
 
 

 

 

Opleiding Holistisch Therapeut 

 
 
 

 
 
 
 

Oefenen met aarden en visualiseren 

 

 

 

 

http://zoma-opleidingen.nl/


 

© ZoMa Opleidingen, Sonnedach 1, 6931 JA Westervoort  

 

Aarden en visualisaties 

Om je eigen energie te bewaken, te zorgen dat deze niet wegvloeit en om te zorgen dat je de energie 

van je cliënt niet meeneemt, is het van belang om goed geaard te zijn. Door te aarden sta je letterlijk 

en figuurlijk stevig op de grond en kun je overtollige ballast weg laten vloeien. De energie stroomt 

beter door je lichaam en het is eenvoudiger om je eigen energie te voelen. 

Visualisaties helpen je om te ontspannen door dicht bij jezelf te blijven. Door te visualiseren kun je je 

gelukkiger en gezonder voelen. Het gevoel blijft bij je wanneer je in je dagelijks leven een fragment 

van de visualisatie weer oproept. Je kunt onder begeleiding een visualisatie doen (als een vorm van 

geleide meditatie), maar je kunt zelf ook visualisatieoefeningen doen. 

 Aardingsoefeningen 

Aardingsoefening 1: 

- Ga zitten en zet je voeten stevig en plat op de grond. Je handen leg je op je knieën. 

- Doe je ogen dicht en focus je op jezelf; laat je niet afleiden door je omgeving. 

- Haal rustig adem. 

- Beeld je in dat er wortels groeien uit je voeten. 

- Volg de groei van de wortels vanuit je voeten de aarde in.  

- Probeer te voelen dat je echt contact hebt met de aarde, dat je verbonden bent door de wortels. 

- Laat de wortels al verder groeien en begeleid ze de aarde in.  

Aardingsoefening 2: 

- Zet je voeten plat op de grond en leg je handen losjes in je schoot. Zorg ervoor dat je niet wordt 

gestoord. 

- Haal een paar keer diep adem vanuit je buik. Laat met elke uitademing eventuele afleidende 

gedachten van de dag van je afglijden. 

- Visualiseer een grote bol om je heen, zo breed als je je armen kunt spreiden, vol met prachtige 

kleuren. 

- Haal energie uit het diepste van de aarde en laat die via je voeten door je lichaam omhoog 

stromen. 

- Visualiseer boven je hoofd een opening die open en dicht kan. Zet haar open en laat de energie 

van de zon via je hoofd naar je voeten stromen. 

- Voel hoe de energie van de aarde en die van de zon zich met elkaar mengen. 

- Duw nu met je gedachten de energie, met alles wat je kan, de bol vol met kleuren in. 

 
Elke keer als je voelt dat je minder goed geaard bent, kunt je met deze oefeningen aan de slag. Als je 

de oefening regelmatig herhaalt, volstaat het om het gevoel op te roepen van de wortels die vanuit 

je voeten de aarde in groeien of het vullen van de bol met kleuren. 
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 Visualisatie-oefening 
Zorg dat je op een plek bent waar je niet gestoord wordt; liggend of zittend. Sluit je ogen en focus je 

op jezelf. Leg je ene hand op je onderbuik en je andere ter hoogte van je hart. Zo maak je contact 

met jezelf. 

Beeld je nu een plek in, een situatie waarin je je heel prettig voelt. Op deze plek ga je een wandeling 

maken en volg je een prachtig pad naar een nog mooiere plek. Je voelt je gelukkig en gezond. Je 

geniet van elk detail dat je onderweg tegenkomt: bomen, bloemen, vogels, beekjes, geuren en 

geluiden. Je voelt dat dit je gelukkig en rustig maakt. Je wandelt op je gemak naar over het pad naar 

die mooie plek toe en staat stil bij elk moment waar je je happy bij voelt. 

Als je bent aangekomen op de plek waar je naar toe wilde, vlei je jezelf in het gras en laat de zon je lijf 

en je gezicht verwarmen. Alle negatieve gevoelens en gedachten laat je zo van je af glijden. Je blijft 

hier net zolang tot je je helemaal ontspannen voelt. Je komt langzaam weer terug in de werkelijkheid 

door je bewust te worden van je lichaam, bijvoorbeeld door allerlei lichaamsdelen te bewegen. Dan 

doe je rustig je ogen weer open.  

Bovenstaande oefening is een voorbeeld van een visualisatie. Je kunt deze invullen naar je eigen 

gevoel, ideeën en wensen. Als je goed oefent met visualisaties, kun je er fragmenten van oproepen 

op momenten dat je ontspanning, rust en positiviteit nodig hebt. Zo kun je visualisaties gedurende je 

dagelijks leven blijven toepassen en er de vruchten van plukken. Probeer het maar eens, het 

ontspant en geeft rust! 
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