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Getuigenis	  over	  de	  cursus	  ‘Mandala	  tekenen	  voor	  volwassenen’	  	  
bij	  Christine	  Lenaerts	  van	  The	  Banyan	  Tree	   	   	   	   	   Juni	  2016	  
	  
Christine:	  Hallo	  Ann,	  
Je	  hebt	  de	  hele	  reeks	  Mandala	  tekenen	  bijna	  volbracht.	  Hoe	  heb	  je	  de	  lessen	  
ervaren?	  	  
	  
Ann:	  Ik	  kijk	  er	  steeds	  naar	  uit.	  Ik	  vind	  het	  altijd	  een	  rustpunt	  in	  mijn	  dagdagelijkse	  
bezigheden.	  Een	  moment	  waarop	  ik	  tijd	  voor	  mezelf	  kan	  nemen	  en	  dingen	  kan	  bijleren.	  	  
Dat	  vind	  ik	  heel	  fijn!	  
	  
Christine:	  Heb	  je	  door	  de	  lessen	  ook	  meer	  ideeën	  gekregen	  om	  te	  tekenen?	  
	  
Ann:	  Ja	  absoluut.	  Als	  je	  naar	  mijn	  mandala’s	  kijkt	  die	  ik	  thuis	  maak,	  zijn	  ze	  duidelijk	  
geëvolueerd.	  Ik	  heb	  er	  gisteren	  nog	  eentje	  gemaakt	  en	  deze	  tekening	  was	  duidelijk	  
helemaal	  anders	  dan	  alle	  voorgaande	  tekeningen.	  Ik	  word	  er	  handiger	  in,	  het	  gaat	  
gemakkelijker.	  Ik	  begin	  beter	  tot	  expressie	  te	  brengen	  wat	  ik	  eigenlijk	  wil.	  
	  
Christine:	  Je	  ging	  er	  dus	  thuis	  ook	  mee	  verder?	  	  
	  
Ann:	  Ja	  absoluut.	  Ja!	  
	  
Christine:	  Hoe	  vaak	  ?	  
	  
Ann:	  Als	  ik	  de	  tijd	  en	  de	  kans	  er	  toe	  heb.	  Zodra	  ik	  er	  tijd	  voor	  heb,	  probeer	  ik	  inderdaad	  
te	  tekenen	  of	  te	  lezen	  in	  boeken	  die	  over	  mandala’s	  gaan.	  
	  
Christine:	  Wat	  raakt	  jou	  het	  diepste	  in	  het	  mandala	  tekenen?	  Waarom	  trekt	  dat	  
jou	  zo	  aan?	  	  	  
	  
Ann:	  Ik	  ben	  begonnen	  met	  kleuren	  via	  een	  mandala	  kleurboek.	  Dat	  was	  wel	  fijn.	  Het	  
werd	  altijd	  maar	  meer	  ‘in’	  ‘kleuren	  voor	  volwassenen’.	  Dan	  heb	  ik	  in	  boekenhandels	  
andere	  motieven	  en	  kleurenprenten	  (zelfs	  van	  5	  meter	  lang)	  gevonden.	  Ik	  was	  dan	  aan	  
het	  kleuren	  maar	  eigenlijk	  gaf	  me	  het	  niet	  zoveel	  voldoening	  als	  ik	  in	  het	  begin	  had.	  	  
Ik	  wou	  iets	  creëren.	  Dan	  ben	  ik	  terug	  naar	  de	  oorsprong	  gegaan:	  De	  mandala.	  Toen	  dacht	  
ik:	  “Misschien	  kan	  ik	  wel	  zelf	  mandala’s	  tekenen	  en	  inkleuren?”	  En	  zo,	  door	  het	  
samenspel	  met	  deze	  cursus,	  is	  het	  zo	  verder	  geëvolueerd.	  Het	  is	  eigenlijk	  hetgeen	  me	  het	  
meest	  interesseert!	  	  
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Christine:	  Heeft	  de	  reeks	  Mandala	  tekenen	  je	  ook	  iets	  bijgebracht	  op	  persoonlijk	  
vlak,	  naar	  zelfontplooiing	  toe?	  	  
	  
Ann:	  Ik	  weet	  nu	  echt	  zeer	  duidelijk	  als	  ik	  even	  rust	  wil	  ,	  mijn	  verstand	  op	  nul	  wil	  zetten	  
en	  echt	  wil	  ontspannen,	  ik	  gewoon	  moet	  beginnen	  tekenen	  en	  kleuren.	  Dat	  brengt	  me	  tot	  
waar	  ik	  moet	  zijn.	  Want	  ik	  ben	  heel	  moeilijk	  in	  een	  ontspannen	  vorm	  te	  krijgen.	  	  
Ik	  ben	  eigenlijk	  altijd	  gespannen	  als	  een	  boog.	  En	  dit	  is	  het	  enige	  wat	  me	  tot	  volledige	  
ontspanning	  kan	  brengen	  en	  dat	  is	  voor	  mij	  zeer,	  zeer	  waardevol!	  
	  
Christine:	  Heb	  je	  ook	  gemerkt	  in	  de	  lessen	  dat	  ik	  de	  vertaling	  naar	  het	  dagelijks	  
leven	  maakte?	  Heeft	  je	  dat	  iets	  bijgebracht?	  
	  
Ann:	  De	  rust.	  Dat	  is	  voor	  mij	  het	  allerbelangrijkste.	  	  
Wat	  ik	  ook	  wel	  heb	  gemerkt,	  is	  dat	  je	  anders	  gaat	  kijken	  naar	  dingen.	  Met	  meer	  detail.	  
Vroeger	  zag	  ik	  een	  bloem.	  “Welja,	  een	  bloem.	  Dat	  is	  een	  mooie	  bloem.”	  Maar	  dankzij	  deze	  
cursus	  merk	  ik	  dat	  ik	  met	  meer	  detail	  kijk	  naar	  de	  bloem.	  Dat	  ik	  vol	  verwondering	  kan	  
kijken	  en	  denk:	  ‘Dat	  is	  toch	  wel	  knap.	  Zo	  een	  bijzondere	  bloem”	  	  
Ik	  heb	  meer	  oog	  voor	  die	  dingen,	  ook	  voor	  de	  kleuren	  ..	  
	  
Christine:	  Waren	  er	  thema’s	  die	  u	  meer	  aanspraken?	  	  
Of	  andere	  thema’s	  minder?	  	  
	  
Ann:	  De	  rozet	  vond	  ik	  heel	  tof!	  	  
Dat	  lag	  me	  heel	  goed.	  Ik	  kan	  niet	  goed	  uitdrukken	  waarom,	  maar	  het	  was	  zoiets	  van	  ‘dit	  
is	  het’.	  	  
	  
Christine:	  Toen	  hebben	  we	  het	  onder	  andere	  gehad	  over	  de	  rozet	  als	  symbool	  voor	  
de	  fundamenten	  van	  je	  leven.	  Vind	  je	  dit	  interessant?	  
	  
Ann:	  Absoluut.	  Maar	  ik	  ervaar	  dit	  niet	  altijd	  zo	  exact.	  Ik	  wil	  dit	  zo	  wel	  verstaan	  en	  er	  wel	  
zo	  naar	  zoeken.	  	  Ik	  ben	  al	  heel	  tevreden	  met	  de	  dingen	  zoals	  rust	  en	  ontspanning.	  	  
	  
Christine:	  Wat	  je	  zegt	  over	  je	  ogen	  die	  zich	  meer	  openen	  en	  dat	  je	  vol	  bewondering	  
naar	  de	  natuur	  kan	  kijken,	  dat	  is	  ongelofelijk	  hé!	  Dat	  is	  echt	  prachtig!	  	  Daar	  gaat	  
het	  om..	  
	  
Christine:	  Hoe	  ervaar	  je	  mij	  als	  lesgeefster?	  	  
	  
Ann:	  Zeer	  enthousiast.	  Zeer	  gedreven.	  Dat	  vind	  ik	  echt	  fijn	  aan	  jou.	  Je	  straalt	  geluk	  uit	  in	  
je	  werk	  en	  ik	  hoop	  dat	  je	  dit	  werk	  zo	  kan	  verder	  zetten.	  Het	  zou	  een	  heel	  mooi	  doel	  zijn	  
om	  dit	  je	  hele	  professionele	  carrière	  te	  kunnen	  verder	  zetten	  op	  deze	  manier.	  	  Ik	  zie	  
weinig	  mensen	  die	  zo	  gedreven	  en	  zo	  enthousiast	  in	  hun	  werk	  zijn	  als	  jou.	  En	  dat	  doet	  
plezier	  om	  zo	  iemand	  te	  zien.	  	  
	  
Christine:	  Ik	  vind	  het	  ook	  zalig	  om	  deze	  lessen	  te	  geven!	  
	  
Ann:	  Dat	  zie	  je	  ook.	  	  
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Sommige	  mensen	  toveren	  een	  glimlach	  op	  hun	  gezicht,	  maar	  je	  ziet	  dat	  het	  niet	  oprecht	  
is	  of	  dat	  ze	  toneel	  spelen.	  Maar	  bij	  jou	  merk	  je:	  Het	  komt	  recht	  uit	  je	  hart	  en	  uit	  je	  wezen	  
en	  dat	  vind	  ik	  super!	  Dat	  vind	  ik	  heel	  mooi.	  	  
	  
Christine:	  Hoe	  vind	  je	  de	  geleide	  meditaties	  in	  het	  begin	  van	  de	  les?	  Of	  zeg	  je	  ‘dat	  
hoeft	  voor	  mij	  niet?’	  
	  
Ann:	  Ik	  vind	  dat	  niet	  zo	  leuk.	  Dat	  is	  puur	  persoonlijk.	  Het	  heeft	  niets	  met	  de	  cursus	  of	  de	  
lesgeefster	  te	  maken.	  Het	  is	  voor	  mij	  gewoon	  zeer	  moeilijk	  om	  mijn	  eigen	  tot	  rust	  te	  
brengen	  en	  dan	  moet	  ik	  dat	  wel.	  	  Dit	  vind	  ik	  moeilijk.	  	  
	  
Christine:	  Is	  er	  iets	  anders	  dat	  we	  kunnen	  doen	  zoals	  bv.	  een	  
ademhalingsoefening?	  	  
	  
Ann:	  Neen,	  ik	  denk	  dat	  de	  geleide	  meditatie	  nog	  wel	  de	  beste	  keuze	  was.	  Ja.	  	  
	  
Christine:	  Ik	  vind	  het	  zelf	  wel	  heel	  fijn,	  omdat	  ik	  merk	  dat	  de	  energie	  van	  iedereen	  
wat	  zakt.	  Ook	  al	  moeten	  we	  niet	  heel	  diep	  gaan.	  Dit	  is	  ook	  niet	  de	  bedoeling.	  Maar	  
ik	  merk	  dat	  iedereen	  door	  even	  een	  geleide	  meditatie	  te	  doen,	  	  zo	  wat	  uit	  de	  
drukte,	  uit	  de	  hectiek	  van	  alle	  dag	  komt.	  	  
	  
Ann:	  Ik	  vind	  het	  ook	  heel	  knap	  om	  te	  zien	  dat	  de	  mensen	  bij	  hetzelfde	  thema	  toch	  andere	  
dingen	  tevoorschijn	  laten	  komen.	  
	  
Christine:	  Ja,	  hun	  eigenheid	  komt	  meer	  naar	  boven	  hé.	  	  Ik	  vind	  het	  ook	  tof	  om	  te	  
zien	  dat	  de	  mandala	  een	  spiegel	  is	  van	  ons	  zelf.	  Je	  kunt	  er	  wel	  veel	  uit	  
interpreteren	  hé.	  	  
	  
Ann:	  Ja	  ,	  daar	  ben	  ik	  van	  overtuigd!	  
	  
Christine:	  Hoe	  vond	  je	  het	  evenwicht	  tussen	  theorie	  en	  praktijk?	  	  
	  
Ann:	  Zeer	  goed.	  	  
	  
Christine:	  Waarom	  zou	  je	  deze	  workshop	  ‘Mandala	  tekenen’	  aanraden	  aan	  iemand	  
anders?	  	  
	  
Ann:	  Omdat	  ik	  er	  zelf	  zo	  veel	  positieve	  zaken	  uit	  heb	  ervaren.	  Al	  was	  het	  al	  alleen	  maar	  
om	  met	  jou	  kennis	  te	  maken.	  Daarvoor	  alleen	  al	  zouden	  ze	  moeten	  komen.	  Ja	  ,	  ik	  vind	  het	  
echt	  super.	  	  
Voor	  mij	  brengt	  het	  rust	  en	  evenwicht.	  Ik	  hoop	  dat	  het	  voor	  anderen	  ook	  zo	  een	  mooie	  
betekenis	  mag	  hebben!	  
	  
Christine:	  Ontzettend	  bedankt!	  
	  
Ann:	  Graag	  gedaan!	  	  
	  


