij 7. Op welk(e) moment(en) heb jij 
wel eens nood aan zo’n oefening?wel eens nood aan zo’n oefening?

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een krijger komt op voor zichzelf.’‘Een krijger komt op voor zichzelf.’

Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Innerlijke kracht kan je vergelijken met een grote stroom die in je lichaam leeft. Innerlijke kracht kan je vergelijken met een grote stroom die in je lichaam leeft. 

Die stroom geeft je energie. Je kan altijd steunen op deze grote kracht in je. Het is het Die stroom geeft je energie. Je kan altijd steunen op deze grote kracht in je. Het is het 

gevoel dat je alles aankan wat er op je afkomt. Na een verdrietige gebeurtenis voel gevoel dat je alles aankan wat er op je afkomt. Na een verdrietige gebeurtenis voel 

je je vaak niet zo goed. Dat is normaal. Om dit triestige gevoel te overwinnen, heb je je je vaak niet zo goed. Dat is normaal. Om dit triestige gevoel te overwinnen, heb je 

innerlijke kracht nodig. innerlijke kracht nodig. 

Fysieke kracht en innerlijke kracht zijn niet hetzelfde. Wanneer je je lichaam en je Fysieke kracht en innerlijke kracht zijn niet hetzelfde. Wanneer je je lichaam en je 

spieren gebruikt, gebruik je fysieke kracht. Innerlijke kracht komt uit je hart en je hoofd. spieren gebruikt, gebruik je fysieke kracht. Innerlijke kracht komt uit je hart en je hoofd. 

Leuke gedachten en emoties laden jouw eigen energiebron terug op. Leuke gedachten en emoties laden jouw eigen energiebron terug op. 

Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je jouw energiebron wilt opladen.Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je jouw energiebron wilt opladen.

Als je voor een grote uitdaging staat, kan je jezelf een extra duwtje in de rug geven door Als je voor een grote uitdaging staat, kan je jezelf een extra duwtje in de rug geven door 

de Krijger uit te voeren. Zo zul je je zelfvertrouwen en doorzettingskracht vergroten.de Krijger uit te voeren. Zo zul je je zelfvertrouwen en doorzettingskracht vergroten.

het uitvoeren van de oefening? het uitvoeren van de oefening? 

2. Wat is dat, een innerlijke kracht?2. Wat is dat, een innerlijke kracht?

3. Wanneer heb je deze kracht nodig? 3. Wanneer heb je deze kracht nodig? 

6. Wanneer zou je wel wat meer 6. Wanneer zou je wel wat meer 
kracht in jezelf kunnen gebruiken?kracht in jezelf kunnen gebruiken?

7. Op welk(e) moment(en) heb jij 7. Op welk(e) moment(en) heb jij 
wel eens nood aan zo’n oefening?wel eens nood aan zo’n oefening?

‘Een krijger komt op voor zichzelf.’‘Een krijger komt op voor zichzelf.’

Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een krijger komt op voor zichzelf.’‘Een krijger komt op voor zichzelf.’


