
Geluksmandala  Vrij Expressief 

Hoe maak je een 

geluksmandala? 
 
 
 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen, zoals gebruikelijk tijd voor goede voornemens en 
elkaar het beste toewensen. We wensen elkaar van oudsher een gelukkig nieuwjaar, 
daar past natuurlijk een mooie geluksmandala bij. In dit bestandje vind je uitleg over 
verschillende gelukssymbolen en een werktekening zodat je deze symbolen direct 
kunt gaan verwerken in een mandala.  
 
Veel tekenplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukssymbolen 
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Gelukspoppetjes 
Gelukspoppetjes zijn kleine poppetjes van hout of bamboe. Ze worden over 
het algemeen gemaakt in China. De betekenis van het gelukspoppetje is dat 
het de drager ervan geluk brengt. Gelukspoppetjes worden bijvoorbeeld 
cadeau geven bij een examen, afscheid, trouwen, geluk voor een 
voorstelling of als traktatie. 

 
 
Boze Oog - Midden Oosten - Turkije 
Het blauwe oog is de tegenhanger van het oog van Horus, het boze 
oog, en men gelooft dat het blauwe oog alle slechte energie van 
het boze oog absorbeert of zelfs terugstuurt naar degene die je dit 
ongeluk aan wilde  doen. Het beschermt je dus tegen het kwaad. 
Het geloof hierin gaat terug naar de tijd voor Christus. Zo kun je in het 
Oude Testament van de Bijbel al een verwijzing lezen naar het boze 
oog. 

 
 
Eikeltje - Europa - Noorwegen 
De Noren geloven dat door het plaatsen van een eikeltje in het 
raamkozijn, een huis beschermd wordt tegen blikseminslag. Dat lijkt 
heden ten dage misschien een raar gebruik maar als je huis 
volledig uit hout bestaat denk je daar vast anders over! De Noren 
waren én zijn er van overtuigd dat hoe ouder een eik is, hoe beter 
deze bestand is en beschermd tegen blikseminslag. Door een eikel 

van de betreffende boom in huis te halen hoopt men een beetje bescherming van 
de eik te krijgen.  
 

 
Geluksengeltje - Europa/N-Amerika 
Geluksengeltjes of beschermengelen spelen in Europa en de 
V.S. maar ook in andere oudere culturen sinds lange tijd een 
belangrijke rol. Belangrijke religies voor het ontstaan van het 
christendom kenden al vormen van engelen en elfen die 
beschermen en helpen. In het oude Perzië had men al 
beschermengelen die men dezelfde functie toedichtte zoals 
wij dit nu nog doen; je hebt een engel die je je hele leven zal 
beschermen.  

 
 

Klavertje vier - Europa/N-Amerika 
In Keltische culturen, vooral in Ierland, gelooft men al lang in het 
geluk dat een klavertje brengt. Tegenwoordig zien we zowel het 
klavertje drie (shamrock) als het klavertje vier als krachtige 
gelukssymbolen. Er zijn verschillende uitleggen voor het ontstaan 
van dit geloof. Eén van deze verhalen vindt zijn oorsprong in 
Wales. De dieren in dit gebied aten van de weiden vol met 
klavertjes. Zij werden daar lekker vet van en zorgden daarmee 
voor welvaart voor hun eigenaren.  
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Libelle 
Als een schepsel van wind staan zij voor veranderen. Als 
een schepsel van water vertegenwoordigen zij 'een 
droom'. Andere symbolische betekenis die verband 
houden met libellen zijn welvaart, kracht, moed, vrede, 
harmonie en zuiverheid. 

 
 

Ankh - Midden Oosten - Egypte 
De ankh, het ankh-teken of het ankh-kruis is een van de bekendste oude 
Egyptische symbolen en vertegenwoordigt in de Egyptische mythologie 
het eeuwige leven. De Egyptische goden dragen dit op afbeeldingen als 
teken van hun onsterfelijk zijn, de sleutel van het eeuwig geluk.  
De hiëroglief in deze vorm betekent 'leven'. Het ankh-kruis wordt ook wel 
gezien als een christelijk symbool (een kruis met een 'hangsel', het 
zogenaamde hangselkruis). 

 
 

Dolfijn - Europa - Griekenland 
Veel mensen in het Middellandse zeegebied geloven in het 
geluk dat een dolfijn kan brengen. Je komt ze daar dan 
ook tegen op allerlei artikelen zoals amuletten, schilderijen 
en beeldjes. 
Ook oudere volken als de Maori's in Nieuw Zeeland en de 
Aboriginals geloofden al in de kracht van de Dolfijn. Men 

dacht dat de dolfijnen levenskracht bezitten en geluk brengen bij de zeereizen van 
deze volkeren. Tegenwoordig wordt de dolfijn vooral gezien als een intelligent wezen 
en als vriend van de mens. 
 
 

Olifant – Azië 
Zowel de mensen uit India als uit China geloven dat de olifant 
geluk brengt. Als men een 
olifant plaatst op een plank of vlak bij een deuropening dan zal 
dit geluk brengen. Daarnaast geloven sommige mensen dat het 
aanraken van de slurf van de olifant geluk brengt bij zaken of op 
reis. Olifanten zijn groot, krachtig, intelligent en worden oud en zijn 

daardoor een symbool voor geluk geworden. Over de slurf van de olifant doen 
verschillende verhalen de rondte. Over één ding is men het eens; als de olifant zijn 
slurf omhoog houdt stroomt het geluk naar binnen en als hij zijn slurf naar beneden 
houdt loopt het geluk eruit. 
 
 

Schildpad - Feng Shui 
Schildpadden worden binnen Feng Shui beschouwd 
als geluksbrengers. Ze zijn één van de vier heilige 
dieren binnen Feng Shui (draak, schildpad, eenhoorn 
en phoenix). Ook wordt gezegd dat schildpadden een 
lang leven symboliseren. 
 

 



Geluksmandala  Vrij Expressief 

Kikker - Verschillende culturen 
De kikker is het symbool van voorspoed, rijkdom, vriendschap 
en overvloed in vele culturen en een symbool van 
vruchtbaarheid in andere. 
Bij de oude Romeinen was de kikker een mascotte die geluk 
bracht in je huis. De Aboriginals (Australië) geloven dat de 
kikker onweer en regen brengt en planten helpt om te 
groeien. Bij de oude Grieken en Egyptenaren symboliseert 

de kikker inspiratie en vruchtbaarheid. De kikkergodin Hekt beschermt pasgeboren 
baby's. 
 
 

Varken - Duitsland 
Het spaarvarken is het symbool van het kapitaal dat het 
gemiddelde gezin in vroeger tijden bezat: een varken. 
Gekocht als biggetje, alles etende wat op het erf te vinden 
was (ja alles!) en als het varken groot was dan werd het 
feestelijk geslacht. De vergelijking met het spaarvarken en 
het geld dat er in zit is niet moeilijk te maken! Toch? In het 

zuidelijke deel van Duitsland wordt het spaarvarken nog steeds cadeau gedaan als 
‘Glucksschweinchen’,vaak bij Oud en Nieuw. Ook een pasgeboren baby ontvangt 
een spaarvarkentje voor een lang, gelukkig en rijk leven. 
 
 

Scarabee - Egypte 
De scarabee is de heilige kever uit het oude Egypte. De 
Egyptenaren zagen in hem de kracht achter de opgaande 
en ondergaande zon. De kevers leken uit de mest te 
ontstaan, aangezien nog niet bekend was dat larven zich 
verpoppen en een andere gedaante aannemen. Zo werd 
de scarabee in verband gebracht met vernieuwing, 
wederopstanding, onsterfelijkheid, potentie, voortplanting 
en wijsheid. De twee helften van de scarabee 
vertegenwoordigen onze linker- en rechterhersenhelft. 

Wanneer we deze twee helften goed hebben ontwikkeld en ze in balans zijn, 
handelen we vanuit onszelf en onze eigen kracht. 
 
 

Lieveheersbeestje - Europa en Verenigde Staten 
Als geen ander insect worden de lieveheersbeestjes door 
de mens als 'brengers van mooi weer' in bescherming 
genomen, wat in een groot aantal volksnamen tot 
uitdrukking komt: onzelieveheersbeestjes, Kapoentjes, 
Engeltjes, Bonte koetjes,  Gelukskevers, Hemelkoetjes, 
Heiligenkevers, Kogelkevers, Mariakevers, Mariapaarden, 
Zonnekevers. 
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Kokopelli - Verenigde Staten 
Deze afbeelding stamt uit de Amerikaanse - Indiaanse cultuur. Het 
is een afbeelding van de Indiaanse god Kokopelli. Hij is het symbool 
van de vruchtbaarheid, plezier, goed geluk en gezondheid.  Op z’n 
rug draagt hij een zak met zaden en speelt al dansend op zijn fluit. 
De eerste tekeningen die van hem zijn gevonden zijn meer dan 
3000 jaar oud. In alle verhalen van de verschillende stammen wordt 
Kokopelli gezien als de bron van muziek en dans. Hij brengt 
vreugde in zijn omgeving. 
 

 
Handje van Hamsa - Midden Oosten (ook Fatima’s hand 
genoemd) 
Er zijn hele veel verschillende vormen van handen maar de 
meesten hebben gemeen dat ze het geluk symboliseren. De 
betekenis van het symbool is niet zo moeilijk, een open hand is 
een universeel teken voor vrede omdat er niets in verborgen zit. 
De bedoelingen zijn rein. Ook is het het gebaar van 
bescherming en afweren. Sommigen geloven ook dat als je dit 
amulet draagt je het geluk in je hand kunt dragen. 
 

 
Hoefijzer - VS / Europa 
Het hoefijzer staat voor bescherming en geluk. Je ziet heel vaak 
hoefijzers gespijkerd boven deuren en aan masten van 
schepen. Bij kleine kinderen werd een hoefijzer in de wieg 
gelegd om ziekten en boze geesten buiten de deur te houden. 
Veel hoefsmeden bevestigen de hoefijzers vandaag de dag 
nog steeds met 7 (het geluksgetal) hoefnagels. Hang altijd de 
hoefijzers aan de muur met de opening naar boven als een 
letter U want anders valt het geluk er uit. Over de gehele 

wereld worden hoefijzers gezien als eeuwenoud symbool voor geluk. 
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Geluksmandala 
 

1. Begin met het rechte kruis. (Zie uitleg bij ‘Verdelingen’) 
2. Trek met je passer cirkels met een straal van 4- 8- 10,5 en 13 cm voor A3 of  

met een straal van 3- 6- 7,5 en 9 cm voor A4 
3. Maak een 12-verdeling (Zie uitleg bij ‘Verdelingen’) en verbind de punten op 

de cirkel via het centrum met elkaar zodat je taartpunten krijgt. 
4. Zet je passerpunt  nu op de lijn van de derde cirkel vanaf het midden waar 

het de assen van de twaalfverdeling kruist. Trek daar twaalf keer een klein 
hulpcirkeltje. (A3: straal 2,5 cm, A4 1,5 cm) 

5. In de binnenste cirkel kun je jouw gelukssymbool tekenen.  
6. In de tweede cirkel teken je bijvoorbeeld vuurwerk, je kunt er jouw wens voor 

2015 schrijven, je kunt de ruimte opvullen met (zentangle-)patronen of 
gewoon opvullen met alleen maar kleur.  

7. In de kleine hulpcirkeltjes teken je kleine gelukssymbooltjes.  
8. Gum je hulpcirkeltjes en hulplijnen weg. 
9. Kleur je mandala in naar eigen inzicht.  
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Uitleg verdelingen 
	  
Het midden van je papier bepalen (Het rechte kruis) 
Om de mandala netjes gecentreerd op je papier te krijgen maken we gebruik van 
het rechte kruis. Het rechte kruis maak je door in de lengte van het papier op twee 
plaatsen het midden te bepalen met behulp van je liniaal. Hier trek je eveneens met 
behulp van je liniaal een lijn. Vervolgens bepaal je ook op de breedte van je papier 
op twee plaatsen het midden en trek je ook hier weer een lijn. Waar de twee lijnen 
elkaar kruisen is het midden van het papier. 
	  
Een 12- verdeling in de cirkel maken 
Bij deze mandala maken we gebruik van een 12-verdeling en een speelveld in de 
cirkel. Om deze 12-verdeling te maken ga je als volgt te werk.  

1. Begin met het rechte kruis. 
2. Trek de cirkels zoals in de werktekening hierboven is aangegeven. 
3. Ga nu met je passerpunt in het noorden staan (N) en zwaai naar beiden 

kanten uit en zet een streepje waar je passerpotlood de cirkelrand raakt. 
4. Herhaal stap 3 in het oosten, zuiden en westen. 
5. Verbind de punten met je liniaal via het centrum. Druk niet te hard op je 

potlood, deze lijnen zijn hulplijnen en deze wil je later nog uitgummen. 
De lijnen van het rechte kruis zijn onderdeel van de 12-verdeling, deze laat je 
staan. 

6. Je hebt nu een 12-verdeling gemaakt met een speelveld. 
! Het voorbeeld toont een 12-verdeling zonder speelveld. 

	  
 
	  
	  
	  


