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Wat betekenen jouw 
vormen in je 
mandala? 

Ga je met me mee op een kleine 

vormen-expeditie?



Dit is een mandala die me qua vormen ‘iets duidelijk wilde ma-
ken’.  Er staat een bloemvorm in het midden, omringt door een 
vlechtwerk. Uit het vlechtwerk komen een soort zaadpluizen of 
paardebloempluisjes uit. In de driehoekige punten, die naar het 
midden wijzen associeer ik met pijlpunten, verder zit er  bij de 
uiteinden een roze/rode uitstralende kleur...niet echt een vorm 
aangevend maar meer een ‘energie’. 

Lees meer over deze mandala in mijn blog Teken jij je mandala 
intuitief?  
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Wat betekenen jouw 
vormen in je mandala? 

Mijn vorige min-e-book ging over kleuren en wat die be-
tekenen in je mandala..dat roept om een vervolg want 
in je mandala is nog veel meer te zien. 

Je vormen in je mandala kunnen je ook veel 
vertellen..alleen al je beschrijving van je vorm zegt al 
heel veel. 
Vormen hebben voor jou ook je eigen betekenis, dat 
beseffen we vaak niet want dat is iets wat vrij onbe-
wust ontstaat. We weten wel welke vormen we mooi 
vinden en graag gebruiken maar ‘in-het-waarom’ daar 
verdiepen we ons niet zo in. 
Gelukkig is het net als de kleuren heel makkelijk be-
wust te maken. Dat wil ik je graag laten beleven en 
gaan we op nieuw op avontuur in deze kleine vormen 
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Je vormen gaan ontleden
Om te ervaren wat de vormen in je tekening je willen ver-
tellen kunnen we ongeveer hetzelfde systeem toepassen als bij 
de kleuren ontleding. We gaan weer opnieuw de vormen op 
die manier voor je zichtbaar maken en uit het onderbewuste 
gebied halen. Ik heb in de volgende pagina’s een omschrijving 
gemaakt met hoe je dat op een speelse manier doet. Het doel 
is dat het je hopelijk dat het iets duidelijk maakt over jezelf en 
het proces of levensfase waarin je zit.

Als basis heb ik nu de egg of life gemaakt die ook wel het ge-
nesis patroon genoemd word. Rondom weer ruimte voor het 
invullen van jouw associaties.

Onze basisvormen zijn in 2D genaamd de cirkel, driehoek, 
vierkant, rechthoek en ovaal. Deze zul je in de mandala veelal 
tekenen. Deze worden allemaal gevormd uit de 1D vormen: de 
punt, de rechte lijn en de gebogen lijn. De 2D vormen kun je 
ook 3D tekenen, dan krijgen ze een andere naam: kubus, balk, 
pyramide, kegel, eivorm etc.  Daarnaast zijn er nog meer vor-
men die weer afgeleid zijn van de basisvormen of een combina-
tie van 2 of 3 ervan. Als je een driehoek plaatst op een cirkel 
en de lijnen ervan gebogen maakt krijg je bijvoorbeeld een 
druppelvorm. Twee druppelvormen zijn weer samen een hart-
vorm. Of als je 2 ovalen combineert krijg je een lemniscaat of 
oneindigheidsteken. Nog zo’n vorm is de ster..die bestaat vaak 
uit allemaal driehoeken. Zo zijn er nog veel meer vormen te be-
denken maar het gaat erom wat jouw associaties bij deze vor-
men zijn.
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Net als bij kleuren wekken vormen associaties op. Maar dat 
begint al bij het benoemen van de vorm  want ook dat is erg 
persoonlijk en wil je wat over jezelf vertellen. Neem bijvoor-
beeld de een cirkel..of beschrijf jij het als een bal of bol. Of de 
druppelvorm die zou je ook kunnen betitelen als traan. Een 
vierkant kun je duiden als een blok.  Je ziet je associaties be-
treffende vormen kunnen ook heel persoonlijk zijn. Na het be-
noemen van je vormen kun je gaan associeren. Druppelvorm 
kun je betitelen als traan maar wat betekent dat dan voor je? 
verdriet, zwakheid of huilen van geluk? Veel vormen associa-
ties zullen bij mensen overeen komen maar probeer echt naar 
jezelf te kijken en associaties die voor jou het dichtste bij je lig-
gen en het belangrijkste zijn in je Egg of life in te vullen. 

Als je verschillende vormen samen combineert kun je ei-
genlijk alles tekenen wat je wenst. Je krijgt dan een figuur die 
is opgebouwd door verschillende vormen te combineren. Er 
ontstaan dan niet alleen simpele basis vormen maar zo kun je 
bloemen, dieren of mensen tekenen. Veel vormen krijgen al 
een beetje hun betekenis als je ze tekent. Een bloemblad, een 
gemstone, een waterdruppel of in een lemniscaat zie je wel-
licht al een mensfiguurtje of vleugels. En dan ga je hier mee 
verder.. 
Als je figuren, bloemen of dieren in je mandala tekent, dan 
kun je zeggen dit doe ik bewust ..maar bewust is relatief...Als 
je het leuk vind om een beer te teken...waarom teken je dan 
juist nu een beer? Ja, omdat je dat een mooi dier vind... dat 
snap ik....maar waar staat een beer voor jou voor? Begin me-
dat te bedenken...wat de vorm of figuur of uitbeelding voor 
jou persoonlijk voor staat.

Als je dan nog geen aha moment hebt..

Wat je dan zou kunnen doen is betekenissen opzoeken als 
je bv een mandala of tekenboek hebt wat hier uitleg over geeft 
of via het internet.  Zoek dan op “symbolische betekenis [ku-
bus]” [vul hier jouw vorm in] Kijk hierbij net als bij de kleuren 
of de betekenis ook volgens jou klopt en noteer die alleen. 

Mijn favoriete sites hiervoor zijn: 
Dieren: https://www.totemdieren.nl  
Bloemen: 
https://www.floraldanceart.nl/bloemwerk-voor-uitvaarten/sy
mbolische-betekenis-van-bloemen 
of  
bloemen, bomen en vruchten 
http://www.degroenekruidhof.nl/symbolische-betekenis-van-
bloemen-en-planten-bomen-en-vruchten/ 
Algemene symbolen: 
https://www.heinpragt.com/symbols/betekenis_symbolen.p
hp

Soms kun je niet echt een resonerende betekenis vinden maar 
wel eentje die je nieuwsgierig maakt, die kun je tussen haakjes 
noteren. Je kunt vervolgens kijken naar de kleuren waarin je 
de vorm hebt getekend en wellicht gaat de betekenis die je tus-
sen haakjes hebt geplaatst wel ineens met je resoneren in com-
binatie met de associaties die je hebt gemaakt van de vorm. 

In de volgende hoofdstukken laat ik je zien hoe je je eigen 
vormen-associatie-kaart kunt maken met een beschrijving en 
heb ik mijn voorbeeld uitgewerkt.
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VORMEN-ASSOCIATIE-KAART

1. Neem een A4 vel (gewoon eentje van je 
printer)

2. Verdeel je vel in 8 gelijke vakken, ik doe dit 
gewoon door het vel te vouwen. 1 x in de lengte 
en 3 x in de breedte

3. Dan teken je in de bovenste vier vakken met de 
kruising als midden een Egg of life.

4. Dit doe je zo: 3 cm in passer, cirkel tekenen, en 
vanaf een willekeurige plek op de cirkelrand  
opnieuw een cirkel maken, vervolgens op de 
kruising waar deze cirkel, de eerste cirkel raakt 
dit nog 5x herhalen. 

5. In een bloemblad zet je dan je vorm, zet dan 
links en rechts een associatie en maak van die 
2 woorden een nieuw wat voor gevoel die 2 je 
geven b.v ruit - Raam en vlieger - die samen 
doen mij weer denken aan buiten

HOOFDSTUK 3

Hoe maak je jouw 
vormen-associatie kaart

Voorbeeld: vormen-associatie-kaart
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Mijn vormen en associaties

Van de vormen-associatie die ik maakte van mijn eigen man-
dala laat ik hier een voorbeeld zien. 

Ook leuk is nog eens terug te kijken naar je oude map met 
mandala’s en de vormen die je daar gebruikte. Komt er een 
specifieke vorm vaak voor? Vaak heb je een voorkeur voor de 
vormen die je gebruikt of een bepaalde periode gebruikt.    
Ook daar kun je de associatie manier op loslaten.  

Uit mijn associatie kom ik door de vormen: ruit, pijlpunt, 
vlechtwerk, bloem, zaadjes en energie, via de associaties uit 
bij: Hart, stevig & zeker, passie, oogsten, zon/warmte en bui-
ten. Hier kan ik een soort van zin maken als je de woorden op 
jezelf betrekt...

“Ik volg mijn hart, ben zeker van mijn passie, ik mag oogsten, 
vol liefde en warmte en dan naar buiten gaan..”
Voor jullie zegt dit natuurlijk niet veel maar voor mij is het me-
teen duidelijk en krijg ik een glimlach op mijn gezicht nadat ik 
het heb geschreven en het nog een keer nalees...het klopt!
Probeer het ook maar eens en je zult merken als je zo’n asso-
ciatie maakt dat dat ook voor jou zo gaat zijn..
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Het einde van deze vormen expeditie
We zijn alweer aan het einde van deze kleine vormen expeditie. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er inspiratie 
uit hebt opgedaan maar vooral... dat het je iets gaat opleveren. 

Wil je dat met me delen heel graag....ik sta altijd open voor wat mijn mandala en haar vormen en kleuren me willen 
vertellen maar zeer zeker ook voor jouw belevenissen ermee. 

Met veel plezier heb ik gewerkt aan deze uitwerking van wat 
jouw vormen je kunnen vertellen.  
Als je mijn website kent dan weet je...

 
Ik wil je nog even op wijzen op dat op dit min-e-book copyright berust maar delen mag van mij altijd, rechtstreeks 
of natuurlijk het liefst via mijn site dan krijgt iemand de laatst up-to-date versie ervan. 

Heb je dit boekje via iemand gekregen en vond je de inhoud boeiend?  
Dit min-e-book komt van Mandala-synchroniciteit.com bezoek gerust mijn site voor meer leuke verhalen en avon-
turen rondom het mandala tekenen en wat het je kan vertellen. 
Op de site kun je ook mijn andere min-e-book over de betekenis van je kleuren downloaden door je te abonneren 
op mijn blogs. Ook kun je me volgen op facebook en Instagram.....
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