
Nijmegen, 21 november 2013 

Ontstaan en inhoud workshop Mandala tekenen 

Ik ben vorig jaar begonnen met het geven van een basiscursus mandalatekenen bij het 

wijkcentrum bij mij in de buurt. Wat ik hierbij ontdekte was dat mensen tijdens het tekenen 

graag wilde praten over waar ze in hun leven tegenaan liepen. De mandala is hierbij een tool 

waarmee mensen naar binnen gaan en laten zien wat er in hen speelt op dat moment. In het 

Intercollegiaal Overleg Marcostherapeuten heb ik mogen oefenen door het geven van een 

mini-workshop. Daar is voor mij nog concreter geworden dat het maken van een intuïtieve 

mandala een laagdrempelige manier voor mensen is om naar zichzelf te kijken.   

De inhoud van de workshop ziet er als volgt uit: eerst vertel ik wat het woord mandala 

betekent (= sanskriet voor cirkel, je kunt je afvragen is dan elke cirkel een mandala, nee dat 

is niet zo, bij de mandala ga je naar binnen). Daarna vertel ik wat het maken van een 

mandala voor mij is, namelijk een kleurrijke spiegel waarmee ik naar mezelf kijk. Ik kom 

tijdens het tekenen bewegingen, of plekken tegen die ik moeilijk vind om te maken of in te 

vullen. Het is een spiegel naar mijn dagelijks leven, hoe ga ik om met dat wat gebeurt en hoe 

kan ik het veranderen? 

Bewegingen, kleuren en verdelingen op papier hebben hun eigen energetische waarde en 

zijn van invloed in mijn leven. Elke plek van de Mandala staat voor een plek in het geheel 

van mij als mens. Elke beweging en kleurkeuze heeft zijn symbolische waarde. Zo zie ik 

waar ik moeite mee heb, wat mijn sterke en zwakke plekken zijn. Alles is goed, niets is fout. 

Alles wat tijdens het tekenen gebeurt is echt en heeft zijn eigen intuïtieve waarde. 

Door het maken van een mandala kom ik in contact met mezelf, en gebruik ik de informatie 
die hieruit voortkomt in mijn dagelijkse leven. 
 
Daarna doen we een aantal oefeningen. Deze worden allen gedaan met de ogen dicht. De 
potlood wordt op het papier gezet en je maakt ronddraaiende bewegingen beginnend van 
binnen naar buiten (verbinding maken met het universum) en daarna van buiten naar binnen 
(verbinding maken met jezelf).  
Daarna krijgt iedereen een tekenpapier en met de ogen dicht wordt weer de potlood op het 
papier gezet en maak je willekeurige bewegingen over het papier en stopt op het moment 
dat dit goed voelt. Daarna zet je met de passer een cirkel op het papier. Op deze manier 
ontstaat de intuïtieve mandala. De kleurpotloden liggen voor je op tafel en met je ogen dicht 
neem je willekeurig een kleur. De kleur kies je niet bewust wel de plek waar je kleurt (dit gaat 
natuurlijk niet met je ogen dicht). Als de mandala klaar is ga ik samen met de deelnemer 
eerst kijken wat hij/zij is tegen gekomen tijdens het kleuren en daarna zeg ik wat ik zie in de 
mandala.  
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