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Inleiding 
Bewust leven uitgelegd voor kinderen 

Deze magische ontdekkingsreis is gebaseerd op het InnerTreasure Persoonlijk 

Ontwikkelingsmodel dat in vijf fasen het proces van bewustwording toelicht. Speciaal voor 

ouders en kinderen is dit proces in een magisch sprookje gegoten, waardoor het de weg naar 

leven vanuit je hart spannend, laagdrempelig en vooral erg leuk maakt.  

In het verhaal Het regenboogeiland vertelt JK aan zijn vriendjes het verhaal over de legende 

van het regenboogeiland. De wijze oude uil had hem dit jaren geleden verteld en sindsdien is 

eten voor hem een magische avontuur. 

 

De inhoud  

JK de draak en zijn vriendjes genieten van een heerlijke dag bij het meer. JK heeft een grote 

picknickmand meegenomen en verrast zijn vriendjes met allemaal lekkers. Alleen één 

vriendjes Jamey wil niets eten. Tot JK het verhaal over het regenboogeiland vertelt. 

In dit verhaal ontdekt Jamey dat eten veel meer is dan eng en vreemd en wordt de picknick 

een waar feest. 

 

JK’s Magische Wereld 

Deze magische ontdekkingsreis is onderdeel van JK’s Magische Wereld, waarbij helende 

verhalen worden gebruikt als middel voor opvoedingsondersteuning en waarbij de verhalen 

werken als assertiviteitstraining, zodat ouders en kinderen samen op ontdekkingsreis gaan. 

Door deze magische ontdekkingsreis ontdekt Jamey en alle vriendjes van JK dat als je je 

lichaam goed voedt met eten in alle kleuren van de regenboog je hart ook gaat stralen in al 

deze kleuren. 
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Het regenboogeiland 
JK de draak loopt door het bos. Het is een prachtige zomerdag en het is best warm. Hij heeft 

zin om te gaan zwemmen, dus gaat hij naar het meer in het bos. Als hij daar aan komt is het 

hartstikke druk. Er zijn vele bosdieren en ook zijn vriendjes Isaak, Sophie en Lisa zijn er en nog 

vele anderen. Ze springen in het water, spelen met een bal en maken veel plezier. Zodra ze JK 

zien, beginnen ze te juichen en roepen: “Bommetje!”  

JK weet direct wat ze bedoelen. Hij legt zijn spullen neer en neemt een aanloop. En dan rent 

hij naar het water en springt er met een grote plons in. Het lijkt wel een golfslagbad zo hoog 

komen de golven. De vriendjes lachen en proesten. En JK lacht met ze mee.  

Na een tijdje hebben ze honger gekregen. JK loopt het water uit en pakt zijn tas. Als verrassing 

voor zijn vriendjes heeft hij een picknick mand meegenomen met zoveel eten als hij kon 

dragen. “Wie wil er picknicken?” roept hij naar zijn vriendjes. Een luid “Ja!” klinkt vanaf het 

water en snel komen de vriendjes eruit.  

Ze verzamelen zich rondom JK en die stalt al het eten uit op een groot kleed. Hij zet bordjes 

neer en servetje en geeft iedereen een glaasje limonade. “Eet smakelijk!” zegt hij. “Eet 

smakelijk!” antwoorden zijn vriendjes. En iedereen vult zijn bord met al het lekkers. Iedereen, 

behalve Jamey.  

JK ziet het en vraagt: “Heb jij geen honger?” Jamey zegt: “Ik lust dit niet.” “Echt niet? Heb je 

het wel eens geprobeerd dan?”Jamey schudt zijn hoofd: Ik ken het niet, het ziet er zo raar uit.” 

JK denkt even na en zegt dan: “Kom eens mee, ik zal eens een verhaal vertellen.” 

JK beduidt al de vriendjes dat ze stil moeten zijn en gaat midden in de groep zitten. “Jamey 

vindt al het eten een beetje vreemd en lust het niet zegt hij. Maar hij heeft het ook niet echt 

geproefd. Dus is het tijd voor de legende van het regenboogeiland.” Sommige vriendjes 

roepen heel hard ja, anderen wachten vol verwachting af.  

“Ik weet dat ik het verhaal vaker heb verteld, maar nog niet aan iedereen. En omdat het 

sowieso een mooi verhaal is voor deze speciale dag, wil ik het graag nu ook met de rest delen,” 

zegt JK, “dus als iedereen heel stil is, kan ik beginnen.”  

Iedereen is direct muisstil. Dan begint JK te vertellen. 

“Heel lang geleden was er een eiland dat zo grauw was als as. Het was dor en droog, grijs en 

somber. Er leefden wel mensen, maar niemand was echt gelukkig. Alle kleur was verdwenen, 

ook uit hun hart. Ze droomden van liefde, geluk en van kleur. Vooral van kleur. Soms in de 

verte zagen ze een regenboog en dan wensten ze dat die ook naar hun eiland zou komen en 

hun wereld zou kleuren. Maar het gebeurde nooit. Tot op een dag alles veranderde. 

Het was weer een donkere dag en het regende. Een kleine muis zocht een plekje om te 

schuilen. Ze was op een deel van het eiland waar ze nog nooit was geweest. Er waren vele 

rotsen en eindelijk vond ze een opening. Ze ging naar binnen en kroop ver naar achteren. Maar 

in plaats van dat de grot donkerder werd en smaller, werd die juist lichter en ruimer. Ze kroop 

verder en kwam in een grote ruimte midden in de rots. De ruimte was gevuld met kristallen 
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in alle kleuren van de regenboog. De kleine muis keek haar ogen uit. Hier waren alle kleuren 

van het eiland gebleven. 

Ze stond ademloos in het midden van de ruimte en toen pas viel haar op dat er allerlei tekens 

op de wand stonden. Ze probeerde ze te ontcijferen, maar het lukte niet goed. “Dit moeten 

de anderen weten, misschien is dit wel een geheime boodschap” dacht ze en zo snel als ze 

kon rende ze naar het dorp. 

Buiten adem kwam ze aan en pas na een tijdje begrepen de bewoners van het eiland dat ze 

mee moesten gaan met de kleine muis. Bij de grot aangekomen moesten ze eerst een grotere 

opening hakken voor ze naar binnen konden. Het was een flinke klus, maar eenmaal binnen 

waren ze dat snel vergeten. Met open mond en ingehouden adem keken ze naar de prachtige 

kleuren, de schittering van de kristallen en de bijzondere tekens op de wand. 

Een oude vrouw stapte naar voren en zei: “Ik ken dit schrift, het is de taal van onze 

voorouders.” “Wat staat er?” vroegen de anderen. De vrouw begon te lezen: “Dit is het hart 

van Regenboogeiland. De kristallen brengen kleur en vreugde. Maar alleen als het eiland met 

kleur wordt gevoed. Want een hart vol kleur zal alleen stralen als het lichaam deze kracht kan 

dragen.” 

Iedereen was stil. Ze begrepen er niets van. Er was geen kleur op het eiland, hoe konden ze 

het eiland dan voeden met kleur? Ze praatten dwars door elkaar heen. Daardoor hoorde 

niemand de oude vrouw. Tot zij met haar wandelstok op de rotswand sloeg en zei: “Er staat 

nog meer.” Direct was iedereen stil. 

“Het eiland groeit op haar eigen manier. Soms heeft ze rood nodig, soms blauw, groen of geel. 

Samen echter brengen zij alle kleuren van de regenboog en dat is precies wat het hart nodig 

heeft.” 

Weer begon iedereen door elkaar heen te praten. Dit maakte ze nog niets wijzer. Wat moesten 

ze nu doen. Maar toen stapte een kleine jongen naar voren en zei: “Ik denk dat dit hart 

symbool staat voor ons eigen hart. Omdat wij niet meer blij zijn, kleurt onze wereld ook niet 

meer. Ons hart is grijs geworden. En dus ook ons eiland. En net als de grot rondom het hart 

van het eiland, hebben wij ook een muur om ons hart gezet. Maar ergens zitten er nog kleur 

in ons hart, anders hadden we ook geen mooie dromen meer. We moeten dus onze harten en 

onze lichaam gaan voeden met de kleuren van de regenboog.” 

Iedereen keek de jongen aan. Hij had gelijk. Ze waren net als de grot en het eiland. Ergens diep 

van binnen zaten de kleuren en de schittering nog, maar alles eromheen was grijs. Ze besloten 

om direct op zoek te gaan naar eten in alle kleuren van de regenboog. Dat zal hun lichaam 

versterken, zodat de muur rond hun hart kon afbreken. 

Ze maakten boten en voeren naar andere eilanden. Ze kwamen terug met gele bananen, rode 

vruchten, blauwe bessen en groen planten. Ze gingen weer zaadjes planten voor paarse 

aubergines en oranje sinaasappels. En niet alleen kregen ze zo weer gezonde voeding voor 

hun lichaam binnen, maar ook werden ze blij doordat ze in beweging kwamen en weer hoop 

kregen. Ze lachten en genoten van het zoeken naar de juiste voeding.  
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Want ze moesten nog zoveel ontdekken. Er waren harde groenten, zachte groenten, fruit met 

een dikke schil en fruit met een stekelige schil. Het was een magische ontdekkingsreis en 

iedereen proefde al het eten. En de een genoot van het blauwe fruit, de ander van de groene 

sla, en zo ontdekte een ieder welke voeding goed was voor zijn lichaam. En soms was iets 

gewoon heel vies en soms duurde het even voor ze aan een smaak en structuur gewend 

waren. Maar ze genoten ervan en leerden steeds meer over hun lichaam en zichzelf. Want 

tegelijkertijd ontdekten ze ook wat hun hart blij maakte.  

Na enkele dagen zag je al meer kleur op het eiland en na een week of twee hoorde ze ineens 

een hele grote knal, de grond trilde en de aarde beefde en een grote stofwolk steeg op. De 

eilandbewoners schrokken zich rot. Iedereen was in paniek. Maar toen de stof neerdaalde, 

zagen ze iets wonderbaarlijks. Het hele eiland was overladen met kleur en een grote 

regenboog steeg op vanuit het midden van het eiland.  

“De grot, de grot!” riepen de bewoners tegelijk. En ze renden naar de grot. En jawel. De grot 

was opengebroken en vanuit het hart van het eiland steeg nu een prachtige fonkelende 

regenboog omhoog naar de hemel. Ze keken hun ogen uit en wisten dat als ze altijd hun hart 

en lichaam zouden voeden met de kleuren van de regenboog, hun regenboogeiland het 

mooiste eiland van de wereld zou zijn.” 

JK stopt met praten en kijkt naar zijn vriendjes. Ze hebben aandachtig geluisterd. Ook Jamey. 

“Wat een prachtig verhaal JK. Is het echt gebeurd?” vraagt hij. JK knik: “Jazeker. Het is een 

verhaal dat ik ooit van de wijze oude uil heb gehoord toen ik niet goed voor mezelf zorgde, 

somber was en te weinig gevarieerd at. Sindsdien zie ik eten als een magische ontdekkingsreis 

naar geuren, kleuren, smaak en verschillende structuren, en eet ik zoveel mogelijk volgens de 

kleuren van de regenboog. En de ene keer is dat een zachte banaan, dan weer macaroni in 

rode saus. En elke keer ontdek ik weer iets nieuws en soms vind ik vooral aardbeien lekker, en 

dan weer lange tijd alleen bessen. En zo eet ik zoveel mogelijk goede dingen om mijn lichaam 

sterk te houden, zodat mijn hart kan stralen.” 

Jamey begrijpt het en pakt voorzichtig een braam van het bord. Het voelt een beetje gek en 

het ziet er bobbelig uit, toch neemt hij een klein hapje en tot zijn verrassing smaakt het heel 

erg lekker zoet en sappig. Hij begint te lachen en de andere vriendjes lachen mee. En vanaf 

die dag leert Jamey steeds meer over voeding in de kleuren van de regenboog. 
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Tot ziens bij 

Magische Ontdekkingsreizen  

naar Innerlijke Schatten! 

 

  

 

 

 


