
1 
 

 

Eindopdracht: Joan Pisa 

 

  
 

Thema yogales: Sterrenbeelden  

Vanaf 9 jaar  

Tijd: 60 minuten 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Kringgesprek, wat is mijn sterrenbeeld? 

Soort: Kringgesprek 
Tijd: 7 minuten 
Effect: Verbinden met elkaar 
Uitleg: Ik heb voor elk kind een sterrenbeeldkaart waar karaktereigenschappen, kleuren, geuren en krachtdieren 
opstaan. Het gesprek gaat over welk sterrenbeeld heb jij en welke positieve eigenschappen horen hier bij. 

Soort: Positieve affirmatie oefening 
Tijd: 6 minuten 
Effect: Gedachten kracht, positieve energie opwekken. 
Uitleg: Kom zitten in kleermakerszit. Pak je sterrenbeeld kaart en bedenk voor jezelf een positieve gedachte waar je 
behoefte aan hebt. Leg je handen op je knieën, sluit je ogen en herhaal deze positieve gedachte in je hoofd. Open rustig 
je ogen en voel wat dit met je heeft gedaan. Op je kaart staat ook een gekleurde stip. Concentreer je op de kleur, sluit je 
ogen en stel je voor dat deze kleur op een inademing je lichaam binnen stroomt en zich door je hele lijf verspreid. Voel 
hoe de kleur je vult met positieve energie. Open rustig je ogen en voel na, voel je je lichter, energieker, warmer? 

Gronden, element aarde 

De Aardetekens Stier, Maagd en Steenbok hebben een praktische, realistische kijk op het leven en staan met beide 
benen op de grond. 

Oefening: Boom  
Soort: Gronden 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Rustig worden en aarden, in je lichaam komen. 
Uitleg: Sta rechtop met je voeten op heupbreedte, armen losjes langs je lichaam. Stel dat je een boom bent, je wortels 
groeien onder je voeten de aarde in. Breng je armen zijwaarts omhoog en spreid je vingers als takken. Wuif zachtjes 
heen en weer in de wind en bedenk dat, hoe hard het ook waait, jij zo stevig en sterk staat dat niets of niemand je 
omver kan krijgen. Laat je armen zakken en ontspan.  

Oefening: Treurwilg 
Soort: Gronden 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Rustig worden, aarden en loslaten, evenwicht en coördinatie bevorderen.  
Uitleg: Je bent een treurwilg aan de waterkant, je wortels groeien onder je voeten de vochtige aarde in. Verleng je rug 
en buig over het hoogste punt met rechte rug naar voren, ontspan en laat je armen losjes hangen. Wuif zachtjes in de 
wind met je takken boven de rivier. Bedenk dat je blaadjes symbool staan voor wat je los wil laten. Wat niet meer nodig 
is laat je los als de blaadjes van de treurwilg en zie je wegdrijven over de rivier.  

Opwarmen, element vuur 

De vuurtekens Leeuw, Ram en Boogschutter hebben een grote vrijheidsdrang, ze zijn vurig en echte individuen. 

Oefening: Afrikaans dansen 
Soort: Opwarmen 
Tijd: 4 minuten 
Effect: Opwarmen van de spieren, in het lichaam komen, gedachten loslaten. 
Uitleg: Je gaat dansen op vurige Afrikaanse trommel muziek zoals jij wil. Haal tijdens je dans het vuur in jezelf naar 

boven en laat je helemaal gaan, doe net of je alleen op de wereld bent. Dit mag ook zonder je te verplaatsen met je 

ogen dicht. Als de muziek stopt, stop je met dansen en voel je je hart. Hoe voelt de rest van je lijf en je hoofd? 
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Houdingen, sterrenbeelden 

Deze 12 houdingen passen symbolisch bij de verschillende sterrenbeelden.  

Oefening: Berg houding, symbool voor de onverzettelijkheid van de Ram. 
Soort: Staande houding 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Focus en concentratie, versterkt rug, buik en benen, verbeterd houding. 
Uitleg: Sta rechtop met je voeten op heupbreedte, armen losjes langs je lichaam, knieën licht gebogen. Breng je 
schouders omhoog, draai ze naar achter en omlaag. Je staat stil en onverzettelijk als een berg. Voel de stilte in je lijf.  

Oefening: Krijger houding, symbool voor de Boogschutter met zijn avontuurlijke karakter.  
Soort: Staande balans houding 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Balans en concentratie, versterkt rug, buik en benen, verbeterd houding, borst opener. 
Uitleg: Je staat rechtop en stapt met 1 been naar achteren, zet je achterste voet iets schuin, adem in en breng je armen 

zijwaarts omhoog tot je palmen elkaar raken. Draai je bovenlichaam opzij en buig je voorste been waarbij je knie niet voorbij 
je tenen komt, breng je armen zijwaarts en kijk naar voren. Draai weer naar het midden, kom rechtop en ontspan. Herhaal aan 
de andere kant. 

Oefening: Maan houding, symbool voor de Maagd met haar geheimzinnige mystiek. 
Soort: Staande zijstrekking 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Focus en concentratie, versterkt rug, buik en benen, verbeterd houding, stretcht je flanken. 
Uitleg: Sta rechtop met je voeten op heupbreedte, armen losjes langs je lichaam. Strek 1 arm boven je hoofd en buig 

langzaam opzij terwijl je omhoog kijkt. Kom rechtop en herhaal aan de andere kant. Herhaal nogmaals voor jezelf aan beide 
kanten en voel de stretch in je zij. 

Oefening: Dubbele stoel houding, samen gefocust en in balans als de Tweeling. 
Soort: Staande balans houding met samenspel aspect. 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Vertrouwen, focus en concentratie, versterkt het hele lichaam, stimuleert en activeert.  
Uitleg: Sta twee aan twee tegenover elkaar, geef elkaar kruislings de linker- en rechterhand. Zet een stap naar elkaar 
toe, buig je knieën tot je samen in de stoelhouding zit. Je onderrug is lang en je schouders laag. Strek je benen en ga nu 
met de ruggen tegen elkaar staan. Haak je armen door elkaar, loop iets van elkaar af en kom in de stoelhouding. Strek je 
benen, kom rechtop staan en ontspan. 

Oefening: Tijger houding, symbool voor de zelfverzekerde en vechtlustige Leeuw. 
Soort: Balans houding op handen en knieën 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Evenwicht, versterkt middenrif, helpt je linker- en rechter hersenhelft te coördineren.  
Uitleg: Kom op handen en knieën. Strek je rechter arm naar voren en spreid je vingers als een klauw, strek je linkerbeen naar 

achter als een staart. Maak je lang. Kom weer op handen en knieën en ontspan. Herhaal aan de andere kant. 

Oefening: Schorpioen houding, uitdagend net als de Schorpioen. 
Soort: Onderste boven houding 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Verbeterd concentratie en spijsvertering, maakt alert, positief effect op de bloedsomloop. 
Uitleg: Kom op handen en knieën. Leg je onderarmen op de grond, zet je tenen in de grond. Duw je billen in de lucht en strek 
je rechterbeen in de lucht als een schorpioenen staart. Kom terug op handen en knieën. Herhaal aan de andere kant. 
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Oefening: Muis houding, de steen staat symbool voor de Steenbok met zijn engelen geduld. 
Soort: Voorover buiging 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Ontspant nek, schouders en onderrug, werkt rustgevend, masseert de organen in de buik. 
Uitleg: Kom zitten met je billen op je hielen en buig voorover, leg je handen langs je lichaam naar achteren, je voorhoofd raakt 
de grond. Maak jezelf zo klein mogelijk en lig stil als een steen, ook van binnen verstil je als een steen. Adem rustig in en uit. 
Kom rustig omhoog. 

Oefening: Zeilboot houding, symbool voor de vrije geest van de Waterman. 
Soort: Gedraaide houding (Twist) 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Masseert de organen, bevordert spijsvertering, maakt je ruggengraat flexibel en beweeglijk. 
Uitleg: Kom in de kleermakerszit. Zet je rechterbeen over je linkerbeen en je rechterhand achter je op de grond. Zet je linker 
ellenboog op je rechter knie, draai met rechte rug zover mogelijk naar rechts en kijk naar achteren. Kom terug in de 
kleermakerszit. Herhaal aan de andere kant. 

Oefening: Bloem houding, symbool voor de schoonheid waarmee de Weegschaal zich omringt. 
Soort: Zittende balans houding (heupopener) 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Stretcht dijbeenspieren, verbeterd balans en flexibiliteit, versterkt rug en armenspieren. 
Uitleg: Kom in kleermakerszit. Til je voeten op en balanceer op je zitbotjes. Steek je handen onder je knieën door naar buiten, 
handpalmen omhoog, je voeten wijzen naar voren. Zet je voeten op de grond en ontspan. Herhaal nog een keer voor jezelf.  

Oefening: Koe houding, symbool voor de Stier die vastberaden de koe bij de horens pakt. 
Soort: Zittende houding (borst en heupopener) 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Verbeterd flexibiliteit en postuur, stretcht heupen, dijen, enkels en schouders. 
Uitleg: Kom in de kleermakerszit. Schuif je linkerbeen over je rechterbeen naar achter. Leg je linkerhand op je linker schouder 
en je rechterhand op je onderrug. Breng je handen naar elkaar toe op je rug. Forceer niet. Kijk omhoog naar je ellenboog. 
Adem diep in en zeg Boe op een uitademing. Herhaal de oefening aan de andere kant. 
 
Oefening: Krab houding, symbool voor de rustige in zichzelf gekeerde Kreeft met zijn koele buitenkant. 
Soort: Armbalans houding (borstopener) 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Versterkt middenrif, arm en beenspieren, helpt bij het vinden van evenwicht. 
Uitleg: Je zit met gestrekte benen met je handen plat op de grond naast je heupen, vingers wijzen naar voren. Buig je knieën 
en kom met je borst en billen omhoog tot je rug recht en gestrekt is. Schouders blijven breed en weg van je oren, buik en 
bilspieren span je aan. Loop met je handen en voeten opzij. En kom weer zitten. Herhaal nogmaals voor jezelf. 
 
Oefening: Vis houding, past goed bij het rustige en dromerige karakter van Vissen. 
Soort: Achterover buiging (borstopener) 
Tijd: 2 minuten 
Effect: Vermindert spanningen in nek, schouders en rug, zorgt voor vrije- en diepe ademhaling, activeert en geeft 
energie. 
Uitleg: Kom liggen op je rug en zet je ellenbogen op de grond met je vingers naar boven. Breng je borst omhoog zodat je een 
holle rug krijgt. Buig je hoofd naar achteren en duw je schouders weg van je oren. Duw je handen tegen elkaar op je borst, je 
vingers naar boven gericht als een vin. Gewicht rust op je ellebogen en niet op je hoofd. Ga weer recht liggen op de grond, 
ontspan je armen en hoofd. Herhaal de oefening nog en keer voor jezelf. 
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Samenspel, element water 

De watertekens Schorpioen, Vissen en Kreeft zijn emotioneel en gevoelig, ze kunnen zich goed verplaatsen in anderen 
en voelen anderen aan. 

Oefening: De zee 
Soort: Samenspel 
Tijd: 4 minuten 
Effect: Samenspel om vertrouwen in elkaar te krijgen en elkaar aan te voelen.  
Uitleg: Vorm samen een kring en geef elkaar de hand, stel je voor dat je samen de zee bent die van het strand 
wegstroomt en het strand weer overspoeld. Ik zet zee geluiden aan en jullie worden de zee. Sta je stil en voel je na. 

Ademen, element lucht 

De luchttekens Weegschaal, Tweeling en Waterman zijn actief, beweeglijk en communicatief sterk.  

Oefening: Geuren ademhaling 
Soort: Ademen 
Tijd: 4 minuten 
Benodigdheden:  Etherische oliën in de geuren citroen, lavendel, munt en cederhout 
Effect: Ontspannen en tot rust komen 

Uitleg: Kom in kleermakerszit en houd je handen voor je als een kommetje. Ik kom langs en druppel etherische olie in je 
handen, wrijf de olie warm en leg je handen als een kommetje over je neus en mond. Sluit je ogen en adem in door je 
neus, laat de geur door je hele lichaam stromen en laat je gedachten daarheen gaan waar ze willen. Voel hoe de geur 
zich door je lichaam verspreid en wat de geur met je gedachten en gevoel doet. Als je er klaar voor bent breng je je 
handen voor je en blaas je uit zodat alle geuren zich vermengen in de ruimte. Open je ogen en voel na. 

Mediteren, element geest 

Oefening: Krachtdier visualisatie 
Soort: Mediteren 
Tijd: 6 minuten 
Benodigdheden:  Je sterrenbeeld kaart waar je krachtdieren opstaan 
Effect: ontspannen, visualisatie en in je kracht leren staan. 
Uitleg: Kom liggen of zitten en kijk naar de dieren op je kaartje. Bedenk welk dier jouw het meest aanspreekt en 
waarom. Sluit je ogen en geef je krachtdier vorm, zie je krachtdier voor je in gedachten. Bedenk ook hoe hij voelt als je 
hem aanraakt en hoe hij ruikt. Wat voor gevoel geeft je krachtdier jouw? Dit is jouw krachtdier en je kan hem oproepen 
wanneer jij dit nodig hebt. Neemt rustig de tijd terwijl je denkt aan je krachtdier en je hem beter leert kennen. Als het 
tijd is, neem je afscheid zoals jij dat wil en open je rustig je ogen. Wie wil er iets vertellen over zijn krachtdier? Als 
afsluiting maken we nu in stilte een tekening van ons krachtdier of als je deze geheim wilt houden van ons sterrenbeeld. 

Bron sterrenbeelden:  https://www.helderziende-paragnosten.nl/sterrenbeelden-astrologie-horoscopen.php 55 
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