
 DOE JE ZO!

E-Handboek

Aarden

Wortels schieten voor beginners



Inge Kamerling

Ik weet uit eigen ervaring wat het is
om niet goed geaard te zijn en daarom
heb ik dit Handboek gemaakt met
informatie en manieren om te aarden.

Lees het door en ga het gewoon
proberen, wees niet te streng voor
jezelf, het moet voor jou goed voelen

Mijn naam is



Aarden of gronden.
 Zo doe je dat

Zorg dat je goed geaard bent. 

De uitdrukking ‘met beide benen op
de grond staan’, heeft daar uiteraard
mee te maken. 

Dat zeggen we van iemand die op
een gezonde manier is verbonden
met de werkelijkheid.

Het is belangrijk dat we onze benen
en voeten voelen, en dat de energie
stroomt en verbonden is met de
aarde. 

Als we voelen hoe onze voeten de
aarde raken, kunnen we ons bewust
zijn van die verbinding.



Aarden of gronden.
Zodra we onszelf verliezen in woede,
angst of paniek, verliezen we vaak
deze verbinding.

Onze aandacht gaat naar boven,
naar ons hoofd en dan kan het
aanvoelen dat de grond onder onze
voeten wegzakt.

Daarom is het van belang dat jij je
verbindt met de energie van de
aarde. 

Het versterkt onder andere je
zelfvertrouwen, je persoonlijke
energieveld en datgene wat jou
inspireert, zodat je stevig overeind
kunt blijven staan tijdens de reis die
je leven is.



waardoor we het contact met de aarde
kwijtraken. 

Redenen daarvoor kunnen zijn; de druk
van de samenleving, geldzorgen, de
verantwoordelijkheid voor het gezin enz. 

Hierdoor raakt ons lichaam uit balans
wat tot allerlei klachten kan leiden zoals 
 vermoeidheid en prikkelbaar zijn, een
Burn-out of angst en paniek aanvallen.
Verkleining van het zelf genezend
vermogen van het lichaam. 

We kunnen onszelf letterlijk niet meer
‘stevig neerzetten’ en worden daardoor
ook gevoelig voor manipulatie waardoor 
gebrek aan zelfvertrouwen kan ontstaan.

Helaas zijn er veel oorzaken 



Belangrijk is dus om terug te keren
naar het contact met de grond
onder onze voeten.

Zeker in tijden van onzekerheid, als
je veel piekert, last van stress hebt, 
 en zeker als je al een Burn-out
hebt. 

Ben je ook nog Hoog gevoelig of
Hoog sensitief, dan is het helemaal
van belang om goed om je aarding
te denken en je wortels te
verbinden met de aarde.

Goed geaard zijn is dus
 heel belangrijk 



Wat betekend geaard zijn? 



Dit betekent dat je je letterlijk verbind 
 met de aarde. 

Dan kan ons hele lichaam zijn energie
uit de aarde halen en kan ook via deze
weg zware energie weer ontladen. 

Geaard zijn zal je verbondenheid met
jezelf versterken en is daarom een bron
van veiligheid en energie. 

Hoe doe je dat, aarden? 

Aarden is een simpele oefening die niet
veel tijd in beslag hoeft te nemen. 

Het gaat erom dat je in verbinding komt
met je lichaam en met de aarde.



Het is belangrijk dat je je aandacht op je
krachtcentrum, je Solar Plexus (dat
enkele centimeters onder je navel zit),
richt en daar met je ademhaling naar
toe gaat.

Verder moet je je ook goed kunnen
focussen: bewust met je aandacht in het
hier en nu aanwezig zijn.

En eigenlijk hebt je er vooral
verbeeldingskracht voor nodig, dus hoe
makkelijker je kan visualiseren hoe
beter.

Mijn advies is dat je er in de ochtend
mee begint voordat je dag van start
gaat. Maar het kan natuurlijk op elke
moment van de dag.

Sta het liefst op blote voeten, anders
met sokken aan. Maar schoenen uit.

Ik vind het prettig om hier relaxmuziek
bij te draaien, dat ontspant mij meteen.



Stap 1.
Ga lekker staan met je benen een
beetje uit elkaar.

Doe je ogen dicht en adem 3x diep in.

Indien nodig laat je zo de spanning die
je in je lijf hebt even los.

Stap 2.
Visualiseer dan dat je vanuit je voeten
wortels de grond in laat groeien, 

1 stevige vanuit elke voet recht naar
beneden naar de kern van de aarde. 



Stap 3.
Laat dan ook zijtakken groeien die je
nog meer stevigheid geven. 
Voor extra aarding kan je ook "Moeder
Aarde" vragen je te helpen.
Dan zal je vanuit de aarde wortels om
je onderbenen voelen groeien.

Met elke inademing kun je de kracht
en energie van de aarde via de wortels
omhoog laten komen en de stress
met de uitademing via de wortels aan
de aarde teruggeven.

Stap 4.
Zeg in je hoofd eventueel nog de
affirmatie;

 “ Vandaag ben ik goed geaard en sta
ik stevig in mijn schoenen” 



Andere manieren vaan aarden.
Ik vind het zelf ook erg prettig om je
letterlijk te verbinden met de aarde
door met je blote voeten op het gras,
bos of op het strand te lopen.

 Het gevoel van echt contact te maken
met de aarde is voor mij als Hoog
sensitief persoon echt een heerlijk
gevoel. Ik voel de energie van de aarde
door mij heen trekken en geeft mij
altijd een gelukzalig gevoel.

Lekker tuinieren, met je handen in het
zand doet natuurlijk hetzelfde. Je
moet je ook dan wel bewust
verbinden met de aarde.



Andere manieren vaan aarden.
Door met aardse dingen bezig te zijn
(zonder ons door het aardse gevangen
te laten nemen)

Maar ook rode sokken of rood
ondergoed dragen helpt.

Fysieke inspanning leveren  zoals
lichamelijk werk, gezond bewegen en
sporten.

Door het verbeteren van de
buikademhaling want als onze
ademhaling te hoog zit, verliezen we
onze aarding en kan je onbewust
gaan hyperventileren waardoor je
angstig kan worden.



Andere manieren vaan aarden.
Bewust in het hier en nu aanwezig te
blijven met onze aandacht, er is alleen
het NU, morgen komt nooit… Laat je
gedachten niet met je aan de haal
gaan.

Ook met behulp van andere
visualisatie-oefeningen kan je je
aarding stimuleren. 

Door bijvoorbeeld een cocon van goud
licht om jezelf heen visualiseren,
waardoor je beter beschermd bent
tegen invloeden van buitenaf. 

Ook is het belangrijk je aandacht op je
krachtcentrum, dat enkele
centimeters onder je navel zit, te
richten en daar met je ademhaling
naar toe gaan. 



Andere manieren vaan aarden.
Aarden betekent ook dat je vrede hebt
met de lichte én de donkere kanten
van jezelf.  Wie fysiek stevig in zijn
schoenen kan staan, zal ook merken
dat dit psychisch een positieve
uitwerking heeft. 

Als je dit elke dag doet, zal je je minder
overweldigd voelen en zitten de kleine
dingen je minder dwars. Als het lukt,
mediteer dan meerdere keren over de
dag verspreid. 

Dan zal je je vrijwel direct weer rustig
voelen.



Je hebt nu de technieken in handen
om jezelf succesvol te aarden
waardoor je stevig(er) in je schoen
komt te staan.

Maak het jezelf eigen door het
regelmatig toe te passen, dan zal je
ook zien dat het steeds makkelijker en
sneller gaat.

Voor meer Tips & Tricks over
Bewustwording kan je terecht op:

www.ingekamerling.nl

Succes met dit proces.

http://www.ingekamerling.nl/

