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Aarden, gronden 

Stevig met beide benen op de grond.  
 
Goed geaard of gegrond zijn betekent letterlijk met je beide benen stevig op de grond staan.  
Verbonden met de aarde. Volledig in je lijf aanwezig, in evenwicht.  
Kortom letterlijk bij en in jezelf zijn. De regie over je lijf en je hoofd, in rust en verbonden met jezelf. 
Je bent in het hier en NU. Je zit minder in je hoofd, je ervaart meer contact met je gevoel. Vaak zijn 
we allerminst gegrond.  
 
Zonder gronding vlieg je als het ware uit je lijf als je uit balans bent. Klinkt raar maar qua energie is 
dat echt het geval. Je bent dan jezelf niet meer, zo voelt het. Veel mensen ervaren het ook zo.  
 
Mogelijke klachten die je ervaart wanneer je niet gegrond bent 

✓ Mensen kunnen dan paniek ervaren. 
✓ Gevoel van heimwee, hier echt niet meer willen zijn.  
✓ Naar, duizelig, onzeker, mentaal in de war, onrustig, een overvol hoofd dat voelt alsof het 

overloopt, het padje echt kwijt zijn.  
✓ Emotioneel, zweverig, besluiteloos, moeilijk contact met anderen kunnen maken.  
✓ Je ademhaling gaat hoog zitten, sommige mensen gaan zelfs hun rug bol maken zodat hun 

borstkas wordt ingedrukt, dit maakt het ademen lastiger. 
Je gebruikt je longen niet optimaal en je wordt duizelig.  

 
(h)erkennen 
Wanneer je voelt dat iets je raakt, dat je voelt dat je uit balans bent, of als iemand anders je 
energetisch leegzuigt, betekent dat je niet goed gegrond bent.  Dan is het van groot belang te 
(h)erkennen wat er aan de hand is. Te onderzoeken, waar te nemen wat er nu eigenlijk aan de hand 
is. Wat dit met jou doet. Hiermee ook het oordeel los te laten, er is geen sprake van goed of fout. 
Signaleren dat het gebeurt maar jezelf niets kwalijk nemen.  
Maar te leren hoe je meteen die gronding weer kunt pakken. Letterlijk de regie over je eigen energie 
en je lichaam nemen. We gaan hier tijdens de sessie/les uitgebreid mee oefenen.  
 
De meest simpele manier is door in actie te komen.  
Door te gaan wandelen, liefst heel bewust stevig je voeten neerzetten bij iedere stap.  
Door in de tuin te gaan werken, te gaan sporten. De natuur in te gaan.  
Te gaan dansen, springen, stampen, lachen, gek doen. Vooral voor kinderen enorm goed om zo te 
gronden.  
Kortom door iets te doen, je lichaam aan het werk zetten.   
Te focussen op je (buik)ademhaling.  
Maar ook je brein op een ander spoor zetten.  
 
Voor de liefhebbers 
Woon je in een bosrijke omgeving. Ga eens tegen een boom zitten, hangen, omarm een boom. Voel 
de stevigheid, de kracht van de boom, ga in gedachten naar de wortels diep de grond in. Visualiseer, 
gebruik je fantasie om één te worden met die boom, een te worden met die kracht, met die wortels 
stevig in de grond. Er bestaat zelfs zoiets als boom knuffelen.  
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We kunnen onszelf vergelijken met een boom. Met onze voeten op de aarde, met ons hoofd naar de 
lucht gericht.  
 
Oefening 1 de voeten in je voeten, schoenen. (deze vind je in het e-book EHBO voor rust in je hoofd 
en je lijf)  
 

Wat je altijd en overal kunt doen: 
Alles draait om aandacht en focus.  
De hele dag door eigenlijk kun je de volgende simpele oefeningen doen.  
Op plekken waar we meerdere malen per dag zijn.  

✓ Het aanrecht met aandacht stevig vastpakken met beide handen, stevig je voeten op de 
grond. En even met aandacht blijven staan, voel je hele lichaam. Focus op de 
buikademhaling.  

✓ De wastafel idem met beide handen vastpakken, focus op je voeten.  
✓ De trapleuning of de leuning van een stoel werkt uiteraard net zo goed.  

 
Je maakt deze oefening nog krachtiger door te visualiseren dat er wortels uit je voeten de aarde in 
gaan. Deze wortels ankeren je stevig in moeder aarde. En je mag de wortels zo groot, zo sterk maken 
als jij wilt.  
 

Oefening 
Een oefening die ik ALTIJD iedere dag doe om in balans, gecentreerd te blijven is te focussen op mijn 
hartchakra, tussen de borsten bij de vrouwen.  
Ga even rustig zitten op een plek waar je niet wordt gestoord. Sluit je ogen als je dat wilt.  
En blijf met je aandacht even bij je buikademhaling. Adem een paar keer met volledige aandacht in 
en uit. 
Scan even je hele lichaam van hoofd, je nek, schouders, armen, je borstgebied, buikgebied, heupen, 
bekkengebied, je bovenbenen, onderbenen, je voeten.  
 
Dan visualiseer je in je hartchakra een wit helder licht. Sommige mensen vinden het makkelijker een 
bloem te visualiseren).  
Visualiseer dit heldere licht dat bestaat uit zuivere, liefdevolle, heldere energie.  
Dit is pure liefde en pure overvloed.  
Visualiseer dat het licht groter wordt (of de bloem). 
Groter en groter, de energie wordt steeds krachtiger. 
Maak dit licht zo groot als je kamer waar je in zit, zo groot als het huis waar je bent. 
Zo groot als het dorp/de stad. 
Zo groot als de provincie, het hele land. 
Kijk hoe groot je het licht kunt maken.  
Als je het gevoel hebt dat het genoeg is, maak je het licht kleiner, kleiner, kleiner. 
En geef je het licht met de liefdevolle, zuivere energie een plekje in je hartchakra.  
Het is er altijd voor je, in overvloed.  
 
We gaan de oefeningen op meerdere manieren oefenen, en je krijgt ze van mij als opname.  
 

Opdracht/uitdaging als het gaat om bewustwording 
✓ Noteer de momenten in je schrijfblok waarop je voelt dat je niet goed geaard/gegrond bent. 
✓ Wat is er gebeurd waardoor je uit balans was? 
✓ Hoe voelde je je?  
✓ Wat heb je gedaan om die aarding weer terug te krijgen?  
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Oefening 2 Bewustwording 
Een aantal malen per dag bewust voelen en waarnemen hoe jij in je eigen energie, in je gronding zit. 
En je waarneming te noteren in je schrijfboekje.  
 

Het allerbelangrijkste is bewust te leren luisteren naar je lichaam, naar jezelf. Wat heb je nodig, wat 

voelt goed. Wat werkt goed voor mij. Gronden is in feite leren om op eigen benen te staan. Niet 

alleen fysiek, ook emotioneel, mentaal en spiritueel.  

PS: het is niet mijn bedoeling om volledig te zijn, wel probeer ik informatie te geven die 

ondersteunend is aan de oefeningen die we tijdens de sessies/lessen doen. Haal eruit waar jij iets 

mee kunt.  
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