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Voorwoord 
De Regenboogschattenjacht 4.0 neemt je mee op de Magische Ontdekkingsreis naar een 

zomer vol kracht. 

De gratis Regenboogschattenjacht is voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en hun ouders. Samen 

gaan we op zoek naar de poort naar drakenland.  

JK de draak en zijn vriendjes willen maar wat graag meer draken ontmoeten. Maar bestaan ze 

wel? En als ze bestaan willen ze wel gezien worden en zijn ze niet gevaarlijk?  

JK en zijn vriendjes zijn zo nieuwsgierig dat ze besluiten op zoek te gaan naar de poort naar 

drakenland. Maar eenmaal daar aangekomen blijkt hij te zijn ingestort. De brokstukken liggen 

overal verspreid. Maar dat is niet het grootste probleem. Bij de poort ontmoeten ze een 

krachtige zwarte draak die ze na enig wantrouwen vertelt wat er echt aan de hand is. 

De zeven stenen van de zeven regenboogdraken zijn verdwenen. En het zijn deze stenen die 

in de boog van de poort moeten worden verwerkt. Anders krijgt die geen magische kracht. 

Alleen als deze stenen terugkomen zullen JK en zijn vriendjes de draken kunnen ontmoeten 

en ook hun eigen drakenkracht kunnen ontdekken.  

De vriendjes hebben geen idee wat ze moeten doen, maar natuurlijk gaan ze gezamenlijk op 

zoek. En uiteindelijk vinden ze niet alleen de zeven regenboogstenen, maar ontdekken ze ook 

zoveel meer. 

De verhalen en schattenjachten laten kinderen lezen, buitenspelen, ontdekken, hun eigen-

wijsheid vormen en vooral samen met jou genieten. Aan het einde heb je een schatkist vol 

mooie herinneringen en een prachtig symbolisch aandenken. 

Ga er lekker voor zitten, maak het jezelf comfortabel en laat je meenemen op deze bijzondere 

reis. 

 

Liefs, 
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De poort naar Drakenland 
JK de draak en zijn vriendjes zijn in het bos. Ze spelen verstoppertje bij het meer en de oude 

wilgenboom. De oude wijze uil kijkt vanaf de onderste tak in de boom geamuseerd toe. Het is 

nog niet eens zo lang geleden dat JK hier in de vallei met zijn vader en moeder kwam wonen. 

Ze waren direct welkom en maakten het leven zoveel magischer. Maar toen kwam die 

verschrikkelijke brand en veranderde alles.  

De uil weet het nog goed. JK was boos en verdrietig geweest en had zich compleet 

afgezonderd van iedereen. En als iemand het probeerde om iets tegen hem te zeggen, dan 

brieste hij dikke rookwolken en vuurvonken uit zijn neusgaten. De mensen in het dorp, de 

dieren in het bos en zelfs de magische wezens van de groene weide waren bang voor hem 

geweest. Niemand had toen ooit gedacht dat naast die enorme verwoestende kracht JK ook 

een hele zachte, vriendelijke en verbindende kant had.  

Nu is dat anders. Iedereen houdt van hem en ze zouden nooit meer zonder hem willen. Nu 

weet iedereen dat draken helemaal niet eng zijn, maar juist hele bijzondere magische wezens. 

De uil denkt aan de vele gesprekken die hij toen met JK had. Hij is dankbaar dat hij JK kon 

helpen de weg naar zijn hart terug te vinden. En JK op zijn beurt doet dat nu bij iedereen die 

zijn hulp kan gebruiken. Waren er maar meer draken zoals JK, denkt de uil.  

De uil zit zo in gedachten verzonken dat hij niet in de gaten heeft dat Japie de aap in de boom 

is geklommen om zich te verstoppen. Maar JK heeft het wel gezien en vliegt naar Japie toe en 

roept keihard ‘boe!’. Maar het is niet Japie die schrikt, maar de uil en hij valt bijna van de tak 

af. Iedereen moet lachen om het geschrokken gezicht van de uil. En als de uil weer is 

bijgekomen van de schrik lacht hij met ze mee.  

“Waar zat jij met je gedachten uil?” vraagt JK. “Ik bedacht me hoe blij ik ben dat jij hier bent 

en dat het leuk zou zijn als er meer draken hier zouden wonen,” antwoordt de uil. JK is even 

stil. Hij heeft zelf ook al heel lang de hoop dat er meer draken zouden komen. Eens was hij zo 

verdrietig dat hij geen familie had, dat hij over de grenzen zocht naar andere draken. Maar hij 

vond ze niet. Wel besefte hij dat al zijn vriendjes bij elkaar eigenlijk zijn familie is. Hij noemt 

ze daarom ook zijn hartsfamilie, omdat ze verbonden zijn met elkaar vanuit hun hart.  
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“Ik heb daar vaak aan gedacht uil,” zegt JK, “Maar ze wonen in een andere wereld. Daar waar 

wij ze niet kunnen zien. Ik weet wel dat er een poort is naar drakenland, maar waar en hoe we 

daar komen weet ik eigenlijk niet.” De vriendjes van JK zijn ondertussen gestopt met spelen 

en zijn muisstil. Zij hebben zich altijd afgevraagd of er meer draken zijn en nu zegt JK dat er 

zelfs een drakenland is. Ze verzamelen zich onder de boom en volgen verwachtingsvol het 

gesprek tussen JK en de uil.  

“Wat zeg je nu JK, is er een poort naar drakenland? Je weet dat ik dol ben op avonturen en 

deze poort zoeken lijkt mij een heel magisch avontuur,” zegt de uil enthousiast. De vriendjes 

springen op en neer en roepen dwars door elkaar: “Ja JK, laten we gaan zoeken naar die poort. 

Wij willen drakenland ontdekken? Kan dat?” JK kijkt verrast naar zijn vriendjes, hij heeft nooit 

geweten dat zij ook de wens hebben om in contact te komen met andere draken. “Ik denk het 

wel,” zegt hij voorzichtig. De vriendjes juichen en springen op en neer: ‘Dit wordt het mooiste 

avontuur ooit!” roepen ze. 

Als iedereen weer wat rustiger is legt JK uit dat de poort naar drakenland alleen zichtbaar is 

als je je hart opent voor de draken en ze vraagt om contact. “Dan moet het vanzelf gaan,” zegt 

hij. “Heb jij dat al eens eerder gedaan?” vraagt Isaak. “Nee, ik durfde nooit te hopen dat er 

ook andere draken bestaan. Dus probeerde ik het niet, omdat ik dan teleurgesteld zou kunnen 

worden,” antwoordt JK, “Maar het voelt wel alsof ik weet hoe het moet.” “Dan zal het wel 

goedkomen,” zegt de uil en dat stemt de vriendjes tevreden.  

Ze gaan zitten rond de wilgenboom. JK in het midden. Hij legt zijn hand op zijn hart en de 

vriendjes doen hem na. Dan snuift hij en ademt diep in en uit en zegt: “Lieve draken, ik zou 

graag willen weten, willen jullie contact of zijn jullie ons vergeten? Wij zijn hier en jullie daar, 

vertel ons hoe komen wij nader tot elkaar?” De vriendjes houden hun adem in en wachten 

gespannen af.  

Dan opeens lijkt de lucht lichter te worden, een soort gouden gloed verspreid zich om hen 

heen. Het lijkt alsof ze opeens veel scherper kunnen zien, zelfs het geluid om ze heen is 

krachtiger. En dan alsof een sluier van mist wordt opgetild ontstaat in de lucht een wolkendek. 

“Daarbovenop moet de poort zijn,” fluisteren ze zachtjes. Ademloos kijken ze omhoog.  

Het wolkendek zakt langzaam naar beneden. Maar in plaats van de poort zien ze een 

heleboel brokstukken en een grote gitzwarte draak. Hij spuwt vuur en snuift hard. Ze duiken 

in elkaar en JK slaat zijn vleugels beschermend om hem heen. “Wat willen jullie?” roept de 

zwarte draak boos. Hij snuift nog eens hard en een vonkenregen schiet langs JK en de 

vriendjes. Ze zijn doodsbang.  

Maar dan denkt JK aan de tijd dat hij zo boos was en iedereen bang maakte. Er is vast een 

reden waarom deze zwarte draak zo doet. Dus ademt hij diep in en uit en antwoordt: “Wij 

willen heel graag weten of er meer draken zijn en of drakenland bestaat.” “Waarom?” brult 

de zwarte draak. “Omdat wij vrienden met jullie willen zijn,” antwoordt Lisa, “Dankzij JK is ons 

leven een magisch avontuur vol liefde en dus zouden we graag nog meer draken willen 

ontmoeten.” 
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En door dit antwoord wordt de zwarte draak rustiger: “Dus jullie hebben geen kwaad in de 

zin?” “Nee,” antwoorden de vriendjes. “Helaas denken anderen daar anders over,” zegt hij. 

“Hebben die ook de poort kapot gemaakt?” vraagt Japie. “Nee,” antwoordt de zwarte draak, 

“Dat hebben de regenboogdraken gedaan uit angst dat onze wereld door de verkeerde zou 

worden ontdekt, ze waren bang om afgewezen en vernietigd te worden. Deze poort naar 

drakenland bestaat uit de grote stukken steen die hier liggen en uit zeven magische stenen in 

de kleuren van de regenboog. Die stenen hebben ze meegenomen.” 

De vriendjes zijn teleurgesteld. “Dus de poort is kapot? We kunnen niet naar drakenland en 

andere draken ontmoeten?” vraagt Joep de trol. “Jawel. Dat kan,” antwoordt de zwarte draak, 

“Maar daarvoor zullen jullie het vertrouwen moeten winnen van de regenboogdraken. Alleen 

dan zullen zij de stenen vrijgeven en kan de poort opnieuw opgebouwd worden en kan het 

contact tussen deze wereld en drakenland worden hersteld.” 

“Wil je dat dan? Ben jij niet bang dat jullie wereld dan gevaar loopt?” vraagt JK. “Nee,” 

antwoordt de zwarte draak, “De tijd is gekomen dat wij weer gaan samenwerken. Wij draken 

mogen weer gezien en gevoeld worden. Drakenkracht is niet alleen onze kracht, maar zit ook 

in jullie. Samen staan we sterk en kunnen we de wereld met nog meer liefde en kracht vullen.” 

De vriendjes kijken vol ontzag naar de grote zwarte draak. Hij voelt hun ogen op hem gericht: 

“Ik heet trouwens Black en behalve de beschermer van de draken ben ik ook de grootste 

voorvechter van licht en liefde. Ik zal jullie helpen de regenboogstenen te vinden en de poort 

te herstellen.” Een zucht van opluchting gaat door ze heen. Ze willen echt heel graag deze 

poort herstellen en samen met JK en Black zal het vast lukken. 
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“Kom,” zegt Black, “we hebben geen tijd te verliezen. We moeten op zoek naar de rode 

draak. Die vinden we als we het rode spoor volgen. En als we hem vinden, onthoud dan goed 

het volgende rijmpje: 

 

Vertrouwen is niet iets dat je kunt winnen 

Maar komt voort uit een kracht diep van binnen 

Wanneer je die magie in jezelf kunt voelen 

Weet je wat de draken bedoelen 

Met het innerlijk vuur dat nooit dooft 

En dat ervoor zorgt dat jij in jezelf gelooft 

Een intense kracht die verlicht en verduistert 

Zolang jij naar je hart luistert 

Want daar vind je daadkracht en je innerlijk weten 

Het is deze wijsheid die je nooit mag vergeten 

Door erop te vertrouwen en ernaar te luisteren 

Hoor jij je innerlijke stem zachtjes fluisteren 

Anders zal het roepen en om zich heen slaan 

Om jou te helpen de weg van je hart te gaan 

Deze drakenkracht helpt jou bij voor en tegenspoed 

Zij geeft je liefde en wijsheid, maar ook de moed 

Om te gaan staan voor wie jij werkelijk bent 

En te kiezen voor de weg die jouw hart al lang kent 

Zolang jij jouw drakenkracht eert 

Loopt de weg van je ziel gesmeerd 

Doe daarom geen moeite, probeer niet te hard 

Want de ware kracht komt recht uit je hart 

En wil je nu graag contact met een draak 

Leg dan je hand op je hart en vraag maar raak 

Luister dan goed en vol vertrouwen 

Dan zal de weg zich voor je ontvouwen 
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De ontmoeting met de rode draak 
JK, Black en de vriendjes gaan direct op zoek naar de rode draak en zijn steen. Maar waar 

moeten ze zoeken? Black vliegt in cirkels hoog in de lucht. Met zijn ogen samengeknepen tuurt 

hij in de verte en speurt hij de omgeving af. De vriendjes lopen rondjes over de grond. Nergens 

vinden ze een rood spoor.  

“Black, weet je zeker dat er ergens een rood spoor is?” roept JK naar boven. Black hoort hem 

en komt iets lager vliegen. “Ja zeker weten,” antwoordt Black, “Elke draak volgt altijd zijn eigen 

kleur. Daar voedt hij zichzelf mee. Het kunnen stenen, bloemen, bladeren of bijvoorbeeld 

veren zijn, als het maar rood is. als we dat volgden dan vinden we de rode draak. Maar let wel 

op. De regenboogdraken zijn uit angst weggevlucht. Dus ze zullen je niet zomaar vertrouwen 

en misschien je wel eerst aanvallen.”  

De vriendjes kijken JK en Black verschrikt aan. Brrr, een rilling loopt over hun rug. Ze willen 

graag de drakenpoort herstellen, maar om daarvoor nu aangevallen te worden door een 

draak?  “Denk je echt dat ze ons kwaad zullen doen?” vraagt Isaak met een piepstem. “Ik weet 

het niet,” antwoordt Black, “Maar ik zal jullie beschermen.” De vriendjes kijken naar de grote 

krachtige zwarte draak en voelen zich direct een stuk veiliger.  

Snel zoeken ze verder naar het rode spoor. Dan opeens vindt Lisa een rode steen, en nog één. 

Ze gilt van vreugde: “Ik heb een rood spoor gevonden!” JK, Black en de vriendjes verzamelen 

zich om haar heen. Black knikt: “Dit zal ons naar de rode draak leiden. Let nu goed op en kijk 

uit, want draken zijn onzichtbaar totdat ze zich durven te laten zien. Dus je weet nooit waar 

de rode draak zich bevindt. En als ze zich in het nauw gedreven voelen zul je ze misschien wel 

zien, maar dan moet je heel hard wegrennen.” 

De vriendjes volgen het rode spoor tot ze bij een grote berg aankomen. Ze kijken hun ogen 

uit. Dit moet wel de plek zijn waar de rode draak zich verstopt. Ze zien overal rode bloemen 

en rode kiezels. Wat een prachtig gezicht. Ze praten enthousiast door elkaar heen, maar Black 

houdt zijn vleugels omhoog en beduidt dat ze stil moeten zijn. 

Dan fluistert hij: “Leg nu je hand op je hart en vertrouw mij. Er is een speciaal rijmpje als 

wachtwoord. Als de rode draak dat hoort zal hij zich tonen.” JK en de vriendjes doen wat hij 

zegt. Dan zegt Black met zachte stem:  

“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

De vriendjes voelen hun hart warm worden onder hun handen. Ze kijken naar de rode 

bloemen en kiezels en ze lijken nu licht te geven. Dan kijken ze naar JK en Black en een zachte 
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gouden gloed komt uit hun hart. Even lijkt er een mist te ontstaan, maar als ze knipperen met 

hun ogen is die weg en daar onderaan de berg staat de rode draak. Zijn rode schubben 

schitteren in het zonlicht. De vriendjes zijn diep onder de indruk.  

Dan stapt de draak met een harde dreun naar voren. De grond trilt en de vriendjes duiken in 

elkaar. Maar tegelijkertijd als zij dat doen, zien ze ook dat de draak zijn staart naar beneden 

drukt tussen zijn benen door en zijn klauwen samenperst. Er komt stoom uit zijn neusgaten. 

“Hij wordt boos, hij gaat ons aanvallen,” roept Japie en hij duikt weg achter JK. “Nee dat doet 

hij niet,” zegt JK, “Kijk hij is bang. Hij voelt zich onveilig. Hij staat met zijn staart tussen zijn 

benen, net als een bange hond.” 

De vriendjes kijken naar de draak en zien het. Al hun angst is in één keer verdwenen. Ze 

denken weer terug aan het rijmpje en leggen hun hand op hun hart en sturen al hun liefde 

naar de draak. En op dat moment verandert de hele houding van de draak. Hij gaat weer stevig 

staan, zijn staart slaat vrolijk heen en weer als een blije puppy en met vriendelijke ogen kijkt 

hij naar JK, Black en de vriendjes.  

“Jullie komen zeker voor de rode steen van de poort naar drakenland,” zegt de rode draak. 

Hoe weet hij dat? De vriendjes kijken elkaar vragend aan. Maar ze krijgen geen tijd om vragen 

te stellen, want de draak begint weer te praten: “Ik heet Red, ik heb me lang verborgen 

gehouden, bang om gezien te worden, bang om afgewezen te worden. Maar ik voel dat de 

tijden veranderen en dat ik er wel mag zijn in al mijn kracht en liefde. Want behalve de 

vuurdraak word ik ook wel de knuffeldraak genoemd. Ik kan heel hard om mij heen slaan als 

ik mij onveilig voel, maar datzelfde vuur is ook liefde en levensenergie. ” 

De vriendjes luisteren aandachtig naar de rode draak die hun stilzwijgen als uitnodiging ziet 

om verder te praten: “Ik voed mij met de kleur rood, omdat dit mijn kracht ondersteunt en 

mij helpt veilig te voelen, zodat ik mijzelf kan zijn. Ik ben er klaar voor om deze krachten nu 

weer met de wereld te delen en jullie te helpen je ook veilig te voelen zodat je jezelf kunt zijn. 

Daarom geef ik jullie deze steen. Als jullie de andere regenboogdraken en hun stenen ook 

vinden kunnen jullie de poort herstellen en kunnen jullie mij altijd om hulp vragen. Jullie weten 

nu hoe dat moet.” 

De vriendjes knikken. Het liefst willen ze de rode draak knuffelen. En alsof hij weet wat ze 

willen, opent hij zijn vleugels en slaat ze om de vriendjes heen. Een warme stroom gaat door 

ze heen. De draak laat ze los, knikt en vliegt weg, en in het midden van de vriendjes ligt op de 

grond de rode steen van de poort naar drakenland. 
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De ontmoeting met de oranje draak 
Met de rode steen veilig opgeborgen gaan JK, Black en de vriendjes opgewekt op zoek naar de 

volgende regenboogdraak. Ze zoeken een oranje spoor dat ze naar de draak leidt. Terwijl ze 

zoeken vragen ze Black alles wat ze willen weten over draken en drakenland. “Eten jullie echt 

mensen op,” vraagt Lisa. Black gromt: “Jazeker, met huid en haar!” De vriendjes schrikken zich 

rot. Maar Black begint te lachen en zegt: “Sorry, dat was een grapje, maar misschien zijn jullie 

daar nog niet aan toe.” De vriendjes moeten voorzichtig lachen. Maar echt gerustgesteld zijn 

ze nog niet. Lisa gaat iets verder van Black lopen. 

Ze speuren de grond af en lopen steeds grotere rondjes. “Zullen we opsplitsen?” stelt JK voor, 

“Als we in twee groepen zoeken, gaat het misschien sneller. Ik blijf bij de ene groep en Black 

bij de andere groep.” Dat vinden de vriendjes een goed idee. “Ik wil bij JK, Ik wil bij JK!” roepen 

ze tegelijk. Ze kijken elkaar aan, wie moet er nu in de groep bij Black? Ze schuifelen wat heen 

en weer. Stiekem zijn ze toch nog een beetje bang voor Black. 

Black kijkt de vriendjes aan en voelt de twijfel. Dan zegt hij: “Ik ga wel alleen. Jullie kunnen bij 

elkaar blijven als jullie dat prettig vinden. Ik zal jullie roepen als ik iets heb gevonden.” De 

vriendjes zijn best wel onder de indruk van dit gebaar van Black en eigenlijk hebben ze direct 

een beetje spijt dat ze niet bij hem in de groep wilden. Ze willen toch vrienden worden met 

de draken, dan moeten ze wel leren om ze te vertrouwen. 

Japie stapt naar voren en zegt: “Ik ga met jou mee Black.” Black krijgt een glimlach op zijn 

gezicht. En dan volgen ook Isaak, Joep, Otto de olifant en Mini de muis. “Laten we gaan,” zegt 

Black, “wij gaan naar het noorden en oosten en jullie richting zuidwest. Als iemand een spoor 

van de oranje draak ziet roep dan of JK, spuw vuur in de lucht, dan verzamelen we weer.” En 

dan gaan ze op pad.  

Ze lopen naast elkaar turend naar de grond. Maar na wat een uur lijkt hebben ze nog geen 

enkel spoor gevonden. Lisa kijkt op. “JK?” Ze kijkt om zich heen, maar JK is nergens te zien. De 

vriendjes voelen een lichte paniek opkomen. “JK? JK?” roepen ze. Maar ze zien of horen hem 

niet. “Wat moeten we nu doen?” piept Lisa zachtjes. “Black, we moeten Black roepen,” 

antwoordt Anton. En dat doen ze, ze hard als ze kunnen: “Black!!” Binnen enkele seconden 

zijn Black en hun andere vriendjes bij ze. Black lijkt precies te weten wat er aan de hand is. 

“Kijk het oranje spoor. De oranje draak is hier ergens.”  

Dan pas zien de vriendjes overal oranje bloemen. Waren ze al die tijd al hier? Snel volgen ze 

het spoor. Bij een diep gat stopt het spoor. Het is pikzwart, maar in het midden valt nog net 

een straaltje zonlicht. Het licht schijnt precies op enkele grote oranje bloemen in het gat. 

Voorzichtig schuiven ze naar de rand van het gat. “Als de oranje draak zich hier verstopt, dan 

heeft hij wel een hele goede plek uitgekozen,” zegt Joep. De anderen knikken instemmend. 

Niemand durft iets te zeggen. Ze houden hun adem in. Het donker maakt hun bang. 

“Denk aan het geheime wachtwoord,” zegt Black, “Als de oranje draak hier is, dan is JK er ook.” 

En dat helpt de vriendjes over hun angst heen. Want voor JK doen ze alles. Hij is hun beste 

vriend en als hij in nood is, dan helpen ze hem. Dus ademen ze diep in en uit, leggen hun hand 

op hun hart en fluisteren zachtjes, maar duidelijk: 
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“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

Ze voelen hun hart warm worden en ook het zacht gouden licht omringt ze snel. De kleuren 

van de bloemen, van de zon en de natuur worden feller, een mist ontstaat en als die wegtrekt 

zien ze midden in het zwarte gat JK en de oranje draak staan. Eerst lijkt het alsof de draak JK 

gevangen heeft, maar dan zien ze dat JK en de draak elkaar juist proberen te helpen om uit 

het gat te komen.  

“Het gat is te smal om eruit te vliegen,” roept JK omhoog, “We moeten iets anders verzinnen 

om eruit te komen.” Black en de vriendjes denken diep na. Dan hebben ze een idee. Ze 

beginnen de oranje bloemen te verzamelen en vlechten er lange slierten van. Die knopen ze 

aan elkaar tot een lang net. Ze hangen het over de rand van het donkere gat. “En nu klimmen,” 

zegt Black. En dat doen JK en de oranje draak. 

De oranje draak is dolblij dat hij uit het zwarte gat is gekomen. “Wat ben ik blij dat jullie mij 

zijn komen zoeken. Ik ben Orange. Jaren terug ben ik weggevlucht. Ik dacht dat het slim was 

om me in dit gat te verstoppen samen met de oranje steen. Zodat niemand ooit nog in 

drakenland kon komen. Zo wilde ik de andere draken beschermen. Maar de dagen werden 

weken, en de weken werden maanden, de maanden werden jaren en ik werd steeds 

eenzamer. In angst leven en je verstoppen is helemaal niet leuk. Ik wil leven en genieten. Ik 

wil de wereld ontdekken en doen wat ik wil doen, ongeacht wat anderen daar van vinden.” 

De vriendjes begrijpen Orange helemaal. Ze hebben dat allemaal ook wel eens gehad. Een 

periode waarin ze bang waren dat anderen hun stom vonden. Dan sloten ze zichzelf op in hun 

slaapkamer of bleven weken binnen. Maar daar was geen plezier aan te beleven. En gelukkig 

was daar altijd JK, die ze dan weer hielp om weer vanuit hun hart te gaan leven.  

“Ik wordt ook wel de koningsdraak of leeuwen draak genoemd. Maar dat moet je niet 

verwarren met de drakenkoning of drakenkoningin. Ik sta bekend om mijn enorme brul, maar 

ook omdat ik weet hoe je je eigen koninkrijk kan creëren. 

Alleen jijzelf kan van jouw leven iets moois maken. En de kleur 

oranje voedt me en helpt me te herinneren dat ik zelf leiding 

moet nemen in mijn leven.” 

De vriendjes lopen naar de draak en aaien zijn prachtige 

glanzende oranje schubben. Orange geeft ze de oranje steen, 

brult heel hard en vliegt dan weg. Achter hem een sliert van 

oranje bloemen. “Wat mooi,” zucht Lisa, “Hij kleurt zijn eigen 

wereld.”   
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De ontmoeting met de gele draak 
JK, Black en de vriendjes kijken naar de twee stenen in de klauwen van JK. Het lijkt wel alsof 

ze licht geven nu ze naast elkaar liggen. Maar het kan ook de glinsteren van het zonlicht zijn. 

Hoe dan ook het zijn magische stenen, dat voelen ze. “We moeten nog vijf stenen,” zucht 

Anton, “Gaat dat wel lukken Black?”  

Black denkt na en zegt dan: “Ja ik denk het wel. Maar we moeten wel opschieten. Vooral de 

groene en paarse draak zijn lastig te vinden en de blauwe draak kan verdwijnen in de lucht of 

in het water. De regenboogdraken zijn met elkaar verbonden en als ze echt bang zijn om 

gezien te worden en voelen dat de andere draken hun stenen hebben afgegeven, dan kunnen 

ze misschien wel vluchten. We moeten ze snel laten weten dat we het goed bedoelen. Dus 

laten we op zoek gaan naar het gele spoor.” 

“Dat klinkt heel logisch,” denkt Sophie hardop, “Wij voelen het ook altijd aan als één van ons 

in de problemen is, en JK heeft helemaal een radar daarvoor. Die voelt feilloos aan als er 

iemand hulp nodig heeft. En hij weet ook altijd precies wat te doen.” De vriendjes knikken. 

Eigenlijk vinden ze dat wel vreemd. Want hoe kun je nu precies weten wat een ander nodig 

heeft? JK zegt altijd dat hij dat weet, omdat hij het zelf ook heeft meegemaakt en heel goed 

begrijpt wat anderen doormaken. Maar de vriendjes weten niet of dat de reden is en kunnen 

het niet goed verklaren, maar ze zijn ervan overtuigd dat het te maken heeft dat JK een 

magisch wezen is. Net als de regenboogdraken. Dus geen wonder dat die ook aanvoelen wat 

er met de andere draken gebeurd. 

Black is ondertussen al de lucht in gevlogen met JK achter hem aan. “Hey, wacht op ons. Wij 

zijn niet zo snel,” roepen de vriendjes en ze lopen snel achter ze aan. Het is een bonte stoet 

en onderweg zien ze allerlei kleuren: blauw, groengeel, helder rood en soms zelfs pimpelpaars. 

“We moeten toch ook nog de andere draken zoeken? Dan kunnen we toch eerst een ander 

spoor volgen?” vraagt Lisa aan JK. “Nee dat kan niet,” antwoordt JK, “Elke regenboogdraak is 

een stukje van de schakel, zo ook hun stenen. Zonder rood vind je oranje niet, en zonder 

oranje vind je geel niet. Het is net een toren die je bouwt. Je hebt steen voor steen, en dus 

ook draak voor draak, nodig. En deze toren is alleen stabiel en stevig als je de volgorde rood, 

oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet aanhoudt.” 

De vriendjes knikken: “Net als in dat liedje? Rood, oranje, geel, groen en blauw, indigo, violet 

ik hou van jou,” zingen ze in koor. “Ja net als dat liedje. Als je alle kleuren hebt hou je het 

meest van jezelf en van het leven,” zegt JK. “En van elkaar!” giechelt Lisa. De vriendjes lachen 

mee. “Oh maar dat bedoelde Red en Orange dat ze zich voeden met rood en oranje,” zegt 

Anton, “Misschien moeten wij ons ook voeden met rood en oranje voor nog meer liefde.” 

“Maar hoe dan?” vraagt Anton, “JK weet jij dat?” 

“Weten jullie nog het verhaal over het Regenboogeiland?” vraagt JK. “Jaha!” antwoorden de 

vriendjes. “Nou precies zoals in dat verhaal. Door je te omringen met de kleuren die je op dat 

moment nodig hebt, of door eten in alle kleuren van de regenboog,” zegt JK. “Oja en ook door 

vooral zelf heel veel kleur in je leven te brengen door mooie avonturen te beleven toch?” 

vraagt Isaak. JK knikt: “Dat klopt, want daardoor komen er uitdaging, leermomenten, 

succesjes, geluk, maar ook misschien tranen en spanningen. En die allemaal zorgen ervoor dat 
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je leven niet saai is, maar vol kleur. Als je maar altijd luistert naar je hart.” De vriendjes knikken. 

Dat was een mooi verhaal over dat Regenboogeiland. Ze vertellen het altijd graag verder aan 

anderen. 

Luisterend naar JK lopen ze een groot geel korenveld in. De korenhalmen wuiven in de wind 

en de zonnestralen lijken één te worden met de aren aan de uiteinde van de halmen. Ze 

worden er heel vrolijk van en huppelend rennen ze door het veld achter elkaar aan. Dan staat 

Joep stil en enthousiast zegt hij: “Het gele spoor, wij zijn omringd met geel! Zou de gele draak 

hier misschien ook zijn?” Black kijkt om zich heen: “Het zou best kunnen. Hij kan zich hier 

perfect in verschuilen en tegelijkertijd zich voeden met geel. Jullie weten wat je moet doen.” 

De vriendjes leggen hun hart op hun hart en een zacht gouden gloed omringt hen direct. Dan 

zeggen ze:  

“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

Het zonlicht wordt feller en een mist verschijnt, maar trekt onmiddellijk weg. En dan staat er 

voor hun neus een prachtige gele draak. Zijn schubben lijken wel van goud. De vriendjes kijken 

met open mond naar hem. De korenhalmen bewegen tegen hem aan en hij lijkt één met de 

zon en het koren. De draak kijkt de vriendjes onderzoekend aan, snuift zachtjes kleine ronde 

wolkjes uit zijn neusgaten. Het voelt als een lichte bries die de gezichten van de vriendjes aait. 

Ze voelen zich gelijk op hun gemak bij deze draak. Wat een vriendelijke en vrolijke draak. Ze 

kunnen zich niet voorstellen dat deze draak bang was om gezien te worden. 

“Ik vind het erg leuk om jullie te ontmoeten. Ik heb me lang genoeg verstopt hier in het koren. 

Bang dat de poort naar drakenland ontdekt zou worden. Niet voor mezelf, ik ben sterk genoeg, 

maar wel voor onze kinderen. Zij moeten zich veilig en geliefd voelen en dat is niet altijd zo 

geweest” zegt de gele draak, “Ik ben Yellow, ik ben de zonnedraak, maar wordt ook wel de 

gouden draak genoemd. Ik hoef jullie denk ik niet te 

vertellen waarom ze mij zo noemen?” De vriendjes 

schudden hun hoofden. Dat hoeft zeker niet.  

“Ik word zo blij van jou,” zegt Sophie. Yellow glimlacht: 

“Dat hoor ik wel vaker.” Hij maakt een sprongetje en 

draait in het rond: “Dat doet de kleur geel met je. Je 

wordt er een zonnestraaltje van.” De vriendjes lachen en 

rennen rond Yellow. Dan geeft hij ze de gele steen en 

briest door zijn neusgaten en weg is hij. “Het voelt als een 

kusje,” giechelen ze en ze zwaaien hem na. 
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De ontmoeting met de groene draak 
De zon schijnt hoog aan de hemel. JK, Black en de vriendjes zitten in de schaduw onder enkele 

oude platanen. De bomen zijn robuust en groot en vormen samen een soort parasol waar ze 

makkelijk met zijn allen onder kunnen. Zelfs Otto. “We hebben deze drie stenen toch snel 

gevonden,” zegt Japie, “Ik was bang dat de draken heel boos en gevaarlijk zouden zijn, maar 

ze waren juist heel vriendelijk. Hopelijk zijn ze allemaal zo.” De vriendjes knikken instemmend. 

“De groene draak is heel vriendelijk en houdt van harmonie,” zegt Black, “Maar doordat hij 

zich verschuilt in bomen en weilanden is hij erg moeilijk te vinden.” Dat begrijpen de vriendjes. 

Er is overal groen, de bladeren van de bomen, de struiken, het gras, zelfs het mos en heel veel 

plantjes en bloemen zijn groen. “Hoe kunnen we die draak dan vinden? Er is overal groen, wat 

is dan het groene spoor?” vraagt Isaak. Niemand weet het. 

“Zullen we gewoon maar op pad gaan en kijken of we iets bijzonders zien?” zegt Mini. Dat 

vinden ze prima. Het is beter dan hier blijven zitten. Ze besluiten om naast elkaar te gaan lopen 

en zij aan zij struinen ze door het bos, langs de groene paden en door de weilanden. Maar na 

een uur zoeken hebben ze echt nog geen idee waar ze de draak kunnen vinden. Ze hebben 

sowieso ook niets gezien dat op een spoor lijkt. “Ik heb echt geen idee waar we naar zoeken, 

dit gaat nooit lukken,” zucht Isaak. De vriendjes staan er teleurgesteld bij. 

Dan springt Streep op en neer. “Ik weet het!” roept hij, “Black zei dat de groene draak van 

harmonie houdt. Dus als we die draak willen vinden dan moeten we een plek zoeken die 

superfijn aanvoelt, een magische plek. Daar zullen we hem vinden.” “Dat klinkt logisch,” zegt 

JK, “We hebben nu alleen maar gekeken naar een spoor. Misschien moeten we geen spoor 

zoeken, maar een plek.” De vriendjes hebben weer hoop gekregen en gaan weer op zoek. 

JK en Black besluiten om hoog in de lucht te zoeken naar een magische plek. Ze beginnen met 

kleine cirkeltjes te vliegen boven de vriendjes, zodat ze elkaar niet uit het oog verliezen en ook 

geen stukje van de omgeving missen. Langzaam maken ze de cirkels groter en groter. “Ik zie 

ze bijna niet meer,” zegt Lisa. “Ze zullen ons vast wel komen halen als ze iets hebben gezien,” 

zegt Anton. Ook zij lopen steeds grotere cirkels op zoek naar een magische plek. 

Maar er lijkt nergens iets anders te zijn. Alles is even mooi. De bloemen, de planten en bomen. 

Ze stralen in het zonlicht en eigenlijk vinden ze dat de hele natuur heel veel vrede uitstraalt. 

En ondanks dat ze toch echt druk aan het zoeken zijn, voelen ze zich heel goed en ontspannen. 

Ze huppelen, zingen liedjes en lopen vrolijk naast elkaar.  

Dan horen ze JK en Black aankomen vliegen. Ze blijven tussen de bomen hangen en flapperen 

druk met hun vleugels. “We hebben hem gevonden,” zeggen ze tegelijk, “Kom mee!” Ze 

vliegen weer hoger en dan verdwijnen ze uit hun zicht achter de boomtoppen. De vriendjes 

volgen ze zo snel als ze kunnen en net als ze denken dat ze JK en Black uit het oog zijn verloren 

zien ze de twee draken hoog in de lucht zweven.  

“Daar! Daar zijn ze,” roept Japie die van boom tot boom was geslingerd. Hij zit in de top van 

een eikenboom. De vriendjes zien JK en Black nu ook en samen rennen ze naar de plek onder 

ze. Als ze daar aankomen zien ze een groot groen grasveld vol klavers. Het is een mooi veld, 

maar echt bijzonder vinden ze het nu ook weer niet. “Waarom denk je dat de draak hier is 
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JK?” vraagt Otto. “Omdat het veld net een groot hart is. Jullie zien dat niet, maar vanuit de 

lucht kun je het wel zien. Het is prachtig,” antwoordt JK. 

“Echt? Mag ik het zien?” vraagt Lisa. “Ik ook! Ik ook!” roepen ook Mini en Isaak. “Ok,” zegt JK, 

“klim maar één voor één op mijn rug of op Black, dan laten we het jullie zien. JK en Black 

vliegen keer op keer omhoog en als iedereen het klaverveld vanuit de lucht hebben gezien, 

zijn ze het allemaal met elkaar eens. Dit is echt een magische plek. De groene draak moet hier 

wel zijn. Ze gaan bij elkaar staan en leggen hun hand op hun hart en dan zeggen ze: 

“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

Een gouden licht omringt ze en weer verschijnt er een mist, die vrijwel direct weer wegtrekt. 

En dan staat daar weer een draak voor hun neus. Alsof die nooit ergens anders is geweest. 

Zijn groene schubben bestaan uit verschillende kleuren groen en nu begrijpen ze waarom deze 

draak zich in elke groene omgeving kan verstoppen. Hij heeft de perfecte camouflage. 

De groende draak straalt en de vriendjes worden er rustig en kalm van. Geduldig wachten ze 

op wat deze draak ze gaat vertellen. De draak ademt even diep in en uit en zegt: “Ik ben Green. 

Ik ben de natuurdraak, maar wordt ook wel de hartdraak genoemd. Ik ben blij dat jullie mij 

weer hebben herinnerd aan de kracht van het hart. Lange tijd ben ik bang geweest, verschool 

ik mij hier tussen de klavers en hield ik mijn hart gesloten. Ik deed dat om drakenland te 

beschermen en dacht dat het mij gelukkig zou maken. Maar niets is minder waar. Ik voelde 

me heel eenzaam en verdrietig. Ik werd met de dag vermoeider en voelde me niet veilig. Maar 

dankzij jullie vertrouwen in mij voel ik de liefde in mijn hart weer.” 

De vriendjes begrijpen de draak. Ook zij hebben wel eens hun hart gesloten uit 

zelfbescherming, maar ze werden er niet blijer van. Ze lopen naar Green toe en geven hem 

een knuffel. Hij aarzelt even, maar dan knuffelt hij ze terug. Het lijkt alsof de klavers meedoen. 

“Kijk het zijn allemaal klavertjes vier,” roept JK, “Dat hadden we net nog niet gezien.” “Soms 

zie je pas de kleine schatten als je eerst het grotere geheel hebt gezien,” zegt Green, “En dat 

geldt ook voor deze groene steen. 

Nu is hij heel mooi, maar wacht maar tot alle regenboogstenen bij  

elkaar zijn. Dan is het geheel prachtig en elke steen nog mooier.” 

Green geeft de steen aan de vriendjes en verdwijnt in het  

groene veld. De vriendjes vol liefde in hun hart achterlatend. 
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De ontmoeting met de blauwe draak 
JK, Black en de vriendjes zitten nog in het klaverveld. De plantjes deinen zachtjes mee met de 

wind en het voelt alsof ze gedragen worden door de klavertjes. “Wat is dit mooi,” zucht Streep. 

“Konden we hier maar blijven,” zegt Anton. Maar dat kan niet. Ze moeten nog drie 

regenboogdraken zoeken en die zullen ondertussen wel gevoeld hebben dat de andere draken 

al gevonden zijn. “We moeten gaan,” zegt JK, “We moeten de blauwe draak zoeken.” 

“Maar waar beginnen we?” vraagt Japie. De vriendjes overleggen. “Hij is blauw dus hij zal zich 

verstoppen in een blauwe omgeving. Dat kan dus bij water zijn of in de lucht,” zegt Sophie. 

“Laten we weer opsplitsen, de ene groep gaat met JK naar het grote meer verderop en de 

andere groep speurt met Black de lucht af. Misschien kan die groep de hoge bergen 

beklimmen en vandaar kijken of ze het blauwe spoor zien.” “Of een prachtige plek, want we 

weten nu dat het spoor soms juist pas zichtbaar wordt als je het geheel ziet,” zegt Anton. De 

vriendjes knikken. Hij heeft gelijk. 

De vriendjes, JK en Black vertrekken in twee groepen. Ze spreken af elkaar direct met een 

vuursignaal te waarschuwen als ze iets zien. “Ik vlieg vast omhoog,” Black slaat zijn vleugels 

uit en binnen enkele slagen is hij hoog in de lucht. Hij maakt sierlijke bewegingen en slaat 

krachtig met zijn vleugels. De vriendjes kijken naar hem en zo tegen de blauwe lucht lijkt hij 

nog zwarter dan ze dachten. “Het is net alsof er een klein stukje nacht door de dag vliegt,” 

zegt Isaak. “Dat heb ik liever dan andersom,” zegt Sophie, “Want met een klein lichtje in de 

nacht voel ik me toch minder veilig, dan met dit kleine stukje zwart in de dag.”  

De vriendjes lachen. “Maar toch is het vreemd dat we vaak zo bang zijn voor de nacht, of voor 

het donker. Moet je kijken hoe mooi Black is. Er is vast geen mooiere draak dan hij,” zucht 

Anton, “Draken zijn echt magisch en de nacht eigenlijk ook. Want juist dan zie je alles wat 

mooi is veel duidelijker.” Daar heeft Anton gelijk in, vinden ze. Want de sterren zijn ook op 

hun mooist als het een hele donkere nacht is. 

Black vliegt voor de vriendjes uit richting de grote berg. Daar aangekomen klimmen ze via het 

voetpad en de rotsen omhoog. Ze vinden het heel spannend. Eenmaal boven aangekomen 

kijken ze hun ogen uit. De hoge berg is blijkbaar geen normale berg, maar de toppen vormen 

een soort cirkel en in het dal in het midden ligt een groot blauw meer. De vriendjes weten 

direct dat dit de plek is waar de blauwe draak zich schuilhoudt. Snel spuwt Black vuur de lucht 

in en na een tijdje wachten komen JK en de andere vriendjes ook op de bergtop aan.  

Ze zuchten van bewondering en automatisch leggen ze hun hand op hun hart en zeggen: 

“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 
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Ze voelen de liefde in hun hart stromen en het zacht gouden licht omringt ze zo snel dat ook 

de mist maar enkele seconden aanwezig is. Direct zien ze de blauwe draak boven het water 

zweven. Hij beweegt zijn vleugels nauwelijks. De vriendjes wachten op wat de draak doet. 

Maar er gebeurt niets. Hij blijft daar in volledige stilte zweven. Alsof de tijd stilstaat. Het enige 

dat ze zien bewegen is zijn borstkas en de lucht die uit zijn neusgaten komt.  

Na wat een eeuwigheid duurt doorbreekt JK de stilte: “Zou de draak wel weten dat wij er zijn? 

Of denkt hij dat we hem niet zien?” De vriendjes beginnen zachtjes met elkaar te praten. Ze 

willen de draak niet laten schrikken of boos maken. Maar ze willen wel graag de blauwe steen. 

Ze hebben alleen geen idee wat ze moeten doen. “Wacht eens, kijk daar, kijk naar het water,” 

zegt Otto. De vriendjes kijken naar het water en dan zien ze pas wat er mis is. Het water is 

bevroren. Daarom beweegt de draak niet. Hij is ook bevroren. Maar hij ademt nog wel. 

“Hoe kunnen we hem helpen?” vraagt Mini, “Black weet jij dat?” Black denkt even na en 

antwoordt dan: “Als het hart bevroren is van angst, helpt liefde het ontdooien.” De vriendjes 

springen op en neer van enthousiasme. Dat is het. Daarmee kunnen ze het water ontdooien 

en de blauwe draak helpen. Ze verspreiden zich over de bergtoppen en vormen een cirkel. 

Dan leggen ze hun hand op hun hart en ademen ze diep in en uit. En met alle kracht die ze 

hebben zenden ze hun liefde naar het water en de blauwe draak.  

Het werkt. Al snel komen er scheuren in het ijs en ook de blauwe draak komt in beweging. Na 

even stijf te fladderen met zijn vleugels, worden de slager krachtiger en vliegt de blauwe draak 

omhoog. Hij landt naast JK en Black en zegt: “Ik ben Blue. En ik kan jullie niet genoeg bedanken. 

Uit angst was ik weggevlucht met de blauwe steen. Ik wilde mij hier verstoppen, maar mijn 

gevoelens en gedachten waren zo angstig en koud dat het water door mijn koude energie 

bevroor. Zelfs mijn adem was koud. En toen kon ik niets meer, alleen nog ademen.”  

De draak is even stil en vervolgd dan: “Ik word ook wel de hemeldraak of waterdraak 

genoemd. Omdat ik de kracht heb van het water en de lucht. Alleen als je je gevoelens laat 

stromen en luistert naar je hart weet je precies wat je moet doen en kun je je vrij voelen om 

te doen wat jij wilt doen. Dan heeft angst geen grip op je en houdt niets je tegen. Ik was dat 

alleen zelf vergeten.” 

De vriendjes kennen dit wel. Soms als je heel bang bent dan verstijf je helemaal en kun je 

alleen nog maar een beetje ademen. Gelukkig heeft JK ze geleerd hoe je dan door heel zacht 

en diep te ademen weer kunt ontspannen. Dan kun je weer voelen en normaal nadenken, 

waardoor ook de angst veel minder wordt.  

Blue geeft de blauwe steen aan JK. Hij ademt diep in en uit en vliegt omhoog: “Vergeet niet 

dat niet alleen belangrijk is waarmee je je voedt, maar ook wat je uitstraalt.” Hij draait snel in 

het rond en laat een wervelwind achter. De wervelwind raakt het nog half bevroren meer aan 

en binnen enkele seconden is het weer ontdooid en vol leven. Net als de harten van de 

vriendjes, want die beseffen heel goed wat voor een wonderen ze elke keer meemaken bij de 

ontmoetingen met de regenboogdraken.  
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De ontmoeting met de indigo draak 
JK, Black en de vriendjes kunnen het niet laten. Als Blue verdwenen is trekken ze hun broeken 

en shirts uit en duiken met veel gegil in het helderblauwe water. Ze spetteren en lachen. Het 

koele water is heerlijk verfrissend na de warme dag en het vele lopen. Als ze uitgezwommen 

zijn trekken ze hun kleren weer aan en nog nagenietend staren ze naar het blauwe water en 

de ondergaande zon. “We moeten opschieten. De zon zakt zo achter de bergtoppen en dan 

wordt het te donker om de weg naar beneden te volgen,” zegt Black.  De vriendjes knikken 

instemmend en in een lange stoet lopen ze naar beneden.  

Beneden in de vallei is er nog voldoende licht. De lucht is al wel wat donkerder geworden. 

Anton kijkt omhoog. Hij zucht: “Ik hou van deze kleur blauw. Ik heb mijn slaapkamer ook in 

deze kleur. Met allemaal lichtgevende sterren en planeten op het plafond. Als ik dan ’s avonds 

ga slapen lijkt het net alsof ik onder de sterrenhemel lig. Ik denk dat ik daarom ook zulke mooie 

dromen heb, ik krijg zoveel ideeën als ik dat oneindige heelal in staar.” Lisa kijkt Anton aan. 

Zijn donkere ogen glinsteren in het avondlicht. Het verbaasd haar niets dat hij zoveel van 

donkerblauw houdt. “Ik vind dit juist een hele enge kleur. Mij doet de kleur denken aan de 

nacht of aan een storm. Ik zie ook helemaal niet zo goed als de lucht donkerblauw kleurt.”  

“Maar het is niet echt donkerblauw, kijk maar,” zegt JK, “Doordat de zonnestralen ook nog 

een deel van de lucht kleurt is het juist alsof er heel veel kleuren bij elkaar komen. Dat is nou 

zo mooi. Alles die kleuren bij elkaar geven die mooi paarsblauwe kleur. Kijk maar,” JK wijst 

naar de verschillende kleuren die nu duidelijk zichtbaar zijn. De vriendjes kijken omhoog. JK 

heeft gelijk. De lucht kleurt rood, oranje en geel door de ondergaande zon, maar ook 

lichtblauw, donkerblauw en zelfs een beetje groen op de rand van het gele en blauwe. En daar 

waar het zonlicht bijna niet meer komt en de nacht langzaam begint is de lucht paarsblauw.  

“Zo heb ik nog nooit naar de lucht gekeken, wat mooi,” zucht Lisa. “Zo zie je maar weer dat je 

inderdaad soms pas de schoonheid ziet nadat je het geheel hebt gezien,” zegt Isaak en de 

vriendjes moeten lachen. Ze hebben tijdens deze regenboogschattenjacht alweer heel veel 

geleerd. Ze zijn blij dat ze op zoek zijn gegaan naar de Regenboogdraken en ze hoeven er nog 

maar twee te vinden en dan kunnen ze de poort naar drakenland herstellen. “Ik kan niet 

wachten tot we echt kennis kunnen maken met alle draken en hun wereld,” mijmert Otto. De 

vriendjes delen die gedachte en dus gaan ze snel op weg om de volgende steen te zoeken. 

De vriendjes doorzoeken het hele gebied rondom de berg, maar vinden geen speciaal teken 

of spoor. Ze besluiten om door te lopen richting de kust. Misschien dat ze bij de zee iets 

vinden. Die is tenslotte ook blauw. Het is nog best een eindje lopen en ondertussen kleurt de 

lucht steeds meer paarsblauw. Er is nog maar een heel klein rood-oranje streepje zonlicht te 

zien. De nacht neemt langzaam de dag over.  

Als ze bij de zee aankomen zien ze niets bijzonders. Ze staren naar het kabbelende water, dat 

met kleine witte schuimkopjes op het strand rolt. “Ik zie hier niets. Misschien is de draak hier 

niet. Weet jij waar hij kan zijn,” vraagt Isaak aan Black. Black kijkt naar Isaak, maar antwoordt 

niet. In plaats daarvan valt zijn mond open, worden zijn ogen groter en wijst hij alleen maar 

naar Isaak. “Wat is er?” vraagt Isaak. Maar Black zegt nog steeds geen woord. Nu valt het de 
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anderen ook op dat Black naar Isaak staart. Ze komen om Isaak en Black heen staan en dan 

ziet Isaak dat ze allemaal met grote ogen en open mond naar hem kijken.   

“Hou op, ik vind dit eng. Wat is er?” vraagt hij een beetje in paniek. “Je ogen! Je ogen!” roepen 

ze dan uit, “Je ogen lijken op drakenogen.” Isaak snapt er niets van. Hij wist dat hij bijzondere 

ogen had, maar drakenogen. Hij vindt het maar eng en hij bedekt zijn ogen met zijn handen.  

Maar dan krijgt Black een ingeving: “Ik weet het. Als je de draak zoekt en niet vindt, weet dan 

dat hij zich in jou bevindt.” De vriendjes kijken Black vragend aan. Black vervolgt: “Ik weet niet 

hoe ik aan die rijmpjes en wijsheden kom. Ze worden verteld aan alle draken als ze jong zijn. 

Wij leren door verhalen over vroeger, nu en in de toekomst. Nooit weten we of ze waar zijn, 

maar ze bevatten altijd iets van waarheid. En sommige heb ik onthouden.” 

“Dat komt dan nu goed van pas,” zegt JK, en de vriendjes weten direct wat ze moeten doen. 

Ze leggen hun hand op hun hart en zeggen: 

“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

Een zacht gouden gloed omringt hem, mist verschijnt en trekt weer weg, en dan staat naast 

Isaak een paarsblauwe draak met schubben net zo prachtig als het heelal. De vriendjes kijken 

vol ontzag naar deze prachtige draak die voor hun gevoel uit Isaak is gekomen. 

“Vrees niet, ik was niet verstopt in Isaak. Je zag mij alleen in de diepte van zijn ogen,” zegt de 

draak, “Ik ben Indigo, ik ben de ruimtedraak, maar wordt vaak de sterrendraak genoemd. Niet 

omdat ik licht geef, maar juist omdat ik ervoor zorg dat je het licht in jezelf en in het donker 

ziet. Zo ontdek je ook hoe alles met elkaar verbonden is en dat zowel het geheel als de kleine 

delen magisch zijn. Ik wilde niet gezien worden, maar zoals ze zeggen: je ogen liegen niet. Dus 

zagen jullie mij in de ogen van Isaak.” 

De vriendjes begrijpen wat Indigo bedoelt. Als een vriendje verdrietig is of boos, maar ook als 

die blij is, zien ze dat als eerste aan zijn ogen. Zelfs als ze zeggen dat ze niet verdrietig zijn. En 

JK zegt altijd dat je ogen de spiegel van je ziel zijn. Ze wisten niet altijd wat hij daarmee 

bedoelde, maar toen hij zei je ogen zijn de spiegel van je hart, begrepen 

ze het direct. Ze zien het nu ook bij Indigo, die de vriendjes met 

vriendelijke wijze ogen aankijkt. 

“Hier hebben jullie de indigo steen. Ik weet dat jullie daarvoor kwamen 

en als jullie met zovelen naar ons zoeken en het contact met de draken 

willen herstellen, dan vertrouw ik erop dat dit zo heeft moeten zijn,” 

Indigo geeft de steen en verdwijnt in de donkere nacht, een spoor van 

sterren achterlatend. 
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De ontmoeting met de paarse draak 
Het is al donker. De zon is helemaal achter de horizon verdwenen. JK, Black en de vriendjes 

lopen dicht bij elkaar. Ze zien geen hand voor ogen. De maan staat nog laag aan de hemel, dus 

er is nog nauwelijks maanlicht. “Dit is ook al zo’n tussenfase,” zegt Isaak, “net als toen de zon 

onderging en het nacht werd. Maar ik zie nog niet echt hoe dit ook iets moois heeft.” JK kijkt 

naar de lucht: “En toch heeft elke fase iets moois. Alleen soms zie je het pas later,” “Of 

misschien nooit,” zegt Japie.  

“Dat kan,” zegt Black, “Maar dat zou heel zonde zijn. Want de natuur is heel mooi, maar ook 

heel wijs. Het kan je heel veel leren, als je goed oplet. Kijk maar.” Hij wijst naar de maan. “Zie 

je dat de maan verandert van vorm, maar ook in kleur naarmate die verder omhoog klimt.” 

De vriendjes kijken naar de maan. “Hij gaat eigenlijk ook heel snel omhoog,” zegt Lisa, “Dat 

wist ik helemaal niet.” 

“Dat lijkt alleen maar zo,” zegt Japie. “Hoe weet jij dat?” vraagt Lisa. “Nou ik zit soms hele 

nachten in de toppen van de bomen en vind niets mooier dan naar de opkomende maan te 

kijken. Eerst lijkt hij heel groot en ook heel snel omhoog te gaan, maar als je even wacht dan 

lijkt hij steeds kleiner en steeds langzamer te stijgen. Dat komt omdat als hij laag bij de horizon 

is, je hem nog kunt vergelijken met bijvoorbeeld huizen, bomen of misschien wel bruggen. Als 

hij eenmaal hoog in de lucht is kun je hem alleen nog vergelijken met sterren en die zijn heel 

ver weg. Dus lijkt de maan ook kleiner.” 

De vriendjes luisteren aandachtig naar Japie. “Klopt dat Black? Bedoelde je dat we dit van deze 

fase kunnen leren?” vraagt Lisa. Black kijkt de vriendjes aan: “Ja dat klopt. En het is inderdaad 

iets dat heel belangrijk is. Als we ons vergelijken met anderen zien we niet altijd hoe het 

werkelijk is. Je kan jezelf dan groter vinden, of juist kleiner. En daarmee doe je jezelf eigenlijk 

tekort. Want is de maan minder magisch als hij laag aan de hemel staat dan hoog in de lucht? 

Of andersom, is die minder mooi hoog in de lucht dan laag aan de hemel?” 

De vriendjes moeten hier even over nadenken. “Eigenlijk vind ik de maan altijd mooi,” zegt 

Japie, “Als het volle maan is, halve maan, zelfs als ik maar een streepje zie. Dus ik denk dat het 

vergelijken helemaal niet zo goed is.” Black glimlacht naar Japie en zegt: “Daar ben ik het 

helemaal mee eens Japie. Door te vergelijken met anderen of andere dingen vergeet je vaak 

dat hetgeen je bekijkt gewoon op zichzelf al bijzonder is.” 

Terwijl ze praten lopen ze door het bos. Ze zijn aangekomen bij een open vlakte en de maan 

staat ondertussen hoog aan de hemel, maar ze zien hem niet. Er zitten wat wolken voor. Maar 

dan drijven de wolken weg en verlicht het felle maanlicht het open veld. De vriendjes voelen 

hun hart een sprongetje maken, want het veld is niet zomaar een veld met wat gras, maar het 

staat vol met paarse bloemen. De blaadjes bewegen zachtjes heen en weer en het lijkt alsof 

er een paars licht vanaf komt met een kleine gouden gloed. 

De vriendjes weten direct wat ze moeten doen. Ze gaan bij elkaar staan. Samen voelen ze zich 

namelijk veel sterker en ze hebben gemerkt dat ook de gouden gloed ze dan makkelijker 

omring. Ze leggen hun hand op hun hart en zeggen:  
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“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

Een zacht gouden gloed omringt ze en weer ontstaat er eerst een mist, die direct weer 

wegtrekt. Maar dat is niet het enige, ook de paarse bloemen komen in beweging. De blaadjes 

beginnen heen en weer te fladderen en dan zien ze pas dat het geen bloemen zijn, maar 

vlinders: prachtige paarse vlinders met op hun vleugels lichte gouddraden. Ze vliegen omhoog 

van het gras waarop ze zaten en komen samen in een wolk. De vriendjes kijken ademloos toe. 

De wolk wordt groter, de vlinders vliegen steeds dichterbij elkaar en dan opeens staat er een 

paarse draak midden in het veld. De vlinders zijn de draak. Al die kleine vlinders vormen één 

grote draak. Ze hebben nog nooit zoiets magisch gezien. 

“Wat fijn dat jullie hier zijn. En wat knap dat jullie voorbij de kleine details kunnen kijken en 

zo het geheel kunnen zien,” zegt de paarse draak, “Ik ben Violet. Ik ben net als de andere 

regenboogdraken weggegaan met een steen van de poort naar drakenland. We dachten daar 

goed aan te doen. Maar jullie hebben mij een waardevolle les geleerd. Ik was gekwetst, ik 

dacht dat ik werd afgewezen en sloot daarom mijn hart. Ik heb me lange tijd hier verstopt en 

dacht dat ik beter mezelf niet meer kon zijn. Dus werd ik heel veel kleine delen van mezelf: 

vlinders, want die zouden anderen wel accepteren.” 

De vriendjes begrijpen ook nu weer heel goed wat de draak bedoelt. Ook zij hebben zich wel 

eens anders gevoeld en voelden zich afgewezen. Dus gingen ze zich aanpassen, maar eigenlijk 

werden ze daar helemaal niet gelukkig van. JK had het echter altijd direct door en hielp ze dan 

om zichzelf weer te worden en zo kwam het toch altijd goed.  

“Gelukkig hebben jullie ons herinnerd aan wie we zijn. En vooral dat het tijd is dat wij ons weer 

laten zien. Ik word de vlinderdraak genoemd, omdat ik symbool staat voor transformatie, 

ofwel verandering. Maar ook word ik wel de draak van de onvoorwaardelijke en oneindige 

liefde genoemd. En ik denk dat het tijd is dat wij met zijn alle 

de wereld laten overstromen met liefde.” 

De vriendjes knikken. Violet heeft gelijk. Er mag nog meer liefde 

in de wereld komen en met de draken aan hun zijde gaat dat 

vast lukken. Violet geeft de laatste steen en dan vliegt ze op. 

Boven in de lucht zien de vriendjes nu ook de andere zes 

regenboogdraken. Als Violet bij ze is, verdwijnen ze in de nacht. 

De steen ligt in de klauwen van JK. De vriendjes kijken er vol 

bewondering naar. Ze kunnen niet geloven dat ze dit allemaal 

in één dag hebben meegemaakt. Moet je nagaan wat er kan 

gebeuren als de poort naar drakenland weer open is. 
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Drakenland 
Nadat JK, Black en de vriendjes de paarse steen van Violet hebben ontvangen lopen ze terug 

naar de plaats waar de poort naar drakenland is. De stenen veilig opgeborgen in de rugzak van 

Isaak. Opgewekt en vol verhalen over deze bijzondere zoektocht komen ze bij de plek aan. 

Maar als ze de grote brokstukken overal verspreid zien liggen zakt ze de moed in de schoenen. 

“Hoe krijgen we die grote stenen nu weer op elkaar?” zucht Lisa en ook de andere vriendjes 

zuchten diep. 

“Oh maar dat is niet heel moeilijk,” zegt Black, “Je moet de regenboogstenen in de juiste 

volgorde leggen en dan gaat alles vanzelf.” De vriendjes kijken hem ongelovig aan. “Zullen al 

die brokstukken dan vanzelf weer op zijn plek komen?” vraagt Streep. Black knikt: “Jazeker. 

Als je de basis goed opbouwt dan ontstaat de magie van de drakenkracht. Let maar op.” 

De vriendjes geloven het nog niet helemaal, maar ze doen wat Black zegt. Ze pakken de stenen 

uit de tas van Isaak en leggen ze op een rij bovenop de restjes van de onderkant van de poort. 

Die staat er namelijk nog wel. Rood, oranje, geel, groen en blauw, en als laatste indigo en 

violet. De stenen krijgen direct een bijzondere gloed. Iedere steen in de eigen kleur, maar ook 

ontstaat er een witgouden gloed omheen. Ze zijn nog mooier dan daarvoor. En naast het 

witgouden licht zien ze ook allerlei kleine fonkeltjes rondom de poort.  

Als vanzelf leggen ze hun hand op hun hart en zeggen:  

“Als je wilt dat een draak je vertrouwt 

Omring jezelf dan met het licht van goud 

Hou je hart open, wees vol liefde en kracht 

Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht 

Wees niet bevreesd en houd moed 

Met de verbinding komt het dan wel goed 

Samen zullen jullie dan stap voor stap 

Kunnen klimmen op jullie levenspad” 

Ze zijn nog niet uitgesproken of één voor één beginnen de brokstukken van de poort te 

bewegen. Ze komen los van de grond en zweven richting de poort. Ze draaien een paar keer 

boven de basis in het rond en dan zakken ze allemaal op de juiste plaats. Binnen enkele 

seconden is de poort naar drakenland weer hersteld. Een wit gouden licht straalt door de 

opening. De vriendjes zijn even verblind door het felle licht en dan zien ze een prachtige witte 

draak. 

Black maakt een buiging en ook JK zakt direct op één knie als hij de witte draak ziet. De 

vriendjes kijken naar de twee draken en als Black diep snuift naar ze en een beetje boos kijkt, 

zakken ook zij op één knie en buigen voor de witte draak. Ze durven niet echt op te kijken, 

maar gluren door hun wimpers naar wat er nu gaat gebeuren. 

Na wat een eeuwigheid duurt begint de witte draak eindelijk te spreken: “Sta op lieve 

vrienden, wat fijn dat jullie de poort naar drakenland hebben hersteld. Ik ben Freya de 

drakenkoningin en ik ben de beschermer en moeder van alle draken. Ik ben ook diegene die 
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heerst over de sluiers van mist tussen onze werelden. Ik begrijp dat jullie contact willen met 

de draken en toegang willen tot drakenland. Ik voel dat jullie het goed bedoelen en ook de 

regenboogdraken hebben jullie de stenen toevertrouwd. En ik zie dat mijn trouwe beschermer 

Black jullie al in zijn hart heeft gesloten.” 

De vriendjes kijken naar Black. Nu zien ze pas hoe liefdevol hij naar ze kijkt en hoeveel licht hij 

uitstraalt. Ze waren tot nu toe nog altijd een beetje bang voor hem geweest, maar alle twijfels 

vallen van de vriendjes af. Black merkt het kijkt ze met een glimlach aan. “Ik ben misschien 

krachtig en soms heel fel, maar als mijn vriend ben je veilig en ben ik jouw meest trouwe 

helper.” De vriendjes voelen nu ook hun hart warm worden en stralen. Dat hadden ze nooit 

durven dromen. Dat deze prachtige en krachtige zwarte draak hun vriend is. 

De drakenkoningin kijkt geamuseerd toe en zegt: “Nu jullie de poort naar drakenland hebben 

hersteld en de eerste vriendschappen al hebben gesloten, heet ik jullie welkom in 

drakenland.” De vriendjes beginnen te juichen en springen op en neer van vreugde. Vooral JK 

kan zijn geluk niet op. Hij gaat eindelijk zijn familie ontmoeten. Hij vliegt omhoog richting de 

poort om er doorheen te vliegen. De koningin doet een stap opzij.  

JK gaat door het witte licht heen en de vriendjes zien hem even niet meer. Maar dan zien ze 

hem aan de andere kant van de poort weer vliegen. Ze zien de verbaasde blik in JK’s gezicht 

en ook de vriendjes snappen er niets van. Hij zou toch door de poort in drakenland moeten 

komen, toch niet weer terug in hun eigen land? JK probeert het nog een keer en nog een keer. 

Tot hij teleurgesteld en verdrietig weer terug op de grond land. Hij begrijpt er helemaal niets 

meer van. 

JK kijkt vragend naar de drakenkoningin. Ze slaat haar vleugels uit en met enkele slagen landt 

zij naast JK. Ze ziet de vertwijfeling in zijn ogen en slaat een vleugel om hem heen. “Lieve JK, 

je hebt me niet gevraagd waar de poort voor dient. Ook heb ik je nog niet kunnen vertellen 

hoe je in drakenland komt. Ik begrijp je enthousiasme om je familie te ontmoeten en daardoor 

ging je van alles zelf invullen. Je dacht waarschijnlijk dat je als je door de poort vliegt je in 

drakenland komt, of niet?” JK knikt. Hij dacht dat inderdaad. 

“Ik kan je zeggen dat dit waar is en ook weer niet,” vervolgt de drakenkoningin, “De poort is 

geen echte toegangspoort, de poort is slechts een symbool met magische kracht. Wie de poort 

kan zien, weet dat hij de draken kan zien. Dat kan alleen als je goede bedoelingen hebt en je 

omringd met liefde voor jezelf en de draken. Als je hart er klaar voor is, zul je de poort kunnen 

zien en kun je dus ook drakenland zien. Maar in tegenstelling tot wat jij denkt bestaat er geen 

apart drakenland. De draken leven niet apart van jullie. Er is geen echte grens of muur die 

jullie scheidt. Maar alleen de muur van wat jullie zien en geloven. Geloof je niet in draken, heb 

je angst voor ze, dan zul je ze niet zien. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.” 

De vriendjes kijken de drakenkoningin sprakeloos aan. “Ik begrijp het niet,” zegt Japie, “Zijn 

de draken er dan altijd, alleen zien wij ze gewoon niet?” De drakenkoningin moet lachen: “Ik 

denk dat jij het heel goed begrijpt. Want inderdaad de sluiers van mist die jullie van drakenland 

scheiden zit alleen maar in je hoofd. Als je gaat zien met je hart, dan zijn die sluiers er niet. De 

draken leven hier in jullie wereld. Ze leven in jullie. We zijn allemaal verbonden, één met 

elkaar, althans als je dit wilt zien.”  
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De vriendjes zijn er even stil van. Ergens voelt dit heel naar. Alsof ze een beetje voor de gek 

gehouden zijn en ze leefden toch altijd vanuit hun hart, dan hadden ze de draken toch moeten 

zien? In gedachten verzonken staan ze een beetje beteuterd bij elkaar. Ze hebben niet in de 

gaten dat de drakenkoningin hun gedachten volgt. 

“JK,” zegt ze dan, “Als jij aan de draken dacht, wat voelde je dan?” JK denkt even na: “Ik weet 

het niet precies. Ik had altijd hoop dat er meer draken waren, maar was bang dat ik het mis 

had.” Hij slaat zijn ogen neer, maar direct daarna kijkt hij naar de drakenkoningin. Hij weet 

het. En ook de vriendjes krijgen hetzelfde inzicht. “We hoopten en waren bang, maar we 

geloofden niet en durfden er niet op te vertrouwen. Dat is het! Daarom zagen we ze niet,” 

roepen ze tegelijk en het is alsof er een wereld voor ze opengaat.  

En dat klopt want op datzelfde moment, verschijnen er overal draken. In allerlei kleuren, 

vormen en grootte. Ze vliegen door de lucht, lopen over de grond en alles daar tussenin. Ze 

blazen zachte rookwolken uit hun neusgaten en verzamelen zich rondom de vriendjes. Ze 

kijken hun ogen uit, maar geen moment voelen 

ze angst. De liefde en kracht straalt gewoon 

van de draken uit. De vriendjes knuffelen ze en 

mogen zelfs hun prachtig glimmende 

schubben aanraken en op hun ruggen zitten. 

Het is net alsof ze al jaren bevriend waren en 

nu elkaar eindelijk weer zien na een lange tijd.  

Als iedereen wat rustiger is geworden zegt de 

drakenkoningin: “Welkom ook voor jullie lieve 

draken. We staan hier aan het begin van een 

mooie verandering in de wereld. Lange tijd 

leefden we gescheiden van elkaar, uit angst, 

wantrouwen, onzekerheid en ongeloof. Maar 

wij hebben altijd samengeleefd en nu is de tijd 

gekomen dat we dat weer doen. Zo kunnen we 

de wereld kleuren als een regenboog. Want 

zoals jullie nu weten is de magie van de drakenkracht enorm. En ieder van jullie is uniek en 

een stukje van de schakel.” De vriendjes en de draken knikken. Een zacht wit gouden licht 

omringd ze. Het voelt als een warme deken vol liefde.  

“Maar waarom nu wel? Ik heb lange tijd ernaar verlangt, waarom kon het niet eerder?” vraagt 

JK. “Omdat alles op zijn tijd komt, “antwoordt de drakenkoningin, “En nu is de tijd gekomen 

om van ongezien en onzichtbaar voelen, naar zichtbaar en gezien voelen te gaan. Draken en 

kinderen, eigenlijk iedereen, wil namelijk graag gezien worden. Soms echter zit daar een sluier 

tussen van mist, een soort muur van onbegrip, angst, verdriet, pijn, enzovoorts. Dan kun je 

roepen en schreeuwen, zoeken en misschien zelfs wegrennen of je verstoppen, maar het helpt 

niet. Wat wel helpt is in je kracht staan, vol liefde voor jezelf en de deur naar je hart openen. 

Dan ga je jezelf zien en durf je weer zichtbaar te zijn. Waardoor je ook het licht in anderen 

weer kunt zien.” 
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“Ohhh, dus de deur naar je hart is net als de poort naar drakenland!” zegt Otto. “Dat klopt,” 

zegt de drakenkoningin en ze glimlacht. Een wit licht omringt haar en de vriendjes begrijpen 

nu pas hoe zij hetzelfde hadden gedaan als de draken. Het was net een spiegel. En door de 

draken te helpen weer vertrouwen te krijgen, kregen zij het ook. En zo konden ze elkaar weer 

ontmoeten. “Maar hoe kunnen we nu zorgen dat we vanaf nu altijd met elkaar verbonden 

blijven?” vraagt Joep. 

“Daar lieve vriendjes helpen de draken jullie graag bij,” antwoordt de drakenkoningin, “Want 

door de zeven kwaliteiten van de regenboogdraken in jezelf te ontwikkelen kun je dit 

bereiken. En als je die in jezelf hebt ontdekt, zijn er nog veel meer draken die je maar wat 

graag over hun krachten willen vertellen en hun wijsheid met je willen delen. Het enige dat 

jullie hoeven te doen is de poort naar drakenland open houden. En dan ontmoet je vanzelf de 

draak die jou graag als vriend wil.”  

De vriendjes kijken om zich heen. Ze zien de enorme hoeveelheid draken om ze heen. Allemaal 

anders, maar allemaal stralen ze hetzelfde licht uit. Ze kunnen niet wachten om alles over ze 

te weten te komen. En de draken denken er precies hetzelfde over. Zij hebben ook veel zin 

om hun nieuwe vrienden te leren kennen en om samen magische avonturen te beleven. En ze 

voelen allemaal dat de tijd daar nu perfect voor is. 
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Nawoord 
Drakenkracht is je vuur, je innerlijke kracht. Maar het is ook zoveel meer, het is daadkracht, 

veerkracht, levenskracht en hartkracht. Het is het drakenvuur, de passie, die de draaiende 

motor is in het leven, maar vooral in het vorm en kleur geven aan je leven. Dat innerlijk vuur 

helpt je opstaan, doorgaan en kiezen vanuit je hart en daar ook voor gaan. Daarvoor moet je 

echter in je lichaam aanwezig zijn. Dan kun je de drakenkracht in jezelf voelen en die gebruiken 

om te creëren en te manifesteren. 

Vanuit je hart leven is niets anders dan vanuit de verbinding met je volledige levenskracht 

leven. En de draken helpen je de basis daarvoor te herinneren en te verankeren in jezelf en je 

leven.  

Dit helende verhaal in combinatie met schattenjachten in de natuur helpen je om stil te staan 

bij jouw kracht, bij hoe jij je voedt en hoe je (nog meer) vanuit je hart kunt leven. Want alleen 

dan kun je vanuit een zachte liefdevolle verbinding met jezelf krachtige stappen zetten naar 

geluk.  

Op momenten dat je het zwaar hebt, het leven wat mistig lijkt en je eigenlijk niet weet welke 

kant je op moet, maar ook als je lekker in je vel zit, vol levenslust en kracht leeft, kunnen de 

draken jou helpen. Want er is niets dat je niet aankan en geen weg die je niet in kan slaan, 

zolang je maar in jezelf en je oneindige kracht gelooft. 

De draken zijn er in vele kleuren, vele gedaanten en zijn zowel mannelijk als vrouwelijk. De 

draken die in dit verhaal hun wijsheid wilden delen zijn slechts enkele van de draken die je 

willen helpen op jouw levenspad. Ze hebben allemaal hun eigen naam, hun eigen unieke 

kracht en wijsheid en delen die met liefde met jou. 

Als je kunt kijken voorbij de dimensies van de dualiteit, voorbij de sluiers van je gedachten en 

emoties, als je los kunt laten wat je hoort te zien, kun je zien wat er werkelijk is. En dan zul je 

zien dat jouw drakenvriend al op je staat te wachten. En als het contact is gelegd, zullen ze er 

altijd voor je zijn. Ze willen met je spelen, met je vliegen, ze zullen je troosten en over je waken, 

ze helpen je indien nodig en stimuleren je waar ze kunnen. En het enige dat zij van jou vragen 

is om de poort naar drakenland open te houden. 

Kijk snel in het werkboek en doe de meditatie die bij de eindopdracht zit, dan ontdek je niet 

alleen hoe je de poort openhoudt, maar zul je ook jouw eigen drakenvriend ontmoeten. 
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Tot ziens bij Magische Ontdekkingsreizen 

naar Innerlijke Schatten 

liefs, Eveline 
 

 

 


