
Al eeuwenlang gaat 
er een magische
werking uit van  
mandala’s en kennen 
ze een lange tradi-
tie in de oosterse 
wereld. Maar ook 
in ons westerse 
bestaan, krijgt de 
kracht van mandala’s 
steeds meer ruimte. 
Zo ook vindt het 
schrijven met man-
dala’s steeds meer 
zijn bijzondere plek. 
Danielle Botermans 
geeft de traditie van 
‘Schrijf het rond’ 
door in haar bedrijf 
Humance.

Eind 2013 kwam ik per toeval 
op de website van Byakko 
terecht gekomen. Daar zag ik 
voor het eerst de werkwijze 
van het mandala schrijven. 
Omdat schrijven mij altijd 
heeft geïnspireerd, ben ik het 
zelf eens gaan proberen en 
eigenlijk niet meer gestopt. 

Hoe werkt mandala 
schrijven voor jou zelf?
Ik merkte al heel snel dat 
mandala schrijven mij hielp 
in mijn proces. Ik was op dat 
moment bezig met een 

opleiding waar het vergroten 
van je bewustzijn en je per-
soonlijke groei centraal stond. 
Daa kom je regelmatig pa-
tronen en thema’s tegen die 
aandacht vragen en opgelost 
mogen worden. Het mandala 
schrijven bleek voor mij een 
dusdanige helende en rustge-
vende werking te hebben, dat 
ik het steeds vaker ging 
toepassen. Inmiddels heb ik 
ruim 50 verschillende man-
dala’s geschreven.

Wat maakt het in jouw 
ogen zo bijzonder?
Het meest bijzondere vind ik 
dat je in al je facetten wordt 
aangesproken bij het creëren

van een handgeschreven 
mandala; fysiek, emotioneel, 
mentaal en intuïtie. Je intuïtie 
geeft regelmatig door wat je 
nodig hebt. Soms komt er-
gens een thema naar boven 
en heb je niet meteen de 
woorden helder die je zullen 
helpen. 

Dan ga ik er even voor zitten 
en in een meditatie krijg ik 
eigenlijk altijd de juiste woor-
den door, maar ook de beel-
den, symbolen en kleuren die 
ondersteunend werken.

Schrijven is een fysiek proces. 
De woorden vloeien letterlijk 
uit je vingers. Je vormt de 

De geschreven mandala reflecteert je licht 
en maakt het mogelijk dat jouw innerlijke 
licht naar buiten mag stralen als de zon
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letters één voor één met je 
vingers. Ik gaf eerder al aan 
dat de woorden in je vinger-
geheugen gaan zitten. Zelf 
vergelijk ik wel eens met 
piano spelen. Als ik terug van 
vakantie, weet ik vaak een 
muziekstuk dat ik wil spelen 
niet meer. Dan ga ik gewoon 
zitten met mijn ogen dicht en 
laat ik gewoon mijn vingers 
over de toetsen gaan. Vaak 
komt het stuk dan als vanzelf 
naar boven, alsof de vingers 
zich de beweging nog herin-
neren. 

Zo werkt het herhalend 
schrijven ook. De boodschap 
wordt via je vingers diep in je 
lichaam en je onderbewuste 
opgeslagen. 

Wat is volgens jou de 
kracht van mandala 
schrijven?
Soms zie je dat tijdens het 
schrijven er al iets in bewe-
ging wordt gezet en de woor-
den veranderen. Ik heb al een 
aantal keren zien gebeuren 
dat mensen aan het einde van 
de mandala andere woorden 
of een andere volgorde schrij-
ven dan in het begin. 

Daarnaast creëer je een blij-
vend werk. Als de mandala 
af is, blijft het de positieve 
energie van de woorden uit-
stralen. Dus telkens als je hem 
daarna ziet word je er weer 
aan herinnerd. Op die manier 
kan het nog lang doorwerken.

Kun je meer over de 
historie vertellen?
Mandala schrijven is ontwik-

keld door Masami Saionji in 
Japan en in 1999 al geïntro-
duceerd. Als voorzitter van 
Byakko Shinko Kai, een inter-
nationale organisatie die zich 
inzet voor wereldvrede en het 
vergroten van het bewustzijn 
van de mensen, heeft zij deze 
techniek ontwikkeld. Omdat 
de techniek gemakkelijk door 
iedereen geleerd en toege-
past kan worden. Hiermee 
hoopt ze dat steeds meer 
mensen de kracht van woor-
den gaan begrijpen. Woorden 
dragen sterke trillingen in 
zich, die de kracht hebben te 
inspireren, helen en transfor-
meren.

Wat is het verschil tussen 
mandala schrijven of 
tekenen?
Bij mandala schrijven wordt 
in concentrische cirkels een 
boodschap geschreven, van-
uit het centrum naar buiten. 
Juist de energie van je woor-

den brengen de boodschap 
naar buiten. Bij het tekenen 
van een mandala gaat het 
meer om de figuren, symbo-
len en kleuren. 

Je kunt ook bij het mandala 
schrijven aanvullend werken 
met een afbeelding. Zelf doe 
ik dat altijd. Op die manier 
creëer je al schrijvend een 
afbeelding die de boodschap 
die erin staat ondersteunt of 
uitdrukt. Voor mij werkt dat
heel krachtig. Uiteindelijk 
gaat het om de verinnerlijking 
van de boodschap terwijl je 
met je mandala bezig bent.

Hoe werkt het; wat doet 
het met je? Kun je het ook 
zien als persoonlijke 
ontwikkeling? 
Jazeker, misschien wel juist! 
Het gaat veel verder dan 
gezellig creatief bezig zijn. 
Iedereen heeft wel eens een 

Mandala schrijven is als braille voor de ziel: 
het vertaalt onze diepste zielenroerselen zodat 
we ze weer even kunnen ‘zien’

inval: een woord, een zinne-
tje, een affirmatie, waarvan je 
weet dat het op dat moment 
belangrijk voor je is. Dit zijn 
cadeautjes die zomaar voorbij 
komen, maar voor je het weet 
wordt je aandacht gevraagd 
door het leven van alledag en 
verdwijnt dat heldere moment. 

Door het te verwerken in een 
mandala, ben je even heel 
bewust met die boodschap 
bezig en laat je het in heel je 
wezen doorwerken. 

Vergelijk het maar met wat 
er gebeurt als je iets moet 
onthouden. Vaak schrijf je het 
even op en hoef je daarna
eigenlijk al niet meer naar de 
boodschap te kijken, omdat 
het door het schrijven al in je 
systeem is gaan zitten. Hoe-
veel mensen vergeten niet 
de helft van hun boodschap-
pen als ze geen lijstje maken, 
terwijl ze, als ze een lijstje 
gemaakt hebben, er niet eens 
op hoeven kijken en niets 
vergeten. 

Bij de handgeschreven man-
dala schrijf je de boodschap 
niet één keer op, maar een 
paar honderd keer. Kun je je 
voorstellen hoe krachtig het 
dan kan doorwerken? 

Ik heb het al eerder vergeleken 
met een muziekstuk leren of 
leren fietsen. Door het her-
haaldelijk schrijven worden de 
woorden niet alleen in je ge-
heugen geprent, maar gaan 
ze ook letterlijk in je vinger-
geheugen zitten. Het wordt 
geïnternaliseerd in je systeem.

Kan ik er ook gewoon zelf 
thuis mee aan de slag?
Iedereen die kan schrijven, 
kan een mandala schrijven. 
Sommige mensen schrijven 
wat gemakkelijker dan andere, 
maar als je een passend sja-
bloon kiest, kan iedereen er 
een maken. Ook kinderen 

vinden het vaak heel leuk om
te doen. Mijn dochter heeft 
het bijvoorbeeld gedaan voor 
haar kinderfeestje toen ze 
zeven werd. Het mooie bij 
kinderen is dat ze nog niet zo 
vast zitten in patronen als wij. 
Zij vinden het niet vreemd dat 
je met woorden een schilderijtje 
gaat maken.

Wat doet Humance?
Humance ondersteunt mens en organisatie in hun ontwikkeling. 
Door begeleiden van individuele verandertrajecten, maar ook 
het organiseren en faciliteren van heisessies en visie meetings 
en organisatieopstellingen. 

En natuurlijk verzorgt Humance ‘Schrijf het rond’ workshops. 
Meer info? Weten hoe het precies werkt? Kom het ervaren!
info@humance.nl | www.humance.nl


