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Inleiding
Tijdens één van de moeilijkste momenten in mijn leven heb ik verschillende stukken 
wijsheid opgedaan. Het begon bij een relatiebreuk, ik was oververmoeid en flirtte 
met depressie. Want toen, los van het feit dat ik een achtergrond in de kunsten had, 
vond ik van mezelf dat ik niets goeds meer kon creëren. 

Door allerlei seminaries, workshops en opleidingen te volgen, gekleurd en beproefd 
door mijn levenservaring, werd ik mijn eigen creatieve coach. Ik begon weer 
vertrouwen in mezelf te hebben en mijn creatieve capaciteiten. Ik mocht weer 
voelen en leven, want dat deed ik ervoor te weinig. Op een gegeven moment wou 
ik al mijn kennis bundelen en delen met anderen. 

En zo geschiedde, ik bracht het eerste hoofdstuk van dit e-book uit. Mijn missie 
is om jou te zien stralen. Zodat jij je kracht in eigen handen terugneemt. Zodra 
je stopt met het weggeven van je innerlijke kracht en creëert wat uniek is en jou 
typeert, dan zal het leven met je meewerken.

Inspiratie tijdens het schrijven
De gids is gebaseerd op de 7 hoofdchakra’s uit de holistische Indische cultuur 
en religie. Chakra betekent ‘wiel’ of ‘cirkel’ en kan aangeduid worden in ons 
energetische lichaam. Op dit onderwerp ga ik niet verder in, omdat ik van mening 
ben dat er andere scholen, leraars en gidsen bestaan die jou hier meer over kunnen 
vertellen. Het chakrasysteem dient puur als inspiratie waaruit mijn idee voor deze 
gids is ontstaan.

7 hoofdstukken, 7 chakra’s; ik ga hier beknopt de link tussen de thema’s en de 
gelinkte chakra’s leggen. Elk hoofdstuk bevat een thema en elk chakra resoneert 
met een kleur. Die kleuren komen vanuit de kleurpsychologie en in het moderne 
westen gebruiken leraars deze om de chakra’s en hun plaats in het lichaam 
gemakkelijk te herkennen. Ze helpen tijdens visualisatieoefeningen. 



Basis gaat over het stuitbeentje en het wortelchakra. Rood is de kleur voor Basis.

Plezier is gelinkt aan het heiligbeenbeen of het sacraal chakra. Oranje is hier de 
kleur.

Kracht maakt de verbinding met onze zonnevlecht of navelchakra. Geel primeert.

Integriteit gaat over ons hart, vandaar de naam van het hartchakra. Groen is de 
kleur van dit middelste chakra.

Eerlijkheid gaat over onze communicatievaardigheden en het keelchakra. Blauw 
typeert het keelchakra.

Overvloed legt de link met ons voorhoofd en het derde oogchakra. Indigoblauw is 
hier aanwezig.

Ontwikkeling is het laatste chakra, genaamd het kruinchakra, want natuurlijk 
bevindt die zich op onze kruin. Violet maakt de regenboog van de hoofdchakra’s 
compleet.

Net als de volgorde van de thema’s, beginnen we onderaan bij de basis en gaan 
per thema een trede naar boven. We klimmen als het ware omhoog en houden 
rekening met ons lichaamsbewustzijn als onze raadgever. Het is niet bedoeld als 
het behalen van een ‘beter’ niveau. 

The only way is not going up. Rather doing it your way! 

Zo is er niets beter/slechter/… aan het thema Overvloed dan het thema Integriteit. 
Het idee om te vergelijken en enkel op eindresultaat te richten laten we hier even 
los. Het voornaamste is dat je aan je creatieve tocht begint. En die begint bij jezelf.



Hoe gebruik je de creatieve gids? 

Elk hoofdstuk bevat een thema. Binnen elk thema zijn er twee tot drie 
onderwerpen. Elk onderwerp bevat één of meerdere opdrachten waarbij je gaat 
schrijven of iets doen. Zo hoef je niet altijd op het scherm te lezen en neem je de 
cursus beter in je op. Ik zorg voor variatie en spel!

Mijn advies luidt om elke week één hoofdstuk te lezen en uit te voeren. Uiteraard 
ken jij jezelf het beste en zal jij kunnen inschatten hoelang je erover gaat doen. 
Het ritme van elke week één hoofdstuk zal helpen om effectieve resultaten op te 
roepen en dat vertrouwen helpen opbouwen.

Het klopt ook dat er sommige opdrachten en processen elkaar gaan overlappen. 
Zo staan er opdrachten in hoofdstuk 4 die nog kunnen doorlopen tot het einde van 
de cursus, of langer zelfs. Dit is met de bedoeling om die sfeer van een bepaald 
proces te houden.

Op het einde van elk hoofdstuk staan er ook nog tips. Die zijn ter aanvulling en mag 
je uitvoeren voor als je wat extra uitdaging of hulp nodig hebt.

Je hebt toegang tot het Thinkific platform waar ik kort de hoofdstukken en 
thema’s overloop in een filmpje. Ik raad je aan om de pdf af te drukken of de 
schrijfopdrachten in een notitie- of schetsboekje bij te houden. Door met de hand 
te schrijven, neemt je geheugen de informatie beter op. En voel je vooral vrij om 
ook hierin te experimenteren wat voor jou werkt. Als typen beter voor jou werkt, 
vooral doen!

Alles hangt ervan af hoeveel energie je erin steekt. 
Ga je met focus en diep aan de slag, zal je meer uit 
de opdrachten halen en voor jezelf kunnen gebruiken. 



Over Astrid
Mijn creatief verhaal begon toen ik als eenjarige een potlood vastgreep en 

krabbels op bierviltjes in Thailand maakte. Voor mijn zesde verjaardag, heb ik al 
in vier verschillende landen gewoond en werd ik ondergedompeld in de cultuur 
en omgeving van Rome, Thailand en Argentinië. Als kind genoot ik ervan om 
mijn levendige fantasie te gebruiken en die te vertalen in verhalen en tekeningen.  
Op mijn zes jaar keerde mijn gezin terug naar België en ik bleef tekenen. 

Daarnaast ontwikkelde ik als kind taalgevoel. Omdat ik als kind en tiener erg 
gestuurd werd door mijn ouders, vervolledigde ik mijn leerplicht in Grieks-Latijn. De 
studie vergrootte mijn gevoel voor taal, kunst en verbeelding. Tekenen bleef mijn 
hobby en mijn aantekeningen werden vergezeld door doodles.

Later studeerde ik animatiefilm in het hoger onderwijs en vulde dat aan met een 
lerarenopleiding. Tijdens mijn zoektocht naar werk belandde ik in een creatieve 
dip. Ik durfde niet meer te tekenen en voelde me teruggetrokken van de wereld. 
In die dip las ik boeken zoals “The Artist’s Way” van Julia Cameron en “De giraf en 
de jakhals in ons” van Justine Mol. Langzaamaan begon ik weer vertrouwen op te 
bouwen en werd ik mijn eigen creatieve coach. Deze kennis geef ik graag door. De 
wereld wordt een pak mooier als ik mijn lessen kan delen en mensen zie schitteren 
op hun eigen creatieve manier.

Daarnaast creëer ik schilderijen, illustraties, animaties en foto’s op maat. 
Mijn beeldend werk is kleurrijk en omvat thema’s als intuïtie, landschappen en 
verbeelding. In deze gids laat ik mijn creativiteit de vrije loop en voeg beelden toe 
die de boodschap versterken.



Hoofdstuk 1 Basis
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Behoeftes 
Stel je een leeg huis voor. Laat het voor je ogen verschijnen.

Beeld je in dat je lichaam dat huis is. Jouw lijf inderdaad. Maak het nu zo groot of 
klein of gezellig zoals jij jezelf aanvoelt. Wat is de basis van je huis? Funderingen, 
inderdaad.

Zij helpen het huis te dragen. En als het huis je lijf is en de funderingen goed zitten, 
blijft je lijf gezond. Daar kan je verder op bouwen en in groeien.

Op dit level kijken we dus naar de basisbehoeftes. Net als de piramide van Maslow, 
ga je kijken naar je fysieke behoeftes: ademhalen, warmte, water, voedsel, beweging, 
kledij en onderdak. Ga na of al je fysieke behoeftes voldaan zijn. Eet je gezond? 
Slaap je genoeg? Kom je genoeg buiten voor frisse lucht? Op je creatieve reis heb 
je een gezond lichaam nodig. Je kan het de basis noemen. Wanneer je op deze 
manier zorgt voor jezelf, installeer je in je hoofd een gevoel van veiligheid. En daar 
begint alles mee.

We gaan ook een stapje verder want er bestaan verschillende schema’s of 
modellen (zoals eerder vermeld de piramide van Maslow) die je kan gebruiken om 
verschillende behoeftes in te vullen. Op de volgende pagina toon ik je het 4D model.



 Fysiek   Emotioneel   Mentaal       Spiritueel of Sociaal

4D staat voor 4 levensdimensies.

Fysiek: dit gaat over hoe je je in je lijf voelt en je materiële draagkracht. 
Geld en onderdak vallen hier ook onder.

Emotioneel: hoe je omgaat met je emoties en je jezelf aanvoelt.

Mentaal: hoe je informatie kan verwerken en concentratievermogen. 
Normen, waarden en weten wat je wil, horen hier ook bij.

Spiritueel of Sociaal: je netwerk waarop je kan terugvallen en mee kan verbinden. 
Geloof en zingeving maken hier ook deel van uit.

Kleur de vier dimensies ofwel de funderingen van je huis in.
Helemaal vol? Dan zijn de behoeftes in deze dimensie voldaan voor de volle 100%. 
Perfectie en 100% gelukkig voelen bestaat niet. Geluk gaat niet over alle vakjes 
volkrijgen, wel een balans erin te vinden.

Welke fundering heeft meer aandacht nodig op dit moment? 
Vind een woord dat bij je behoefte past en schrijf het hieronder op.



Observeren

Observeren is het aandachtig bekijken van een handeling, een gedrag of persoon. 
Dat kan een beetje ‘droog’ of ‘saai’ lijken, het helpt om je aandacht te vast te houden.
Observeer eens je gedachten, alsof je met een camera opneemt.

Waaraan denk je bij het woord ‘artiest’? Begin met gedachten rond deze woorden 
neer te schrijven. In het begin kan het zijn dat je er meteen een oordeel over gaat 
vellen.

Bij het woordje artiest denk ik aan het volgende:

Een oordeel is hetzelfde als een mening en is vaak snel gemaakt. Je kan zeggen 
dat het voor een stukje bij het mens-zijn hoort. Al lijken we te vergeten dat deze 
meningen of subjectieve woorden doorheen onze opvoeding, door familie, vrienden 
en de cultuur waarin we opgroeien zijn ingegeven. Laat deze even achterwege en 
probeer het eens in je observatie ‘droog’ te bekijken en te benoemen.

Oordeel: Artiesten zijn altijd verslaafd en hebben niet genoeg geld.
Een veralgemening kan je altijd in vraag stellen: is het waar?
Hier weet je al dat het niet voor iedereen geldt.

Observatie: Ik ken een schrijver en ik zie dat hij telkens wanneer ik hem bezoek, 
een glas wijn drinkt.



Het begint al bij de woorden ‘ik zie dat’: dit neem je objectief waar met je zintuigen. 
Alsof het een definitie van het woord kan zijn, zonder mening, emotie of oordeel, 
kan je observeren.

Nu, het is onmogelijk om helemaal oordeelloos te leven. Je hebt een bepaalde bril 
gekregen waarmee je naar de wereld kijkt. Nu begin je die langzaamaan op je neus 
te voelen. Tijd om onze overtuigingen en wat we hebben meegekregen tot uiting te 
laten komen!

Welke gedachten komen op wanneer je denkt aan volgende woorden?
Beschrijf ze op alsof je een vreemde bent die vanop een afstand naar dat leven met 
een verrekijker observeert. Gebruik de ‘ik zie/ hoor/ voel’-woorden.  

Cultuur? 



Familie? 

Kindertijd?



Lichaam
Loopt je hoofd vol van alle to do’s en gedachten? Zit je even vast in je concentratie? 

Maak contact met je lijf om even helemaal uit je hoofd te komen.

Hou een privé dansfeestje. Ideaal om alleen te doen met je favoriete liedjes!
Hou je aandacht bij je voeten tijdens het dansen. Stamp ermee op de grond!
Voel hoe ze contact maken met de grond. Van de uiterste rand van je hiel tot het 
puntje van je kleine teen. 

Je kan hier niets fout doen. Niemand die je gekste dance
moves ziet en kan beoordelen.



Ademhalingsoefeningen helpen enorm. Alleen al deze bewustwording met jouw 
lijf zorgt voor verminderde stress en helpt jouw parasympathisch zenuwstelsel 
activeren. Dit systeem staat in voor de ‘rest & digest’ en helpt ons uit de ‘flight & 
fight’ modus gaan van het sympathisch stelsel gaan.

Een simpele oefening is de oefening van 4 - 7 - 8: 
- 4 tellen inademen door je neus en naar de buik toe, 
- 7 tellen vasthouden
- 8 tellen zachtjes uitademen door je mond en laat je buik weer plat. 

Hoe voel je je op dit moment? Evalueer jezelf van 0 tot 10.

Herhaal deze cyclus zo’n 8 keer en merk het verschil in je lichaam.
Observeer welke sensaties er in je lichaam zitten.

Welk getal geef je jezelf nu? 



Tips bij ‘Basis’

BEHOEFTES
Behoeftes zijn universeel en de invulling ervan verschilt van persoon tot persoon.

Als mijn fysieke behoeftes niet vervuld zijn en ik voel dat ik meer nood heb aan 
beweging, dan ga ik niet per se 5 keer per week naar de fitness gaan. Dan is een 
halfuurtje per dag gaan wandelen voldoende.

Als je het moeilijk vindt om je behoeftes na te gaan, kan het helpen om een
spiekbriefje uit de geweldloze communicatie te gebruiken. Een online voorbeeld
kan je vinden in deze link.

Wanneer een behoefte onvervuld is, komen er emoties naar boven. Hetzelfde
gebeurt wanneer je behoeftes vervuld geraken. Emoties zijn de wegwijzers van je
behoeftes. Het is al heel mooi wanneer je deze emoties begint te herkennen.

OBSERVEREN
Het observeren helpt eveneens bij je behoeftes en emoties te herkennen.

Voel tijdens het observeren ook waar je spanning in je lijft voelt. Is er een
sensatie die opkomt bij bepaalde woorden of gedachten?

Met de ‘ik-boodschap’ kan je je observeervaardigheden aanscherpen. Niet alleen
helpt dit op persoonlijk vlak, je kan er ook een artistieke oefening meedoen.
Schrijf op hoe jouw tas thee of koffie eruitziet op dit moment.
Ga dieper in op de kleur en textuur. 

https://docplayer.nl/docs-images/45/23294314/images/3-0.png


LICHAAM
Hoe graag je hoofd het ook zou willen, mensen zijn nog steeds van vlees en

bloed. Wij zijn niet alleen ons hoofd of ego of hoe jij het ook noemt. Je lichaam is
je levenslange compagnon en zal je aangeven wat werkt en wat niet.

Veiligheid in je lichaam is ontspanning voelen. Vanuit ontspanning kan je in
flow komen en creëren. Op het volgende level gaan we vanuit die veilige basis 
kijken naar wat ons plezier geeft.

In de dansoefening maak je contact met je voeten. Uiteindelijk zijn zij de dragers
van je lichaam. Geef ze na het einde van je dansfeest een massage.

Let regelmatig op je ademhaling. Zit die in je borstkas? Laat hem zakken en ga met 
je aandacht naar je buikademhaling voor minstens 8 ademhalingsrondes.

Zin in meer? Wakker je creatief vuur verder aan in Jouw Creatieve Chakra Gids.

https://heksendragensneakers.be/creatieve-chakra-gids/

