
Terug naar de basis
grondingskaarten

toelichting



Waarom een toelichting?

Om je nog bewuster te laten worden van wat 
gronden oftewel aarden daadwerkelijk betekent. 
Daarom heb ik speciaal voor jou bij elke kaart 
een korte toelichting geschreven. Ik wens je veel 
succes en plezier met het gronden. 

Wil je echt eens VOELEN wat gronden is? Maak 
eens een afspraak voor een Healing Sound Journey 
waarbij je uit je hoofd komt en je lichaam weer 
voelt: m.a.w. je weer gegrond bent.

Lieve groet, Marja

(klank)healer en reader
www.boom-en-stroom.nl



1. Ik zet mijn voeten  
stevig op de grond

Als je de daad bij het woord voegt, dan zul je 
gaan merken dat je hierdoor bewust met je 
aandacht bij je voeten bent. Dus ga je vanuit 
je hoofd naar je voeten, ga je van  
denken naar voelen. Zo creëer je elke keer 
een moment van rust en ruimte in je hoofd. 

Dus: ga rechtop staan, je voeten op heup-
breedte, adem een keer diep in door je neus 
en uit door je mond, til nu je voeten één voor 
één op en zet ze bewust stevig op de grond. 
Herhaal dit een paar keer en voel wat dit 
met je doet.
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2. Ik sta stevig en kan  
daarom flexibel zijn

Als je al een tijdje bezig bent met het 
gronden, zul je gaan merken dat je je niet zo 
snel meer uit het veld laat slaan. Je laat je 
niet meer verleiden door het stemmetje in 
je hoofd. Je kunt je veel flexibeler in allerlei 
omstandigheden bewegen. 

3. Met mijn voeten op de 
grond kan ik beter  

waarnemen
Als je goed gegrond / geaard bent, kom je 
regelmatig uit je hoofd, ben je niet zoveel 
met denken bezig. Je emoties overheersen 
minder en zodoende kun je veel beter alleen 
maar waarnemen en voelen. 
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4. Ik ben aanwezig,  
daar waar ik ben 

Gronden wil ook zeggen dat je in het  
moment aanwezig bent. Dat je met je aan-
dacht bewust bent bij datgene wat je doet 
en waar je bent. 
Zijn in het hier & nu.

5. Ik loop mijn eigen weg en 
vertrouw

Als je goed gegrond / geaard bent, geloof je 
in jezelf en in de weg die je gaat. Je voelt 
diep van binnen het vertrouwen dat jouw 
weg goed is voor jou.
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6. Ik luister naar mijn  
intuïtie want die klopt 

Als je steeds meer gegrond / geaard bent, 
wordt het stemmetje in je hoofd steeds 
stiller. Hiervoor in de plaats krijgt jouw in-
tuïtie meer ruimte om zich te manifesteren 
en ga je er steeds meer naar luisteren en op 
vertrouwen.

7. Goed gegrond, voel ik de  
signalen van mijn lichaam

Goed gegrond wil zeggen dat je minder 
denkt en meer voelt. Zo ben je bewuster in 
je hele lichaam aanwezig, voel je steeds 
beter de signalen die jouw lichaam jou geeft 
en kun je er gehoor aan geven.
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8. Ik voel, wat ik voel
Iedereen is uniek. Jij ook. Iedereen voelt op 
zijn/haar manier. Wat ik voel, hoef jij niet te 
voelen en andersom. Dit kan een eyeopener 
voor je zijn.
 

9. Bewustwording is  
de eerste stap 

Hoe vaak doe je iets op de  
automatische piloot? Hoe vaak word je 
gek van de voortdurende gedachtestroom? 
Hoe vaak zou je het anders willen? Door je 
bewust te worden waar je met je aandacht 
zit, hoofd of voeten, zet je de eerste stap op 
weg naar een verandering.
 

boom-en-stroom.nl



10. Het begint met 
een stevige basis 

Gronden betekent letterlijk en figuurlijk 
de grond onder je voeten voelen. Het is de 
basis van waaruit je jouw dag met rust en 
ontspanning kunt starten. Dus voel nu de 
grond onder je voeten en verbind je daarmee!

11. Bewustzijn is  
een groot goed

Als je goed gegrond bent, kun je veel beter 
bewust in het moment aanwezig zijn. Ge-
woon zijn, niets meer en niets minder. Dit is 
een proces, dus vertrouw daarop.
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12. Ik volg de energiestroom 
van mijn eigen leven 

Hoe langer je bezig bent met gronden, des 
te meer zul je merken dat je steeds beter 
bij jezelf kunt blijven. Dat je je niet meer zo 
snel af laat leiden of beïnvloeden door aller-
lei factoren/prikkels/impulsen om je heen. 

13. De kracht zit in  
de herhaling

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Door 
elke dag bewust met het gronden bezig te 
zijn, ga je op een gegeven moment resultaat  
voelen. ‘Oefening baart kunst’ luidt de 
uitspraak.
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14. Stap voor stap dan breekt 
het lijntje niet 

Gronden is een bewustwordings- 
proces van kleine stappen. Het mooie 
hieraan is dat je door het zetten van kleine 
stappen je dit ook het langste volhoudt. En 
realiseer je dat veel kleine stappen ook een 
groot effect genereren. 

15. Ik ben mild voor mezelf
Als je met het gronden aan de slag gaat, is 
het heel belangrijk dat je zacht en liefdevol 
naar jezelf kijkt. Als je iets nieuws leert, 
gaat het vaak niet vanzelf. De ene keer lukt 
het beter dan de andere keer. Wees mild 
voor jezelf. Je bent aan het leren.
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16. Ik ga van denken naar 
voelen 

Gronden is niet denken maar voelen. Je 
verplaatst letterlijk je aandacht bewust 
vanuit je hoofd naar je voeten. Je voelt jouw 
voeten op de grond en je voelt de grond 
onder je voeten. Dit is één van de eerste 
stappen op weg naar het voelen.

17. Regelmaat heeft echt 
baat

Door regelmatig (het liefst elke dag) met 
het gronden bezig te zijn, raak je hiermee 
vertrouwd. Je gaat herkennen en voelen 
wat gronden is. Voel het resultaat. Je wordt 
steeds bekwamer in het gronden doordat je 
het regelmatig toepast.
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18. Ik ga vanuit mijn hoofd 
naar mijn voeten 

Dit is echt een heerlijke oefening om uit te 
voeren. Doe dit zeker in het begin zo vaak 
mogelijk op een dag: ga bewust met je 
aandacht vanuit je hoofd naar je voeten. Zo 
creëer je elke keer even een moment van 
rust en ruimte in je hoofd. 

19. Ik voel me sterk 
Als je goed gegrond bent, komt er rust in je 
lichaam en geest. Je voelt je beter bestand 
tegen allerlei prikkels (energie) om je heen. 
Je voelt je letterlijk en figuurlijk stevig 
staan en sterk van binnen. Dit straal je 
steeds meer uit.
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20. Goed gegrond,  
voel ik me veilig 

Door het gronden ervaar je steeds meer rust 
in jezelf. Je laat je niet zo snel meer uit het 
veld slaan door allerlei factoren, prikkels om 
je heen. Je voelt je op je gemak in je eigen 
lichaam: het voelt vertrouwd en veilig. 

21. Ik ben daar waar mijn 
voeten zijn

Als je bewust met je aandacht bij jouw 
voeten bent, ben je aan het gronden. Voel 
je voeten op de grond en de grond onder je 
voeten. Niet meer en niet minder, alleen dat!
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22. Ik voel de grond onder 
mijn voeten 

Dit is zeker in het begin van het gronden 
ontzettend belangrijk. Voel fysiek daad-
werkelijk de grond onder je voeten. Doe je 
schoenen en sokken  uit en voel met blote 
voeten de grond onder je voeten. Voel!

23. Ik verzin geen uitvlucht 
meer en start vandaag

Hoe vaak heb je je al voorgenomen om van-
daag te starten met gronden? Hoe vaak had 
je een smoesje/uitvlucht: geen tijd, geen 
zin, niet het goede moment ... Start NU!  
Veel succes.
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24. Ik heb altijd een keuze

Niets moet, alles mag. De keuze is aan jou. 
Wil je doorgaan zoals het altijd is gegaan of 
wil je een verandering in jou? Besef dat jij 
degene bent die de keuze maakt. Er is geen 
goed of fout. Dus wat let je?

25. Als mijn hoofd stil is, 
voel ik meer

Door het gronden breng je een halt toe aan 
het voortdurende stemmetje in je hoofd. 
Het wordt rustiger en stiller in je hoofd. Je 
gaat van denken naar voelen. Stel jezelf 
eens deze vraag: Hoe voel ik me nu echt 
vandaag?
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26. Goed gegrond heb ik 
minder last van ruis

Ruis in je hoofd heeft te maken met het 
stemmetje in je hoofd. Dat zorgt vaak 
voor vertroebeling en chaos. Je raakt het 
overzicht / zicht kwijt op datgene wat je 
belangrijk vindt. Als je goed gegrond bent, 
kom je uit je hoofd. Het stemmetje / de ruis 
krijgt zo steeds minder ruimte en kans om 
voor afleiding en vertroebeling te zorgen.

27. Het is zoals het is
Als je goed gegrond bent, kun je steeds 
beter de dingen laten zoals ze zijn. Even 
niet ingaan op en willen verklaren waarom 
iets zo gebeurt. Dit geeft rust! Niet alleen in 
je hoofd maar in je hele lichaam.
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28. Ik vertrouw op de kracht 
van de aarde

Gronden wil zeggen dat jij je verbindt met de 
aarde waarop je leeft. Dat je vertrouwt op 
datgene wat er zich aandient. Dat je je veilig 
en beschermd voelt op deze aarde.

29. Ik ben met mijn  
aandacht bij datgene wat ik 

nu doe
Dus ben niet bezig met 1001 andere dingen 
in je hoofd maar ben met je aandacht bij 
datgene wat je nu doet. Dus: bij het lezen 
van deze uitspraak + toelichting!
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30. Ik voel de verbinding 
met de aarde

Als je goed gegrond bent, voel je niet alleen 
letterlijk de verbinding met de aarde maar 
ook figuurlijk. Je voelt veel meer de verbin-
ding met alles en iedereen om je heen.

31. Als ik goed gegrond ben, 
geef ik mijn grenzen aan

Gronden is ook goed voelen wat je wel of 
niet wilt. Doordat je stevig staat, meer zelf-
vertrouwen hebt, durf je steeds duidelijker 
jouw grenzen aan te geven.

boom-en-stroom.nl



32. Ik vertrouw op dat wat 
mag komen

Gronden is ook de controle los kunnen laten. 
Je overgeven aan dat wat er is. Vertrouwen 
hebben in dat wat mag komen.

33. Ik voel me op mijn gemak 
in mijn lichaam

Als je bezig bent met gronden, ga je je 
steeds meer vertrouwd voelen met je 
lichaam. Nu je hoofd niet meer alle aan-
dacht opeist, ervaar je veel meer rust in je 
lichaam.
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34. Goed gegrond voel ik rust 
en ruimte in mijn hoofd

Door het gronden creëer je gaandeweg meer 
rust en ruimte in je hoofd. Je bent steeds 
meer uit je hoofd. Je gaat van denken naar 
voelen. Door hier regelmatig mee bezig te 
zijn, ervaar je steeds langere perioden van 
rust en ruimte in je hoofd.

35. Ik zorg goed voor  
mijn lichaam

Gronden betekent voelen. Gronden is je 
weer bewust worden van je lichaam. Als 
jij je lichaam weer voelt, besteed je er ook 
aandacht en zorg aan.
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36. Ik zet mijn voeten stevig 
op de grond en adem  

diep in en uit
Gronden is letterlijk je voeten stevig op de 
grond zetten. Dus zet je voeten stevig op 
de grond en voel de grond onder je voeten. 
Adem dan een paar keer diep in en uit.

37. Ik straal kracht uit 

Als je goed gegrond bent, voel je je stevig 
verbonden met het hier en nu. Je voelt je 
goed en dit straal je uit.
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38. Goed gegrond kan ik veel 
meer dan ik dacht

Je wordt niet meer zoveel beïnvloed door 
alles om je heen zodat je jouw aandacht 
kunt richten op datgene wat belangrijk is 
voor jou.

39. Je kunt het alleen leren 
door het te doen

Actie is reactie, luidt de leus. Door aan de 
slag te gaan met gronden, ga je voelen en 
ondervinden wat gronden daadwerkelijk is. 
Dus start.
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40. Als ik meer rust in mijn 
hoofd heb, krijg ik meer  

overzicht
Gronden zorgt voor meer rust in je hoofd. En 
als je meer rust hebt, kun je ook duidelijker 
zien wat jou bezighoudt, wat je nog moet 
doen. Je kunt als het ware van een afstand 
naar jezelf kijken en waarnemen.

41. Goed gegrond, ervaar ik 
steeds meer balans 

Als je goed gegrond bent, komt er steeds 
meer evenwicht in je hele systeem. Meer 
balans tussen je gevoelskant en je doe-
kant. Je kunt meer vanuit rust en overzicht 
waarnemen en handelen.
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42. Ik maak van het  
gronden mijn ochtendritueel

Gronden als jouw ochtendritueel is een 
heerlijke start van jouw dag. Het woord zegt 
het al: ritueel. Bewust en met aandacht 
jouw dagelijkse moment van het gronden 
uitvoeren en ervaren. Elke dag weer.

43. Goed gegrond, kijk ik 
weer met verwondering om 

me heen 
Als je goed gegrond bent, ben je meer in het 
moment aanwezig. Kijk je bewuster en met 
frisse blik om je heen. Je kunt je weer ver-
wonderen over alles en iedereen om je heen.
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44. Omringd door de natuur, 
voel ik de grond onder mijn 

voeten
Kom uit je hoofd, ga de natuur in. Verbind je 
met de natuur. Voel de kracht en de energie 
van alles wat daar leeft.

45. Goed gegrond, geef ik me 
over aan dat wat er is

Als je goed gegrond bent, kun je de controle 
loslaten en steeds meer in het moment 
aanwezig zijn. Je accepteert zonder oordeel 
dat wat er nu is. 
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46. Door te gronden, 
denk ik minder en voel ik 

meer
Door veel met gronden bezig te zijn, ga je 
jouw aandacht verplaatsen van denken naar 
voelen. Je bent steeds vaker in je hele  
lichaam aanwezig, zodat je beter kunt 
voelen.

47. Ik voel steeds duidelijker, 
wie ik werkelijk ben

Als je al een hele tijd ervaart wat gronden 
is, heeft deze kaart geen toelichting meer 
nodig.Ben je nog maar net begonnen met 
gronden, stel jezelf dan de vraag: Wie ben ik 
echt? Noteer dit en vergelijk het eens al je 
later deze kaart weer trekt.
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Het 
begint 
met
een 

stevige
basis!
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