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Voorwoord 
De Regenboogschattenjacht 5.0 neemt je mee op de Magische Ontdekkingsreis naar een 

zomer vol geZONdheid. 

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

gaan we op zoek naar de zeven stenen van la Corona. Dit is de kroon van het volk van de 

Aarde. Helaas is de kroon vervloekt en daardoor is er een enorme dikke donkere mist over het 

land gekomen. Een mist die angst brengt en het licht tegenhoudt. 

Inhoud  

Op een dag ziet JK de draak dat er donkere mist komt uit het duistere woud. Hij vliegt snel 

naar het dorp, maar als hij er aankomt is het al heel donker. Iedereen is in paniek. JK en zijn 

vrienden vinden elkaar echter snel. Als ze van JK horen waar de mist vandaan komt, weten ze 

direct wat ze te doen staat. Ze moeten het duistere woud in.  

In het duistere woud ontmoeten ze Reina, de koningin van het volk van de Aarde. Zij vertelt 

hen over de vloek en de kroon, hun trots: la Corona. Alleen met de zeven regenboogstenen 

kunnen ze de vloek opheffen, de mist laten verdwijnen en de zon weer laten schijnen. De grote 

vraag is natuurlijk, gaat dit ze lukken? 

Schattenjachten  

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, 

Eveline 
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De donkere mist 
JK de draak zit zoals elke dag in de opening van zijn grot hoog op de berg. Hij kijkt naar de zon 

die langzaam boven de bomen van het woud verschijnt. “Wat is de zonopkomst toch altijd 

bijzonder,” zucht hij. De zonnestralen verlichten de toppen van de bomen, schijnen licht op 

het wuivende gras van de groene weide en laten het zand op de open vlakte glinsteren. Van 

verre ziet hij zijn vrienden ontwaken. Otto de olifant, Streep de tijger. Ook de vogels beginnen 

te fluiten en bij de magische wezens ziet hij de elfjes ook al vlijtig rondvliegen. Hij houdt van 

deze vallei. Alles eraan is precies goed.  

Zijn blik dwaalt af naar het dorp aan de rand van het bos. Ook de mensen worden wakker. Hij 

ziet rook kringelen uit hun schoorstenen en kan bijna de geur ruiken van de heerlijke broodjes 

en croissantjes die zij ’s ochtends altijd maken. Hij knijpt zijn ogen tot speeltjes, zou Isaak al 

wakker zijn. Ze zouden vandaag naar de hoge bergen gaan, daar tussen die bergen is een 

prachtig meer. Daar willen ze gaan zwemmen. 

JK hoeft niet lang te zoeken naar het huis van zijn vriend. Hij weet precies waar het staat, aan 

de rand van het dorp, daar waar het dorp grenst aan de duistere wouden. JK ziet beweging in 

het huis. Mooi dan kunnen ze zo vertrekken. Maar dan valt zijn oog op iets anders. Hij schrikt. 

Wat is dat?   

Een grote donkere mistwolk komt uit het duistere woud. De bomen zijn nauwelijks meer 

zichtbaar. Het is één grote donkere massa. Als een muur rijst het op uit het bos. Een muur die 

steeds hoger wordt en verder naar voren schuift richting het dorp.  

JK springt op. Isaak. Het dorp. Het dorp is in gevaar! Hij spreidt zijn vleugels en vliegt zo snel 

als hij kan richting het dorp. Maar de donkere mist trekt sneller op dan dat hij kan vliegen. En 

eer hij is aangekomen bij het huis van Isaak, is het huis al verdwenen in de dichte mist. JK ziet 

geen hand voor ogen. Waar is iedereen? 

“Help!” “Wat gebeurt er?” “Mam!” “Pap!” “Isaak!”. JK hoort ze wel roepen, maar ziet 

niemand. Wat moet hij doen? Hij denkt diep na. Als er iets is dat hij heeft geleerd, is dat het 

geen zin heeft om nu ook als een dolle rond te gaan rennen en te gaan roepen. Hij moet kalm 

blijven. Er moet een reden zijn dat dit gebeurt. En als hij rustig is, kan hij dit oplossen. Vast 

wel. 

Hij haalt een paar keer diep adem. Zodra hij voelt dat zijn hart niet meer keihard in zijn keel 

bonkt en hij weer rustig kan ademen en kan nadenken, kijkt hij om zich heen. Hij ziet niet veel, 

maar wel iets. Draak zijn heeft nu toch ook wel weer voordelen. Hij ziet de energie van het 

lichaam van Isaak en zijn ouders. Ze hebben elkaar gevonden en houden elkaar vast. JK loopt 

naar ze toe. 

Als hij bij ze in de buurt is snuift hij diep en kleine vuurvonkjes komen uit zijn neusgaten. Isaak 

ziet en hoort het. “JK, je bent hier! Gelukkig! Wat is er gebeurt? Wat is dit? Wat moeten we 

doen?” Het is een waterval aan vragen. “Rustig Isaak, alles komt goed,” zegt JK. “Hoe weet je 

dat?” vraagt Isaak angstig met piepende stem. “Dat doet het altijd Isaak. Het komt altijd goed,” 

antwoord JK, “Kom we hebben elkaar nu nodig om dit op te lossen. Laten we de rest van onze 

vrienden gaan zoeken.” 
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Isaak en JK lopen door het dorp op zoek naar hun vrienden. Ze zien gaan hand voor ogen en 

horen en voelen de paniek van de mensen en dieren om hun heen. Dankzij JK lukt het ze echter 

om met zijn allen te verzamelen bij het dorpsplein. Lisa is doodsbang. Anton doet stoer en 

vertelt de meest enge verhalen. Maar wat niemand ziet is dat hij zijn knuffel stevig in zijn 

handen heeft geklemd.  

“We moeten weten waar deze mist vandaan komt,” zegt Sophie. “Maar hij kwam uit het 

duistere woud,” zegt Isaak, “Daar ga ik echt niet naartoe.” De vrienden rillen al bij de gedachte. 

In al die jaren zijn ze nog nooit het duistere woud ingegaan. Zelfs niet op de meest zomerse 

lichte dagen. Zelfs niet op schattenjacht. “Misschien is het daar nu tijd voor,” zegt JK, “we 

kunnen die plek niet blijven ontlopen.” 

De vrienden zuchten, ze weten dat JK gelijk heeft. Ze moeten hun angst onder ogen komen. 

Deze mist is er niet zomaar. “Laten we de magische wezens ook vragen om mee te gaan. 

Samen staan we sterk toch?” zegt Lisa. De vrienden knikken. Ze weten ondertussen hoe ze 

hun magische vrienden moeten roepen. Ze hoeven alleen maar aan ze te denken en ze liefde 

te sturen met hun hart. Dan komen ze vanzelf.  

En jawel, het lukt. Binnen enkele seconden zijn de magische wezens ook op het dorpsplein. 

Elfeline zweeft voorop en haar lichtje schijnt ondanks de donkere mist fel over het plein. “Hoe 

kan dat nou. Een zaklamp schijnt niet door de mist heen, maar jouw licht wel?” Vraagt Nina. 

Elfeline glimlacht: “Mijn licht is een natuurlijk licht, dat straalt door alle duisternis heen.” Nina 

begrijpt het niet helemaal, maar voelt een opluchting en vertrouwen. Met haar vrienden om 

haar heen voelt ze zich niet meer zo bang. 

De bonte groep vrienden lopen samen naar het duistere woud. Elfeline en JK voorop. De rest 

er achteraan. Ze houden elkaars handen vast, bang om de weg kwijt te raken en vormen zo 

een lange slinger. Als ze aan de rand van het woud aankomen staan ze even stil. Ze slikken. 

Nu gaat het gebeuren. Dan halen ze diep adem en stappen de duisternis in.  

Een koude rilling gaat over hun ruggen. De donkere mist omsluit hun lichamen. Ze houden de 

handen nog iets steviger vast. Zo lopen ze verder en na wat een eeuwigheid lijkt zien ze opeens 

een lichtje schijnen. Heel in de verte. Ze kijken naar Elfeline en de magische wezens. Die zijn 

nog steeds bij hen. Die kunnen dat lichtje dus niet zijn. Het lichtje heeft een enorme 

aantrekkingskracht en dus lopen ze er automatisch naartoe. 

Het lijkt in eerste instantie niet groter te worden. Maar ook niet kleiner. Het lijkt alsof het voor 

hen uit zweeft en wil dat ze het volgen. De vrienden denken er echter niet over na. Als 

gehypnotiseerd volgen ze het lichtje. Dan opeens stopt het. De vrienden komen nu dichterbij. 

En wat ze dan zien, hebben ze nog nooit gezien.  

Voor hen staat een licht stralend wezen, lijkend op een mens, maar met puntige oortjes als 

een elf. Het wezentje heeft helder groene ogen, lange goudbruine haren en is ongeveer 

anderhalve meter hoog. Ze staat rechtop, krachtig en straalt ze heel veel liefde uit. De 

vrienden kijken haar betoverd en ademloos aan. Niemand beweegt of zegt iets. Het wezentje 

kijkt hen vriendelijk aan. Het lijkt alsof ze wacht tot de vrienden uit hun betovering zijn 
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gekomen. Ze knippert met haar ogen. Dat lijkt het gewenste effect te hebben. De vrienden 

beseffen nu pas dat ze haar aanstaren.  

“Sorry dat we je zo aanstaren,” zegt Lisa, “Maar mogen wij weten wie jij bent? Het wezentje 

lacht en zegt: “Ik ben Reina. Ik ben de koningin van het volk van de Aarde. Wij leven hier in 

het woud en zorgen voor de aarde, de natuur, en voor iedereen die op haar leeft. Door ons 

werk blijft iedereen gezond.”  

Ze pauzeert even en vervolgt dan: “Ik heb echter niet veel tijd. Zoals jullie hebben gemerkt is 

er zich een ramp aan het voltrekken. Ons volk dreigt ten onder te gaan. Onze kroon ‘La Corona’ 

is vervloekt. Daardoor raken wij onze verbinding met onze ziel kwijt en kunnen wij ons werk 

hier op Aarde niet doen.” 

De vrienden slaan hun handen voor hun mond. “Maar dat kan niet. Wie heeft dat gedaan. Wie 

is zo kwaadaardig. Als jullie je werk niet meer kunnen doen, dan is iedereen in gevaar!” Reina 

knikt. Een traan stroomt over haar wang. “Dat klopt. Daarom heb ik jullie hulp nodig. Er is 

namelijk maar één manier om de vloek op te heffen en dat is door het vinden van de zeven 

regenboogstenen. We moeten ze snel vinden. Ik vertel je onderweg alles, maar nu moeten we 

op zoek naar deze stenen.” 

“Maar waar moeten we heen? Hoe kunnen we de stenen vinden? We zien geen hand voor 

ogen.” vraagt Isaak. “Ik ben bang,” zegt Lisa. “Ik ook.” “Ik ook!” de vrienden zijn het eens, “Dit 

is veel te eng. Dit kunnen we nooit. Hoe dan?” vragen ze. Reina antwoordt: “Ik heb een rijmpje 

dat ons kan helpen. Het is een geheime code die al generaties lang wordt doorverteld. Nooit 

wist ik waarom. Maar nu weet ik dat dit ons gaat redden.” 

Reina pakt een briefje en begint te lezen: 

“Wanneer de kroon in gevaar is en zijn kracht verliest 

Weet dan dat het niet gaat om wat je doet, maar vooral om wat je kiest 

Wanneer je kunt kijken voorbij al het uiterlijke vertoon 

Dan vind je het geheim en de werkelijke kracht van de kroon 

Wanneer je de zeven kleuren van de regenboog gebruikt als zegen 

Zal ware gezondheid door een ieder worden verkregen 

Wanneer je zoekt op basis van de betekenis van de kleur 

Opent de nieuwe wereld voor jou haar deur 

En wanneer je dit doet met man en macht 

Krijgt de kroon ongekende kracht.” 

“Kom we moeten op zoek naar de stenen. We bedenken onderweg wel waar we de stenen 

kunnen vinden.” JK weet niet wat er precies aan de hand is. Maar hij voelt dat het nu of 

nooit is. En dus leidt hij samen met Elfeline en Reina zijn vrienden verder het woud in. 
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De rode steen 
Stapje voor stapje schuifelen de vrienden door het duistere woud. Bij elk geluidje dat ze horen 

duiken ze ineen. Reina kan dan wel met haar volk hier in dit woud wonen, maar dat maakt het 

nog niet minder eng. Schaduwen lijken op enge gedaantes en geluidjes van vogels op 

schreeuwende roofvogels. Alles lijkt te worden uitvergroot en versterkt door de mist. Ze zijn 

blij dat ze elkaar hebben.  

Reine loopt voorop. Ze lijkt geen magische krachten te hebben, behalve dan dat ze heel veel 

licht uitstraalt. Een gouden wit licht dat vooral uit haar hart lijkt te komen. Het geeft net 

genoeg licht om het pad door het woud te volgen. De vrienden hebben alleen geen idee waar 

Reina ze heen leidt. Ze lopen echt op zicht. En dat is niet veel. Reina zegt ook geen woord. 

Toch weten ze intuïtief dat ze haar moeten volgen. Onderweg praten ze met elkaar over de 

kroon, de kleuren van de regenboog en deze bijzondere schattenjacht. 

“We zijn wel vaker op een regenboogschattenjacht gegaan,” zegt Lisa, “Maar dit is toch echt 

nu al de meest bijzondere.” De vrienden knikken en praten door elkaar heen over alle vreemde 

gebeurtenissen. Het leidt ze af van hun angst en van het duister om hen heen. Ze hebben niet 

in de gaten dat Reina stil staat. JK botst tegen haar op. En de rest van de vrienden stoten tegen 

JK aan. Ze weten direct dat er iets mis is als ze naar het serieuze gezicht van Reina kijken. 

Het lijkt alsof zij meer ziet dan de vrienden. Schichtig kijkt ze om zich heen. De vrienden gaan 

automatisch dicht tegen elkaar aan staan. Dan horen ze een knetter. Een geritsel. Mompelen. 

Takken die breken. Ze houden hun hart vast. Dan richt Reina zich verder rechtop. Ze sluit haar 

ogen en begint te praten: “Lieve vrienden wees niet bang. Jullie zijn aangekomen in ons dorp. 

Dit dorp is niet meer wat het was. Angst heeft ons verlamd, ons hart verduistert en de liefde 

die ons leidt overschaduwd. Mijn volk is bang. Maar ze doen niemand kwaad. Wees geduldig, 

laat je niet afleiden door hun gedrag, zij hebben hulp nodig.” 

De vrienden begrijpen er niets van. Reina doet haar ogen weer open. Ze lijkt nu nog meer licht 

te geven en daardoor zien ze opeens waar ze zijn beland. Tientallen ogen kijken hen aan. Het 

zijn wezens net als Reina. Ze staan als versteend voor hun huizen en kijken angstig naar de 

vrienden. En de vrienden kijken misschien wel net zo angstig terug. “Vrees niet lieve vrienden, 

ik heb beloofd meer te vertellen en dat zal ik nu doen.” 

Ze sluit haar ogen weer en ademt diep in en uit. Dan begint ze te vertellen: “Wij, het volk van 

de Aarde, wonen al eeuwen in dit woud. Vroeger leefden we in harmonie met de rest van de 

wereld. Iedereen was zich bewust van onze waarde en onze kennis. Ze vroegen om raad, 

hielpen ons en vooral leefden we in verbinding met elkaar. Helaas echter werden sommige 

mensen bang voor onze krachten. Ze wilden ons controleren, ze wilden er macht over hebben. 

Dus kwamen er regels en wetten. We werden steeds minder vaak uitgenodigd en om raad 

gevraagd. We werden ook steeds verder terug in het woud gedrongen. Dit woud dat vroeger 

het woud van licht heette, werd sindsdien het duistere woud genoemd. Dit om te voorkomen 

dat mensen onze wijsheden ontdekten. Al die tijd echter bleven we echter contact houden, 

tot er laatst iets verschrikkelijks gebeurde.” 
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Reina kijkt de vrienden aan. Ze luisteren aandachtig naar haar verhaal. Als ze ziet dat ze hun 

aandacht nog heeft vervolgt ze: “Nooit waren wij zelf onder de indruk van angst. Wij bleven 

in liefde en licht leven. Dit tot grote frustratie van de koning van de derde wereld die ons klein 

wilde krijgen. Dat is een wereld waarin vooral uiterlijk vertoon belangrijk is. Daarin speelt geld, 

macht en bezit een grote rol. Tot laatst toen de koning onze trots, onze kroon, die wij liefdevol 

La Corona noemen, heeft vervloekt. In plaats van glanzend goud is hij nu gitzwart. Nadat de 

kroon vervloekt was, werd mijn volk bang, eerst voor kleine dingen, toen voor steeds meer 

dingen. Later zelfs voor de natuur en elkaar. Ze mijden elkaar nu. Leven in isolatie in hun 

huizen. Blijven op afstand van elkaar, durven niet meer vies te worden. Dragen handschoenen 

en beschermen hun gezicht. Ze wassen continu hun handen en raken de aarde niet meer aan.” 

Reina stopt even. Dan zegt ze: “En dat is ernstig, heel ernstig. Onze kracht verdwijnt als wij het 

contact met de Aarde en elkaar kwijtraken. Dan kunnen we geen licht meer brengen en 

kunnen we de Aarde en al het leven niet meer gezond houden.” 

De vrienden kijken elkaar verschrikt aan. “Komt daar de donkere mist vandaan?” Vraagt Isaak. 

Reina knikt. “Het licht uit ons hart ontstaat uit de verbinding met onze kracht. Als die wegvalt 

stralen we enkel donker licht uit, dat is de duisternis die ons nu omhult.” “Maar dat kan niet, 

dat mag niet!” roepen ze. “Wat moeten we nu doen?” vraagt JK. “We moeten stenen in de 

kleuren van de regenboog vinden. De kleuren samen laten de liefde in de harten van het volk 

van de Aarde weer stromen. Als we die stenen op de kroon plaatsen wordt de vloek 

opgeheven,” antwoordt Reina. “Maar waar vinden we die stenen dan en vooral hoe?” vraagt 

Lisa, “We zien geen hand voor ogen?” “Lisa heeft gelijk. Het is hartstikke donker. Hoe vinden 

we nu die stenen?” vraagt Anton. 

“Daarvoor is het laatste deel van het rijmpje belangrijk,” zegt Reina, “Dat heb ik jullie nog niet 

verteld. Voor iedere kleur is er een aanwijzing, luister goed: 

Wanneer je op zoek bent naar de kleur rood 

Help dan een vriend in nood 

Want de steen zal verschijnen 

Als je de afstand kan laten verdwijnen 

Het antwoord moeten we dus niet buiten onszelf zoeken, maar in onszelf. Weten jullie hoe dit 

moet?” Reina kijkt de vrienden hoopvol aan.  

De vrienden springen enthousiast op en neer. Dit is appeltje-eitje. Dit hebben ze vaker gedaan. 

“We moeten jouw volk helpen, die zijn in nood! En wij weten precies hoe.” Nog voor Reina 

iets kan vragen gaan de vrienden bij elkaar in een cirkel staan. Ze leggen hun hand op hun 

hart. Dan sluiten ze hun ogen en worden heel stil. Ze ademen diep en rustig, in en uit. Ze 

voelen hoe de liefde in hun hart groter wordt en gaat stromen en dan zenden ze het uit naar 

het volk van de Aarde die nog steeds van angst aan de grond genageld staan.  

Een warme, liefdevolle wolk van licht beweegt zich echter hun kant op. Als een zachte deken 

slaat die om hen heen. Eén voor één verlicht de liefde de duisternis in hun hart. Hun ogen 

worden zachter, hun hart ontdooid. Sommigen moeten huilen, anderen beginnen te lachen. 
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Allerlei emoties komen naar buiten. De vrienden kijken tevreden naar elkaar. Het is gelukt. Ze 

wisten dat het zou werken. Langzaam aan komen de wezentjes nu dichterbij de vrienden. Toch 

voelen de vrienden nog enige afstand. Echter de wezentjes willen wel. Ze houden alleen 

anderhalve meter afstand. De vrienden weten ook nu weer wat te doen en weer sturen ze 

hen liefde. Ze weten uit ervaring dat als je bang bent, je eerst liefde moet voelen voor je weer 

in verbinding kan komen.   

Het lukt. De wezentjes krijgen een zachte gloed en kijken vriendelijk naar de vrienden. 

Voorzichtig voegen ze zich in de grote cirkel en als iedereen op zijn plekje staat voelen ze een 

trilling door de Aarde gaan. En dan uit het midden stijgt opeens een rode steen op. Een steen 

zo schitterend en krachtig dat een ieder hun hart vol liefde voelt schieten. 

“Rood is natuurlijk de kleur van de liefde en verbinding. Dat kon ook niet anders,” zucht 

Elfeline. De vrienden kijken elkaar aan. Ze hebben de eerste steen gevonden. Voorzichtig 

leggen geven ze hem aan Reina. Ze stopt hem in een kleine schatkist.  

“En nu?” De vrienden kijken om zich heen. Het licht begint weer te stralen in de harten van 

het volk van de Aarde. Maar de duisternis is duidelijk al ver in hun ziel en in het land getrokken. 

Alleen met de rode steen gaan ze deze vloek niet opheffen. Dat is duidelijk. Ze moeten echt 

nog op zoek naar de andere stenen. Maar voor nu halen ze opgelucht adem. Als deze wezens 

weer voorbij de sluiers van angst kunnen bewegen, dan komt de rest ook vast wel goed. 

Ze praten die dag tot laat met het volk van de Aarde. Ze vertellen elkaar de mooiste verhalen. 

En net als iedereen wil gaan slapen, begint Reina met een prachtig verhaal over de kracht van 

de oranje steen. 
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De oranje steen 
“Ik weet het nog goed,” vertelt Reina, “Ik was zeven jaar oud. De leeftijd waarop kinderen van 

het volk van de Aarde worden ingewijd in de kennis van de stamoudsten.” “Waarom op zeven 

jaar?” onderbreekt Lisa haar. “Omdat zeven een magisch getal is en er zeven belangrijke 

bouwstenen zijn voor gezondheid,” antwoordt Reina, “Op die de dag dat je dus zeven jaar 

wordt ga je ’s avonds met de stamoudsten naar een geheime plek voor een vuurceremonie.” 

“Wat is dat voor ceremonie? Is dat met echt vuur?” “Lisa, onderbreek Reine niet iedere keer, 

we willen het verhaal horen,” Anton geeft Lisa een por. Lisa kijkt een beetje beschaamd naar 

de grond: “Wat? Ik heb gewoon zoveel vragen. Ik mag toch wel vragen stellen?” 

Reina lacht en zegt: “Ik begrijp heel goed dat je veel vragen hebt en natuurlijk mag je ze stellen, 

maar zullen we doen dat ik eerst het verhaal vertel? Dan kun je daarna als je nog vragen hebt 

ze allemaal aan mij stellen en zal ik ze één voor één beantwoorden.” Lisa knikt tevreden. “En 

weet je Lisa, vaak is het zo dat als je het verhaal helemaal hebt gehoord, de vragen die je in 

het begin hebt ondertussen al lang zijn beantwoord. Dat is het mooie van verhalen vertellen 

die allang gebeurd zijn. Als je ze tot het einde luistert wordt het je vanzelf allemaal duidelijk. 

Dit in tegenstelling tot diegene die het verhaal beleeft. Die zal best af en toe heel veel vragen 

hebben.” 

Reina glimlacht weer en wacht tot iedereen weer aandachtig luistert. “Welnu, we 

verzamelden op het grasveld midden in het woud. De stamoudsten gingen eerst zitten en ik 

mocht daarna ook plaatsnemen in de cirkel. Er waren overal bloemen, lichtjes en sommige 

vrouwen hadden trommels bij zich en fluiten.”  

“Waren het alleen vrouwen dan?” Op het moment dat Lisa haar vraag stelt beseft ze dat ze 

Reina weer onderbreekt. “Sorry,” zegt ze. Reina gaat verder: “De stamoudsten die deze 

ceremonie doen zijn inderdaad alleen maar vrouwen. Wat een goede vraag Lisa. Ik was het 

vergeten te zeggen. Het zijn echter niet alleen de meisjes, maar ook de jongens die zo’n 

ceremonie krijgen. Maar het zijn wel alleen vrouwen die hun wijsheid op deze manier delen.” 

Reina gaat even verzitten. Ze sluit haar ogen en ademt een paar keer in en uit. Dan opent ze 

haar ogen en vervolgt: “In het midden van de cirkel was een grote vuurplaats. Grote blokken 

hout waren opgestapeld in de vorm van een piramide.  Het vuur brandde zachtjes. Iedereen 

deed zijn ogen dicht en de oudste van de groep riep toen de vier windstreken aan. Noord. 

Oost. Zuid. West. Daarna riep ze de geesten van onze voorouders aan. Ze dankte hen voor hun 

steun. Daarna volgde ook een dankwoord aan de Aarde, aan de Zon en het heelal.  

Ik vond het heel bijzonder en voelde een enorme zachte, liefdevolle energie mij omarmen. 

Alsof een warme deken om me heen werd geslagen. Toen werden er door de wijze mannen 

uit onze stam zeven grote zwarte keien gebracht en voor mij neergelegd. Zo plotseling als deze 

mannen kwamen, zo snel waren ze ook weer verdwenen.  

Ik had geen idee wat de bedoeling was. Maar nog voor ik een vraag kon stellen, sprak de 

stamoudste tot mij. ‘Lieve Reina,’ zei ze, ‘deze stenen staan symbool voor de zeven 

bouwstenen van ons volk. Het zijn de zeven wijsheden waarop wij ons werk doen om de Aarde 

en iedereen daarop gezond te houden. Ze zijn de basis van een leven vol licht en liefde.’  
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Ik weet nog dat op dat moment er voor mij niets magischer was in mijn hele leven dan deze 

zeven grote zwarte keien. Vol verwachting keek ik naar de wijze vrouwen om mij heen. Ik wist 

dat ik werd ingelijfd in een magisch geheim. Stil wachtte ik tot zij het met mij zouden delen. 

Ik hoefde niet lang te wachten, want als snel nam de stamoudste het woord: ‘Lieve Reina, 

deze keien staan symbool voor: liefde, passie, licht, harmonie, rust, vertrouwen en verbinding. 

Dat is de basis voor een leven in volle gezondheid. Hiervan is alles afgeleid. Hier begint en 

eindigt het leven mee. Jij  mag deze stenen één voor één in het vuur leggen. De kracht van 

deze zeven bouwstenen is namelijk dat ze elkaar versterken en alleen met het vuur van jouw 

hart zal hun kracht geactiveerd worden. Dit vuur in het midden staat symbool voor de passie 

in jouw hart, jouw levenslust, jouw levenskracht. Als jij deze bouwstenen om jouw vuur heen 

legt zal jouw vuur beschermt en gesteund zijn. Zo kan het eeuwig branden en zul jij overal 

waar jij komt jouw licht kunnen verspreiden.’ 

Ik keek naar de stenen voor me en knipperde met mijn ogen. Deze stenen?  Die stenen die net 

door mannen, grote volwassen mannen, voor mij neer zijn gelegd? Deze grote keien? Ik 

begreep er niets van. Hoe kon ik die keien bij het vuur krijgen. Ik was helemaal niet zo sterk. 

Ik moet heel raar gekeken hebben, want om me heen hoorde ik de vrouwen gniffelen. 

De stamoudste keek me aan. Ze glimlachte bemoedigend naar me. ‘Ik weet dat het onmogelijk 

lijkt, maar niets is onmogelijk als jij je met jouw vuur verbindt.’ Daarna werd het stil. Mijn 

gedachten draaiden op volle toeren, ik voelde me warm en koud tegelijk worden, emoties 

gierden door mijn lijf. Wat moest ik doen? En vooral hoe moest ik dit doen? Opeens dacht ik 

aan een rijmpje dat mijn opa mij altijd vertelde als ik ging logeren:  

‘Op een dag zei een spinnetje tegen een kat 

Ik ga de wereld over reizen en dat is dat 

De kat keek het spinnetje smalend aan 

En zei: Dat heeft nog nooit een spinnetje gedaan 

Hij lachte vermakelijk en keek naar het spinnetje 

Zo’n klein frummeltje, zo’n klein dingetje 

Hoe dan, heb je daar wel aan gedacht? 

Het spinnetje zei:  Wacht maar tot wie het laatste lacht 

Vol vertrouwen werd zij toen stil en zei haar wens hardop 

De kat lachte nu luid en tikte op zijn kop 

Maar het spinnetje bleef rustig en wist het komt goed 

Zij voelde haar vuur brandden en had goede moed 

En toen was daar een windvlaag die haar meenam op reis 

De hele wereld over, wie was er nu eigenwijs? 
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Ik zei het rijmpje hardop en wist op dat moment dat mijn opa mij al veel eerder over de zeven 

bouwstenen had verteld. Automatisch sloot ik mijn ogen. Ik legde mijn hand op mijn hart om 

nog beter te voelen wat ik zo heel graag wilde, en toen voelde ik een hele grote energie om 

me heen. Ik opende mijn ogen en zag dat de keien in een prachtige cirkel om het vuur lagen. 

De stamoudsten keken mij stralend aan. Ik was geslaagd voor de proef en de ceremonie werd 

afgesloten met een uitgebreid feest.  

Echter tot op vandaag weet ik nog steeds niet hoe de keien bij het vuur zijn gekomen. Soms 

denk ik dat de stamoudsten dit hebben gedaan. Maar ik wil graag geloven dat er magische 

krachten zijn die me helpen als ik mijn hartsverlangen volg. Dus ik heb er nooit naar gevraagd. 

Maar heb me vanaf die dag wel altijd gericht op de zeven bouwstenen zodat ik mij altijd zo 

krachtig en tegelijk licht en liefdevol voelde als op dat ene moment.” 

Reina is stil. Ze kijkt met zachte ogen één voor één naar de vrienden. Er straalt licht uit hun 

harten. Het stroomt tussen hen in. “Reina, is er ook een aanwijzing voor de oranje steen?” 

vraagt Anton. Reina knikt. “Jazeker.” Ze pakt een briefje en leest het voor: 

“Wanneer je op zoek bent naar de oranje steen 

Kijk dan door het vuur heen 

Want de steen zit verborgen 

Voorbij al je zorgen” 

De vrienden kijken elkaar direct stralend aan. Ze weten direct wat ze moeten doen voor de 

oranje steen. Ze moeten een vuur maken en dan zeven keien eromheen leggen. Dan zal de 

oranje steen in het vuur verschijnen. Snel leggen ze met zijn allen een kampvuur aan in de 

vorm van een piramide. Ze leggen zeven keien eromheen en gaan dan in een cirkel om het 

vuur zitten. Ze sluiten hun ogen en zeggen het rijmpje dat Reina van haar opa had geleerd.  

Als ze de woorden hebben uitgesproken voelen ze een enorme energie om hen heen en als ze 

hun ogen openen zie ze boven het vuur een oranje steen zweven. JK pakt hem snel en geeft 

hem aan Reina. Iedereen juicht. Wat een bijzonder verhaal en wat een bijzondere krachten in 

dit woud. De vrienden begrijpen nu eigenlijk wel dat sommige mensen dit heel eng vinden. Zij 

niet. Zij houden van magie. En zeker van magische schattenjachten. Met een tevreden 

glimlach vallen ze die nacht bij het kampvuur in slaap. 
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De gele steen 
Als ze de volgende ochtend wakker worden brandt het vuur nog alsof het net is aangestoken. 

Vrolijk dansen de vlammen in de mist. Gek genoeg hebben ze heerlijk geslapen in deze toch 

wel vreemde omgeving. Ze kijken om zich heen. De mist lijkt iets minder donker dan gisteren. 

Maar toch zien ze nog nauwelijks een hand voor ogen. Ze horen zachtjes ritselen en fluisteren.  

“Zijn jullie wakker?” horen ze een bekende stem vragen, “Wat kunnen jullie uitslapen. Het is 

al tegen tien uur.” “Echt waar?” vraagt JK. “Jazeker,” antwoordt Reina, “Wij zijn al lang op. 

Onze taak begint al ’s ochtends vroeg als de zon opkomt. Je ziet de zon nu misschien niet door 

de mist, maar wij voelen het in ons lijf als de zon opkomt. Of we nu willen of niet wij worden 

wakker en dan begint onze dag. En geloof me er is niets mooiers dan met zonsopkomst de dag 

tegemoet gaan.” 

JK weet maar al te goed wat Reina bedoelt. Hij houdt ervan om bij zonopkomst net op de rand 

van zijn grot te zitten. Als de zon dan net boven de bomen van de vallei uitkomt voelt hij zich 

het meest verbonden met al het leven op aarde. In licht ontwaken, noemde zijn moeder dat 

dan. En na jaren kan hij nog steeds niets anders dan dit krachtige gevoel bevestigen. 

Soms vliegt hij de zon tegemoet. In de ochtend kan dat namelijk  nog, dan zijn de zonnestralen 

nog niet zo fel. Hij zweeft dan over de vallei en het valt hem dan op dat vooral de dieren en 

de magische wezens dan al zo vlijtig als een bij bezig zijn. In het dorp zijn de mensen echter 

nog vaak in slaap rond die tijd. Die staan pas veel later op. Zonde, vindt JK. Zo missen ze één 

van de mooiste momenten van de dag. 

JK is zo in gedachten verzonken dat hij niet in de gaten heeft dat Reina tegen hem praat en 

iedereen hem aanstaart. “JK? JK!” luister je wel. Verschrikt ontwaakt JK uit zijn dagdroom. Een 

beetje beschaamd kijkt hij naar Reina. Maar zij kijkt hem vriendelijk aan. “Fijn heh 

dagdromen?” zegt ze. JK knikt. “Ze helpen mij ook altijd om stil te staan bij de mooie dingen 

in het leven. Dat helpt. Zeker als de dag wat donker is.” Reina knipoogt. JK moet lachen.  

“Lieve vrienden, het is fijn dat jullie zijn gebleven. We hebben weinig tijd meer. De donkere 

mist trekt verder het land in, het zorgt voor veel angst en geeft precies de verkeerde mensen 

macht. Mijn boodschappers zijn vanmorgen het land in getrokken en hoorden dat er vele 

tegenstrijdige verhalen de ronde doen. Sommige zeggen dat de mist een straf is, anderen 

zeggen dat het de aankondiging is van de nieuwe wereld en weer anderen beweren dat het 

nog erger gaat worden. Dat laatste vrees ik ook. Want hoe meer angst er in de wereld komt, 

hoe donkerder die wordt. We hebben al twee stenen, maar we moeten er nog vijf. We moeten 

dus opschieten.” 

De vrienden luisteren aandachtig en terwijl Reina vertelt voelen ze een koude lucht langs hen 

heen gaan. Er staat echter geen zuchtje wind en de mist lijkt tussen hen in niet zo aanwezig. 

Het licht dat zij uitstralen lijkt de mist op te lossen. “Wat stel je voor Reina, wat moeten we nu 

doen? Waar kunnen we de gele steen vinden?” vraagt Anton. Reina denkt diep na. “Ik heb 

gezocht naar een aanwijzing over de gele steen. Maar ik kan het briefje nergens vinden. Ik 

moet even goed nadenken, misschien dat ik het uit mijn hoofd weet.” 
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Reina is stil. Ze sluit haar ogen en denkt heel diep na. Na wat een eeuwigheid lijkt opent ze 

haar ogen: “Niets. Helemaal niets. Ik herinner het me gewoon niet,” zegt ze verdrietig. Lisa 

heeft medelijden met Reina en slaat haar arm om haar heen: “Dat geeft helemaal niets. Wij 

hebben we voor hetere vuren gestaan. We doen dit samen. Jij en ik. Wij allemaal. We komen 

er vast wel op.” Reina kijkt Lisa aan. Opeens moet ze lachen. 

“Ik weet het. Ik weet het rijmpje. Door jouw lieve woorden wist ik het weer,” Reina lacht 

hartelijk en zegt: “Er is een gezegde dat gaat als volgt ‘zoete woorden zijn als honing, ze 

verzachten de ziel en zijn als een medicijn voor het lichaam.’ Het is geïnspireerd door bijen. 

Bijen staan namelijk symbool voor het leven, voor vruchtbaarheid en voor harmonie. Maar 

ook voor wijsheid en levenskennis. Hun honingraat heeft een zeshoekige vorm en staat 

symbool voor het hart, de zon en alle energieën die daarmee verbonden zijn. De bij is daarom 

heel belangrijk in het leven. En hij is heel belangrijk voor ons. Daarom is de bij het symbool 

voor het volk van de Aarde. Hoe kon ik dit toch vergeten. Wat stom.” Reina slaat tegen haar 

voorhoofd. 

“Ach Reina, vaak liggen de meest voor de hand liggende oplossingen voor je neus. Alleen zie 

je ze niet, omdat je het of te goed wilt doen, of teveel nadenkt,” zegt Isaak, “Dat heeft iedereen 

wel eens. Dat is helemaal niet stom. Dat is heel menselijk.” Reina moet lachen: “Ik ben blij dat 

ik dan nog een beetje menselijk ben. Dan hebben we toch iets gemeen. De vrienden lachen 

mee. Ze hebben eigenlijk geen moment stil gestaan bij wat Reina nu precies is. Ze lijkt wel een 

beetje op een mens, maar ook op een magisch wezen. Wat zou ze nu zijn?  

Lang om daarover na te denken hebben ze niet, want Reina zegt hardop het rijmpje voor de 

volgende kleur:  

“Als je de gele steen wilt vinden 

Zul je je als een bij moeten verbinden 

Niet alleen met elkaar, maar met het leven 

Dan zal de hemel je het gele licht geven” 

De vrienden laten de woorden even bezinken. Ze zijn prachtig. Maar wat het precies betekent 

weten ze niet direct. “We moeten ons verbinden,” mompelt Sophie, “verbinden. Hmm. Hoe 

kunnen we ons verbinden en hoe kan de zon nu door deze mist heen schijnen. Als ik het goed 

begrijp zal de gele steen in het zonlicht zichtbaar worden.” De vrienden denken met Sophie 

mee. Sommigen hardop, anderen in stilte.  

Na een tijdje zegt JK: “Wat was de symboliek van de bijen ook alweer? Welke vorm heeft hun 

honingraat?” “Een zeshoek!” roepen de vrienden tegelijk en ze weten precies wat ze moeten 

doen. Ze vormen met zijn allen meerdere zeshoeken die met elkaar verbonden zijn. Net als 

een honingraat. Dat is nog best moeilijk, want de donkere mist zorgt ervoor dat ze elkaar niet 

zo goed zien. Na een tijdje lijkt het toch gelukt te zijn. Iedereen staat op een punt van een 

zeshoek.  
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“Zo moet het lukken,” zegt Lisa. Vol verwachting sluiten ze hun ogen. Ze hebben eigenlijk geen 

idee waarom. Maar het lijkt erop dat als je je ogen sluit je je beter kan concentreren. Bij 

mediteren doe je het ook, dus doen de vrienden het nu ook. Maar er gebeurt niets. Het blijft 

akelig stil. Ze voelen ook niets. Geen wind, geen warme luchtstroom, geen energie en zeker 

geen straaltje zonlicht. 

Teleurgesteld openen ze hun ogen weer. “We hebben het toch goed gedaan? We moesten 

ons toch verbinden?” Beteuterd kijken ze naar de grond. Isaak schopt tegen een steentje, dat 

tegen het been van Lisa komt. “Au. Dat doet pijn.” “Oh sorry Lisa,” zegt Isaak, “dat was niet 

mijn bedoeling. Hij loopt naar haar toe en geeft haar een knuffel. Dan krijgt hij een schokje. 

“Huh wat is dat? Ik kreeg een schok van jou.” Isaak kijkt naar Lisa. “Dat is wat wij noemen 

‘elektrisch geladen energie’. Die ontstaat als je je met elkaar verbindt,” zegt Reina. Ze is nog 

niet uitgesproken of de vrienden weten wat ze verkeerd deden. Snel rennen ze terug naar hun 

plaatsen op de honingraat. Als iedereen staat spreiden ze hun armen en geven ze elkaar een 

hand.  

Ze voelen direct een hoge energie en dan boven in de lucht, dwars door de donkere mist heen 

knalt een bliksemschicht. Hij zoeft door de lucht en raakt heel even de grond in het midden 

van het hexagram. Door de opwaaiende aarde wordt het even nog donkerder. Maar zodra de 

stofwolk weer is gezakt, zien de vrienden de gele steen liggen.  

“Het was geen gele zonnestraal, maar een gele bliksemschicht die de gele steen brengt!” De 

vrienden springen op en neer van enthousiasme. Reina pakt de gele steen op en doet hem 

snel in het schatkistje. Haar ogen glinsteren bijna net zo fel als de bliksemschicht. En uit het 

niets zoemen opeens tientallen bijen als een kroon rondom haar hoofd. Het is een magisch 

gezicht. De bijen zelf geven licht en Reina lijkt nu wel op een engel. JK kijkt nog eens goed. Zou 

ze een engel zijn? Is dat wat ze echt is? 
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De groene steen 
“Nu is het tijd voor een picknick,” zegt Reina enthousiast, “Jullie zullen wel honger hebben.” 

“Dat zou heel fijn zijn,” zegt JK. Maar als hij de borrelende knorrende geluidjes van de buiken 

van zijn vrienden hoort, spreekt hij eigenlijk ook voor de rest. Ze hebben vanmorgen nog niet 

ontbeten. “We gaan ontbijten zoals alleen wij dat kunnen. Of beter gezegd we gaan brunchen. 

Want het is al bijna middag.” Reina glimlacht en beduidt de vrienden dat ze mee mogen lopen. 

Ze lopen dwars door het dorp heen. De huizen staan er kil en verlaten bij. De mist is hier al 

iets minder donker, maar toch ziet het dorp er somber uit. “Waarom is het dorp zo kaal?” 

vraagt Elfeline. Reina’s gezicht vertrekt. Een frons verschijnt op haar voorhoofd. “Ik maak me 

daar ook grote zorgen om Elfeline. Ons dorp was heel anders. Levendig. Vrolijk. Vol kleur en 

licht. Het was een magisch dorp. We leefden in harmonie met de natuur. Maar nadat de kroon 

is vervloekt is alles veranderd. En eerlijk gezegd weet ik niet of het ooit nog goed komt.” Een 

traan loopt over haar wang. 

“Maar dat kan niet, dat mag niet!” zegt Anton boos, “Jullie en jullie dorp zijn belangrijk.” Reina 

kijkt Anton aan: “Ik bewonder je strijdlust Anton. Maar als het donker eenmaal de baas is 

geworden, dan is het niet eenvoudig meer om het licht toe te laten. Vroeger was dat anders. 

Toen waren wij één. Als iemand verdrietig was of boos, als er iets niet klopte en ergens een 

duister stukje in onze samenleving kwam, dan hielpen wij elkaar. Iedereen was met elkaar 

verbonden. Wat de één voelde, voelde de ander. Daardoor was iedereen erbij gebaat om zich 

in te zetten, voor de ander, voor het dorp, voor het leven. 

Maar al lange tijd is dat veranderd. We leven steeds meer geïsoleerd. Het lijkt soms wel een 

quarantaine. We zijn niet meer met elkaar verbonden en niet meer met de natuur. En 

daardoor kunnen wij ook ons werk niet meer zo goed doen. Daarom is de Aarde ook minder 

in balans en minder gezond. Maar ooit, ooit was er een tijd. Die was zoveel anders…..” 

Reina kijkt weg. Ze veegt de tranen van haar wangen. Elfeline vliegt naar haar toe. “Reina, ik 

denk niet dat het anders is nu. Wij voelen jouw verdriet en wanhoop. En wij willen helpen. We 

zijn er nog steeds voor elkaar. Samen kunnen we dit. Echt waar.” Reina’s ogen klaren op. Ze 

kijkt naar JK, Elfeline en de andere vrienden. “Wat ben ik blij dat jullie ons gevonden hebben. 

Misschien gebeurt alles wel met een reden en wordt het nog beter dan we ooit hadden 

kunnen denken.” 

“Ja!” roept JK, “Dat is de beste instelling. En nu Reina, vertel ons eens hoe was het vroeger? 

Want als ik iets heb geleerd is het wel dat als je vooruit wilt, je toch echt moet weten waar je 

vandaan komt.” De vrienden moeten lachen. JK altijd met zijn gekke, wijze uitspraken. Ze 

boffen maar met hem als vriend. Met hem is het nooit saai en hij weet altijd raadt. 

Ze zijn ondertussen bij een open plek aan de rand van het dorp aangekomen. Er staat een 

grote lange picknicktafel vol met allerlei lekkers. Van heerlijk ruikend brood, tot vers fruit, 

maar ook taart, cupcakes en allerlei lekkere hapjes. Eromheen staan grote appelbomen met 

takken die bijna breken van de prachtige, sappige, groene appels. “Wat een feestmaal!” 

juichen de vrienden blij. Snel gaan ze aan tafel zitten en als Reina ‘eet smakelijk’ heeft gezegd 

vallen ze aan. En het smaakt voortreffelijk.  
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Als iedereen genoeg heeft en ze nog wat uitbuiken, vraagt JK weer aan Reina om te vertellen 

hoe het eerst was. Dat vindt Reina een goed idee. Als iedereen stil is begint ze: “Heel lang 

geleden leefde iedereen in vrijheid. De liefde stroomde in ieders hart en het leven was vol 

licht. Dit kwam omdat de Aarde vrij was.” “Omdat de Aarde vrij was? Hoe kan de Aarde vrij 

zijn?” vraagt Sophie. “Dat is toch logisch de Aarde is toch altijd vrij?” zegt Anton. “Laat me het 

uitleggen,” zegt Reina, “De Aarde was heel lang van niemand. Niemand was eigenaar van de 

grond. Daardoor was alles wat op en in de grond groeide ook van niemand. Of beter gezegd, 

de grond, de grondstoffen en alles dat erop groeide was dus van iedereen. Je hoefde er niets 

voor te betalen.” 

“Was alles gratis? Kon je alles voor niets krijgen?” vraagt Lisa, “gingen mensen dan niet 

vechten om de spullen? Gingen ze dan niet alles voor zichzelf houden en hamsteren?” “Nee, 

we leefden in overvloed. Niemand dacht in tekorten. Altijd was alles voorradig en we deelden 

alles met elkaar. Iedereen deed waar hij blij van werd en zo schilderde de één en bakte de 

ander brood. Er was zelfs geen ruilhandel. Want wilde je iets hebben dan vroeg je er gewoon 

om. Er was namelijk nergens een tekort aan.” 

“Wauw! Dat moet fijn zijn geweest,” zucht Anton, “Maar huizen dan, waren die ook gratis?” 

“Jazeker,” zegt Reina, “de grond was van niemand. Je overlegde met elkaar en bouwde samen 

de huizen. Voor en met elkaar. Dat kostte ook niets. Want hout en stenen waren immers voor 

iedereen beschikbaar. Niemand wilde meer dan hij nodig had, maar niemand hoefde met 

minder te leven. Er was altijd genoeg en iedereen kon zich zo vooral bezig houden met de 

wereld mooier te maken met hun eigen talenten.”  

“Waar is het mis gegaan dan?” Vraagt JK. “Het ging mis toen er toch mensen kwamen die 

macht wilden hebben. Ze waren ontevreden en gaven anderen daarvan de schuld. Ze wilden 

controle krijgen over het land en het leven. Hoe het precies is gebeurd weten we niet. Maar 

het verhaal gaat dat het allemaal begon met een appel.” 

“Met een appel?” Werd die gestolen dan? Dat kan toch niet. Alles was toch gratis?” De 

vrienden praten dwars door elkaar heen. “Hoe kan alles nu donker geworden zijn door een 

appel?” “Dat lijkt inderdaad onmogelijk. Toch is het zo.” Reina zucht, het raakt haar zichtbaar: 

“Het was een warme, mooie nazomerdag. De appels hingen rijkelijk aan de bomen en insecten 

vlogen af en aan. Vogels tsjilpten. Bijen zoemden. En de mensen zochten de schaduw van de 

bomen op. Ze deden niets liever dan picknicken onder de bomen.  

Echter die dag was er iets anders dan normaal. Opeens stond er een man die zei dat het land 

van hem was. Hij zei dat hij de bomen had verzorgd, het gras had gezaaid en besproeid, en 

dus eigenaar van het land was. Dus de mensen mochten niet meer gratis op zijn land komen. 

Iedereen was met stomheid geslagen. Ze probeerden met de man te praten, maar hij hield 

voet bij stuk. Een vrouw in het gezelschap wilde aantonen dat hij zich nergens zorgen over 

hoefde te maken en dat er genoeg was voor iedereen. Dus liep ze naar een appelboom en 

plukte een appel. Maar nog voor zij het uit kon leggen, ontstak de man in een razende woede. 

Hij vervloekte haar en de mensen die leefden in overvloed. Iedereen was enorm geraakt door 

het donker in zijn woorden en in zijn hart. Uit gewoonte namen ze nog een stukje donker van 

hem over. Zo hoopten ze het samen ook weer te kunnen helen. Maar het donker was te sterk. 
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Het breidde zich uit. Niet alleen in hun harten, maar ook in de wereld. Waar eerst harmonie 

en eenheid centraal stond, ontstond nu macht en controle. Er kwam een verdeling tussen 

eigenaren en huurders, tussen kopers en verkopers en vooral tussen arm en rijk. De wereld 

zoals die was, is nadien nooit meer teruggekomen.” 

“Was dit nog voor dat jullie kroon vervloekt werd?” vraagt Anton. “Jazeker. Het donker heeft 

al het leven veranderd. De Aarde werd verkocht. Grondstoffen waren niet meer vrij. 

Ruilhandel ontstond en mensen werden afhankelijk van elkaar. En omdat niet iedereen meer 

leefde vanuit zijn hart, kwam er steeds meer donker in de wereld. Wij het volk van de Aarde 

hebben lange tijd alles gedaan om de balans te behouden. We werkten extra hard, soms 

werkten we wel twintig uur per dag en sliepen we er maar vier. Achteraf kon dit niet lang 

goedgaan. Het moest wel een keer tot stilstand komen. En dat is nu gebeurd. 

Doordat we zo hard werkten, merkten we dus niet dat we steeds verder werden 

teruggedrongen in het woud. Ons werk werd niet meer gewaardeerd, zelfs niet meer gewenst. 

Ze wilden controle over het land en het leven en wij stonden in de weg. Uiteindelijk werden 

we, zoals ik eerder heb verteld, verbannen naar dit woud. Op dat moment probeerden we nog 

met man en macht ons werk te doen en voor harmonie, licht en gezondheid te zorgen op 

Aarde. Maar ook wij werden bang. We werden boos. En het donker vond ook onze harten. 

Daar heeft de koning gebruik van gemaakt. En toen was de vloek over La Corona snel 

uitgesproken.” 

De vrienden hebben met open mond geluisterd. Ze kunnen dit nauwelijks geloven. In hun 

magische vallei merken ze niet zo veel van het donker, maar ze leven wel precies zoals Reina 

het verteld: verdeeld en dus blijkbaar niet meer vrij. “We moeten de andere stenen vinden. 

Er is geen tijd te verliezen,” zegt Elfeline, “Reina is er ook een aanwijzing voor de groene 

steen?” 

“Jazeker,” zegt Reina, “luister goed: 

Ben je op zoek naar de kleur groen 

Dan hoef je niet heel veel te doen 

Ga terug naar het verhaal uit het verleden 

En haal de groene steen naar beneden” 

“Denk jij wat ik denk?” vraagt JK aan Elfeline. “De appel!” Ze vliegt omhoog naar een 

appelboom en plukt een appel. Nog voor ze beneden is, verandert de appel in een groene 

steen. De vrienden kijken ademloos toe. “Dit is misschien wel de mooiste groene steen die ik 

ooit heb gezien,” Elfeline geeft de steen aan Reina, die hem in de schatkist doet. “Wat een 

bijzondere dag is dit,” zucht Lisa. “Dat is het zeker,” glimlacht Reina terwijl ze de schatkist dicht 

tegen zich aanhoudt, “En dat geeft hoop. Heel veel hoop.” 
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De lichtblauwe steen 
De dag vloog voorbij. De vrienden raakten niet uitgepraat over het woud, de gebeurtenissen 

en vooral over het volk van de Aarde en hun bijzondere taak. Ze vroegen ze de oren van het 

hoofd. Maar Reina en de anderen vonden dat helemaal niet erg. Ze vonden het juist fijn om 

hun kennis en wijsheid over de natuur en de Aarde te delen. En zo ontstonden lange 

diepgaande gesprekken en niemand leek nog erg in de tijd te hebben. 

“Is het al weer zo laat?” roept Reina opeens verschrikt. De vrienden kijken haar aan. Het is nog 

net zo donker als daarnet. Of zo licht. Het is maar net hoe je het bekijkt. De mist lijkt wel wat 

minder dicht geworden, maar de hele dag was er nauwelijks een zonnestraal doorheen 

gekomen. De vrienden hebben dus eigenlijk geen idee hoe laat het is. Zou de zon alweer onder 

zijn gegaan? Heeft die eigenlijk wel geschenen? 

Reina is ondertussen in overleg met haar volk. Ze stapelen snel de spullen van de picknick in 

manden en zetten de manden op grote karren. JK en de vrienden kijken nieuwsgierig toe. “Wat 

gaan jullie met die spullen doen?” vraagt JK. “Ik leg het onderweg wel uit,” zegt Reina, “Maar 

we hebben weinig tijd. Kom schiet op. Loop mee.” De vrienden begrijpen er niets van maar 

besluiten er nu even niet naar te vragen. Snel lopen ze achter de karren aan. Ze horen vast zo 

wel wat er is.  

Maar niemand zegt wat. Reina is doodstil. Ze lijkt in gedachten verzonken. Ook de anderen 

zijn muisstil en trekken de karren geruisloos. Best vreemd eigenlijk, want het zijn zware karren 

en de wielen zijn van hout. Je zou verwachten dat ze hobbelen en kraken. Maar niets is minder 

waar. Het lijkt wel alsof ze zweven. Elfeline kijkt ernaar en vliegt eens dichterbij. De karren 

zweven inderdaad. Ze raken de grond net niet aan, alsof er een klein laagje lucht tussen zit.  

Ze wil net aan Reina vragen hoe dat komt, als Reina zelf begint te vertellen: “Wij, het volk van 

de Aarde houden van rituelen, ze geven ons houvast, inzicht en ritme. Wij laten ons daarbij 

leiden door de zon en de maan en de stand van de planeten en sterren. Dat is fijn. Want zo 

leven wij zoveel mogelijk in contact met het ritme van de natuur. En daardoor leven wij in 

eenheid en bij alles wat wij doen helpt een magische kracht ons. Door de mist kunnen wij 

echter niet goed zien hoe de zon staat en hoe laat het is. Gelukkig is ons gevoel wel heel sterk. 

Maar door de gezellige middag waren zelfs wij bijna de tijd vergeten.” 

“Wat gaan we nu doen dan?” vraagt Lisa. “Het is nu tijd voor onze dagelijkse reiniging. We 

gaan nu naar de rivier, “ antwoordt Reina, “Daar wassen we onze spullen, maar ook onszelf. 

Het is belangrijk om dit dagelijks te doen. Het water staat bij ons in verbinding met onze 

emoties. Het water helpt ons herinneren om emoties te laten stromen en ze los te laten.” 

“Hoe werkt dat dan?” vraagt Anton.  

“Nou stel je bent op een dag heel boos geworden of ergens bang voor. Als je daar niets mee 

doet dan blijven die emoties in je lichaam ronddwalen. Daar kun je heel ziek van worden. 

Allereerst maakt het je ongelukkig, maar ook kan het gebeuren dat ze je gaan blokkeren. Zie 

het als een rivier waarin een dam wordt gelegd. Door de dam blokkeert het water. Zo is het 

ook met emoties. Door iedere dag stil te staan bij wat we voelen en dit te laten stromen, 

houden we onszelf gezond. En voor de Aarde werkt dit ook zo. Hoe meer water kan stromen 
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en het land gezond kan houden hoe beter voor de Aarde en het leven erop. Daarom zorgen 

wij goed voor de rivieren en zeeën. Dat is belangrijk.” 

Dan staat Reina stil. Ze zijn bij de rivier aangekomen. Ze kunnen het water niet goed zien, maar 

horen des te beter. Het ruisen en kabbelen klinkt prachtig. Alsof de rivier een lied zingt. De 

vrienden zijn er stil van. Alsof het iets heel plechtigs is brengt het volk van de Aarde de karren 

tot dicht bij het water. Eén voor één spoelen ze in stilte de kannen en kruiken om. Het water 

stroomt er vrolijk langs en in. Als alles klaar is zetten ze de spullen weer op de karren. 

De vrienden hebben het geheel vol verbazing bekeken. “Dat leek wel een heilig ritueel,” zegt 

Isaak. “Wat is dat?” vraagt Sophie. Reina moet lachen. “Dat klopt. Dit wassen van onze spullen 

is voor ons een belangrijk ritueel. We bedanken het water voor wat ze voor ons doet. Zonder 

water kunnen wij niet leven. Daarom eren wij het water. Tijdens het afwassen, tijdens het 

drinken, maar ook tijdens het baden. En dat gaan we nu doen. Dus wie het eerst erin is…!”  

Nog voor Reina is uitgesproken springt ze met kleding en al in het water. De anderen volgen 

snel en zo stil als het tijdens het afwassen was, zo vrolijk en druk is het nu. Ze spetteren en 

lachen, duiken in het water en duwen elkaar kopje onder. Na een tijdje houdt Reina haar hand 

op. Het volk van de Aarde wordt stil. Reina staat midden in de rivier. Ze lijkt wel één met het 

water. En ook al is het rivier in het midden heel diep, Reina steekt er ver boven uit. Ook dit is 

weer heel bijzonder vinden de vrienden. Het lijkt wel alsof het water haar optilt. Wat is zij 

toch? 

Ook nu hebben ze weer geen tijd om er bij stil te staan, want Reina neemt met zachte, 

liefdevolle stem het woord: “Wij zijn hier bijeen, met onze lieve vrienden, en eren vanavond 

de rivier, omdat zij zo goed voor ons is. We vragen het water onze zorgen, onze angsten en 

ons verdriet mee te nemen, zodat deze terug kunnen stromen naar de Aarde. Daar kunnen 

deze emoties en gevoelens geheeld worden door de Aarde die dan weer liefde en licht 

teruggeeft aan het water. Wij spoelen ons af in dit water dat vol energie en kracht zit en weten 

dat dit ons helpt om gezond te blijven.” 

De drukte van net is helemaal omgeslagen in een serieuze stille sfeer. Niet akelig stil. Maar 

zacht stil. Vol liefde. “Nu beginnen we met het ritueel,” zegt Reina. Ze begint haar handen te 

wassen in het water. Niet één keer, maar meerdere keren. Dan haar polsen. Dan haar armen. 

Dan haar gezicht en zo uiteindelijk haar hele lichaam. Om aan het einde languit drijvend in de 

rivier te gaan liggen met haar handen en benen breeduit.  

Het volk van de Aarde volgt haar en als Reina de vrienden wenkt om mee te doen, volgen zij 

ook het ritueel. In het begin voelt het heel gek. Een beetje onwennig en vreemd. Maar al snel 

voelen ook de vrienden de positieve invloed van het koele, helderblauwe water. Het werkt 

verkwikkend en verzachtend. Alsof ze gedragen worden. En als ze zelf ook languit in de rivier 

drijven voelen ze zich helemaal vrij en ontspannen. Vol vertrouwen laten ze zich meenemen 

door de rivier. 

Liggend in het water kijken ze naar de lucht. Opeens lijkt de mist veel minder dik. “Kijk, de mist 

trekt weg!” roept Anton. Reina kijkt omhoog. “Je hebt gelijk. Dat komt vast doordat we ons 

hebben gereinigd. Als iedereen zich goed voelt en vanuit liefde leeft trekken de sluiers van 
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angst weg. Al jaren komt de mist af en aan. Altijd konden wij door het laten stromen van onze 

eigen emoties en die van de mensen, de lucht weer laten opklaren. Nooit eerder was die 

echter zo dik en donker. En niet eerder bleef hij hangen. Maar dat hij nu minder donker wordt, 

is een heel goed teken. Laten we snel op zoek gaan naar de laatste drie stenen. Dan kunnen 

we de vloek verbreken. Ik weet wat de aanwijzing is voor de blauwe steen, luister goed: 

De lichtblauwe steen zal verschijnen 

Als al je angsten verdwijnen 

Wanneer je het water in je handen laat stromen 

Zal de steen naar jou toekomen 

Dit is wel een hele mooie,” zucht Reina. “En een hele duidelijke,” zegt Anton. Hij loopt naar 

het water toe en schept met beide handen het water op. Hij houdt zijn handen als een 

kommetje en het water blijft erin. “En nu?” vraagt Lisa, “Er gebeurt niets.” “Het stroomt ook 

niet,” zegt Isaak. “Hoe laat ik het stromen,” vraagt Anton. Vragend kijken ze Reina aan. Maar 

die weet het ook niet.  

“Ik weet het denk ik,” zegt Elfeline, “Als jij je handen zachtjes heen en weer beweegt in cirkels 

dan krijg je een soort draaikolkje. Als je dit heel voorzichtig doet, dan blijft het water in je 

handen, maar stroomt het wel.” Anton probeert het. De eerste keer mislukt het en schudt hij 

te hard. Al het water valt uit zijn handen. De tweede keer lukt het, maar ook nu gebeurt er 

niets. Teleurgesteld kijken de vrienden naar het water. 

Isaak komt nu naast Anton staan en doet zijn handen ook als een kommetje in het water. Hij 

houdt zijn handen rustig in de rivier. Het water stroomt erin tot het kommetje helemaal vol is. 

En dan uit het niets verandert het water in een lichtblauwe steen. Verbaasd kijkt hij op. “De 

lichtblauwe steen! Ik heb de lichtblauwe steen!” roept hij uit. De vrienden springen op en neer 

van vreugde. 

Reina kijkt naar ze en glimlacht: “Natuurlijk, je moet het water niet scheppen, maar laten 

stromen. Soms is het zo simpel.” Ze pakt de steen en stop hem in de schatkist. Kom laten we 

terug gaan naar het dorp. Opgewekt lopen ze terug. Tevreden over hoe de dag is verlopen. Ze 

hebben al vijf stenen! 

Als ze teruglopen vraagt Lisa: “Reina, waarom konden we eerst spelen in het water en 

moesten we later bij het ritueel stil zijn?” vraagt Lisa. “Dat is een goede vraag Lisa. Voor je het 

water kunt vragen om je te zegenen, is het altijd belangrijk eerst te ontladen. En hoe kan dat 

beter dan door te spelen en te ontspannen? Hoe luidt die uitdrukking ook alweer? Oja, lachen 

is gezond!” De vrienden zijn het daar helemaal mee eens.  
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De indigo steen 
Het is midden in de nacht als JK wakker schrikt. Hij hoort een hard krakend geluid. Ze waren 

weer bij het kampvuur in slaap gevallen. Voornamelijk omdat JK niet in één van de huizen 

paste. Reina vond het vervelend, maar JK en de vrienden vonden het helemaal niet erg. Ze 

houden ervan om buiten te slapen. Zeker in het bos. De lucht is veel frisser en het lijkt alsof ze 

veel beter kunnen ademen in het bos. De bomen zorgen voor bescherming en de dieren 

maken altijd zulke gezellige geluidjes waardoor ze zich heel veilig voelen en lekker slapen.  

Maar dit geluid is anders. JK kijkt om zich heen. De anderen slapen nog. Zou hij het zich 

verbeeld hebben? Net als hij weer wil gaan liggen hoort hij het weer. Nu nog harder dan 

daarvoor. JK kijkt naar zijn vrienden, nu moeten ze vast wakker worden. Maar er gebeurt niets. 

Vreemd, denkt hij. Zou ik de enige zijn die dit hoort?  

Hij denkt terug aan de tijd waarin hij dacht gek te worden. Dagen achtereen hoorde hij een 

piep. Niet continu, maar wel steeds als het stil werd. Maar alleen hij hoorde het. JK wist niet 

wat te doen. Op een gegeven moment dacht JK het piepen te kunnen stoppen door de hele 

tijd druk te doen. Dus brulde hij, zong hij en praatte hij aan één stuk door. Zijn vrienden 

snapten niets meer van hem en maakten zich grote zorgen. Tot op een dag JK op advies van 

de wijze oude uil toch weer stil werd. Hij moest heel stil zijn. Muisstil. En grappig genoeg 

hoorde JK toen waar het geluid vandaan kwam. Het was een kleine muis die JK om hulp wilde 

vragen. Het hol van zijn familie was overstroomd. Door een storm was een boomstam 

omgevallen en in de rivier terecht gekomen. Hierdoor was het water een andere kant op gaan 

stromen. Regelrecht in het holletje van de muizenfamilie. JK was de enige die die boomstam 

kon verplaatsen. Dus had de muis geprobeerd zijn aandacht te krijgen. Maar dat is best lastig 

als je een kleine muis bent bij zo’n grote draak. Dus had ze zo hard mogelijk gepiept.  

JK had zich eigenlijk een beetje stom gevoeld toen hij begreep waar het piepen vandaan 

kwam. Maar de wijze oude uil zei dat je juist door dit soort aparte gebeurtenissen de meest 

waardevolle lessen kunt leren. JK had de uil ongelovig aangekeken. Maar de uil zei dat JK 

hierdoor had geleerd dat, ondanks dat het misschien niet voor de hand ligt, stilte altijd het 

antwoord is op welk probleem dan ook. Want alleen als je stil wordt kun je zien wat er echt 

aan de hand is en wat je nodig hebt of wat je moet doen. JK wist toen weer waarom hij hem 

de oude wijze uil noemde. Wijs was hij zeker en hij had deze les altijd onthouden.  

JK schrikt op uit zijn gedachten als opnieuw het krakende geluid door de mist heen schalt. Zijn 

vrienden lijken nog steeds niets te horen en zijn in diepe slaap. JK besluit om alleen op 

onderzoek te gaan. Wie weet is het weer een dier in nood. Hij staat op en zigzagt voorzichtig 

tussen zijn vrienden door. Het is volle maan en het licht schijnt zo fel dat het zelfs een beetje 

door de mist heen komt. JK is er blij om. Want nu is het niet meer zo donker in het woud. Het 

licht van het vuur helpt ook mee om zijn weg te vinden en niemand wakker te maken. 

Als hij buiten de slaapplek is gekomen, staat hij stil. Zijn hart bonkt in zijn keel. Het is misschien 

wel dapper dat hij op onderzoek uitgaat, maar hij is wel heel erg bang. Hij luistert goed. Dan 

hoort hij het krakende geluid weer. Het klinkt niet ver van hem vandaan. JK loopt in de richting 

van het geluid. Het gekraak wordt harder als hij vlakbij een aantal bosjes komt. Zou het hier 

vandaan komen? JK loopt stapje voor stapje de bosjes in. Maar dan opeens krijgt hij geen lucht 
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meer. Het lijkt alsof iemand een hand over zijn mond doet. Hij slaat wild om zich heen. “Wie 

is daar? Wie doet dit?” roept hij. 

“Sttt, JK. Wees niet bang.” JK herkent de stem direct. “Reina? Waarom laat je me zo 

schrikken?” vraagt JK. Hij is eigenlijk best een beetje boos en vooral heel erg geschrokken. Hij 

kan nog steeds moeilijk ademen. “Wat is er aan de hand Reina? Waarom kan ik zo moeilijk 

ademen?” “Rustig maar JK, volg mij dan wordt het vanzelf duidelijk,” zegt Reina en ze pakt zijn 

klauw en leidt hem verder de bosjes in. JK vindt het nog steeds heel vreemd. Zijn adem piept, 

het voelt alsof hij een masker over zijn gezicht heeft. Maar het zit er niet. Dat weet hij zeker.  

Nadat ze door de bosjes zijn gelopen stopt Reina. Ze laat de klauw van JK los. “Kijk,” zegt ze en 

wijst naar voren, “Dat wilde ik je laten zien.” JK kijkt zijn ogen uit. Recht voor hem ligt een 

kleine open vlakte omringt door bosjes. In het midden ligt op de grond een spiraal van diep 

donkerblauw-paarse stenen. Het licht van de maan zorgt ervoor dat hij ze goed ziet. Het heeft 

iets magisch.  

“Wauw, wat mooi. Wat is dit?” vraagt hij. “Dit is de spiraal van het leven,” antwoordt Reina, 

“Deze stenen zijn gemaakt van de meest krachtige natuursteen. Ze verbinden de Aarde met 

het Universum en hebben de kleur van de nacht. Deze vorm is heel krachtig en helpt ons volk 

in verbinding te blijven met onszelf. Soms als het werk moeilijk is, als we lange dagen hebben 

gemaakt, of als we bijvoorbeeld veel emoties hebben, dan komen we ’s nachts hierheen.”  

“Waarom ’s nachts?” vraagt JK. “Omdat de nacht staat voor voelen, voor herstel en heling. En 

’s nachts is het lekker stil. Dus als de rivier ons niet voldoende tot rust heeft kunnen brengen, 

dan komen we hierheen.” “Maar wat doe je hier dan?” vraagt JK. “Voel maar,” zegt Reina, “Je 

merkt het vanzelf als je van buiten naar binnen loopt en weer terug.” Reina wijst uitnodigend 

naar het begin van de spiraal. Ze knikt met haar hoofd. JK vindt het een beetje vreemd. Het 

voelt nog steeds alsof hij nauwelijks lucht krijgt. Maar de stenen trekken hem heel erg aan. 

Dus gaat hij bij de eerste steen staan.  

Hij wil diep inademen, maar dat lukt nog niet zo goed. In paniek kijkt hij naar Reina. “Door 

deze cirkel kom je in contact met je angsten. Als je die niet hebt, dan voel je je direct heel fijn 

hier. Maar als je nog wel angsten hebt, dan zul je die, zodra je door de bosjes loopt, extra gaan 

voelen. Daarom voelt het alsof je adem wordt ontnomen. Als jij met iedere stap die je verder 

in de spiraal zet diep in en uitademt laat je vanzelf je angsten los. Ik heb je mee hiernaartoe 

genomen, omdat het tijd voor jou is om je angsten los te laten.” 

JK heeft geen idee waar ze het over heeft, maar besluit Reina te vertrouwen. Zo diep als hij 

kan ademt hij in en uit en tegelijkertijd zet hij een stap. In het begin voelt het erg zwaar en lijkt 

iedere stap alsof hij een hele zware training aan het doen is, maar naarmate hij verder de 

spiraal inloopt, wordt hij steeds rustiger en meer ontspannen. Zijn ademhaling wordt dieper 

en rustiger. Hij voelt zijn lijf ontspannen en zijn poten voelen heerlijk koel in het frisse gras. 

Als vanzelf sluit JK zijn ogen. Hij ziet nu niets meer, maar gek genoeg weet hij precies hoe hij 

moet lopen. Hoe dichter hij bij het midden komt, hoe langzamer hij gaat. Niet omdat het moet. 

Maar omdat zijn lijf steeds zwaarder voelt en het lijkt alsof hij de Aarde wordt ingezogen.  
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Precies als hij in het midden is staat hij stil. Hij ademt rustig, zijn buik gaat op en neer. Beelden 

flitsen door zijn hoofd. Van vroeger, van het vuur dat zijn huis verwoestte, van alles dat er in 

zijn leven al is gebeurd. JK voelt soms een traan en soms een lach. En dan komt het beeld van 

de donkere mist. En direct weet JK welke angst hij daarbij voelt. De mist lijkt op de donkere 

rookwolken van toen. Daarom was hij er zo bang voor. Maar dat was lang geleden. Zijn hart 

klopt weer hard in zijn keel. Wat een verdriet had hij toen. En wat voelde hij zich klein en 

machteloos. Hij kon niets tegen het vuur doen. 

JK slikt en ademt diep in en uit. Hij weet ondertussen dat alles precies zo gaat als het moet 

gaan. Dit is zijn unieke levensverhaal. Dus ook de brand van toen hoort erbij. Net als deze mist. 

Maar deze mist hoeft hem geen angst te bezorgen. Het heeft niets met elkaar te maken. Reina 

heeft precies uitgelegd wat er aan de hand is. JK voelt zich sterker worden. Hij is niet meer dat 

kleine draakje van toen. Maar een grote sterke draak. Hij hoeft nergens bang voor te zijn. 

Automatisch loopt hij stapje voor stapje de spiraal weer uit. En als hij bij het einde is voelt hij 

zich sterk en krachtig. En in tegenstelling tot het zware gevoel van net lijkt het nu wel alsof hij 

zweeft, zo licht voelt hij zich. 

JK kijkt Reina aan. “Ik begrijp nu waarom jullie hierheen komen,” zegt JK. Reina lacht; “Fijn hè. 

Als wij merken dat de energie te zwaar en te donker wordt, dan komen wij hierheen. En als 

iedereen de spiraal in en uit heeft gelopen is de lucht geklaard en dat merken we altijd direct. 

Het is zo belangrijk dat we dit altijd blijven doen, want door het drukke leven vergeet je nog 

wel eens te ademen en dan kan het voelen alsof je een mondkapje om hebt. Als je dat ervaart 

is het dus tijd om even heel stil te worden. En dat kan door naar binnen te keren.” “Kan dat 

ook door mediteren?” vraagt JK. “Jazeker. Het kan op vele manieren, maar deze spiraal is er 

wel heel erg geschikt voor,” glimlacht Reina. JK kan dat alleen maar beamen. 

“Heeft de indigo steen hier ook wat mee te maken?” vraagt JK dan. Reina lacht geheimzinnig. 

Ze pakt een briefje uit haar zak en leest het voor:  

“Voor de indigo steen hoef je niet ver te zoeken 

Die vind je niet in de verste hoeken 

Dichtbij in je eigen kracht 

Is waar de indigo steen op je wacht” 

JK kijkt Reina blij aan. Hij weet wat hij moet doen. Hij sluit zijn ogen en legt zijn hand op zijn 

hart. Als hij de plek onder zijn hand warm voelt worden en de liefde door zijn lijf voelt stromen, 

opent hij zijn klauwen en strekt die voor zich uit. Hij opent zijn ogen en ziet hoe een zacht 

gouden licht uit zijn hart en handpalmen komt. En dan zwevend boven zijn handpalmen ziet 

hij opeens de indigo steen. Hij lacht. Hij wist het! Zijn hart is zijn grootste kracht. 

Reina lacht ook en zegt: “En dit is JK, waarom handen schudden naast knuffelen zo belangrijk 

is. Daarmee verbindt je je met de energie uit je hart. Dus daarmee deel je de liefde.” JK pakt 

met een brede glimlach de hand van Reina. Samen lopen ze terug naar de vrienden om ze het 

goede nieuws te vertellen. 
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De paarse steen 
Het is nog midden in de nacht als JK en Reina terugkomen bij het kampvuur. De vrienden liggen 

nog in diepe slaap bij het kampvuur. JK en Reina kijken naar ze met een liefdevolle, bijna 

ouderlijke blik. “Wat zijn ze lief als ze slapen hè,” grapt Reina. JK moet zachtjes lachen: “Zullen 

we ze laten slapen tot morgenochtend?” Dat vindt Reina een goed idee: “Dan zijn ze morgen 

ook niet zo chagrijning.” Weer moeten ze lachen. “Ik zie je morgenochtend,” zegt Reina nog 

en ze loopt richting haar huis. Wat een verschil met hun eerste ontmoeting. Die was vol 

spanning en de angst hing gewoon in de lucht. Nu voelen ze zoveel rust en vertrouwen. 

JK valt als een blok in slaap. Hij droomt de mooiste dromen en als hij zachtjes iemand “JK 

wakker worden” hoort zeggen, duurt het een hele tijd eer hij beseft dat hij toch echt wakker 

moet worden. “Hè, ik droomde juist zo fijn.” Hij rekt zich uit en wrijft in zijn ogen. Dan springt 

hij op en zegt: “Zo wakker!” Sophie en Isaak moeten hard lachen. JK heeft nooit een 

ochtendhumeur. Zelfs als ze hem wakker maken is hij binnen een paar seconden helemaal 

wakker en vrolijk. Dat is één van de redenen waarom ze zo blij met hem zijn. Niet dat hij nooit 

chagrijnig is, want dat is hij heus wel eens, maar vooral omdat hij altijd zo positief is en van 

elke dag een feestje probeert te maken. Ook als het tegenzit. 

Al snel is iedereen op en ook Reina en het volk van de Aarde hebben zich bij hen gevoegd. Ze 

gaan rondom Reina staan die de schatkist in haar handen houdt. Ze weten direct dat ze iets 

bijzonders wil vertellen. “Vannacht hebben JK en ik de indigo steen gevonden.” Ze opent de 

schatkist en de vrienden zien de zes stenen erin liggen. Ze stralen en weerkaatsten de kleine 

zonnestraaltjes die al door de mist heenkomen. Daardoor wordt het hele woud verlicht door 

allerlei kleine straaltjes goud. “Wat mooi,” zuchten de vrienden.  

“Dit is nu de kracht van deze stenen,” zegt Reina, “Ze versterken het licht om hen heen. En 

daardoor wordt al het donker verlicht. Met de zevende steen erbij krijgen ze magische 

krachten. We weten niet wat de donkere mist aan heeft gericht in de wereld. De schade zullen 

we pas zien als de sluiers van angst zijn opgetrokken. We moeten zorgen dat de mist oplost, 

ook omdat dan pas de stenen hun echte werk kunnen doen.” 

“Hun echte werk?” vraagt Sophie, “Wat is dat dan?” “La Corona is niet zomaar een kroon, zij 

is een magische kroon. Ze staat namelijk symbool voor een wereld vol liefde, harmonie en 

eenheid. Een wereld waarin gezondheid, vrijheid en geluk voor een ieder normaal is.” Reina 

kijkt de vrienden aan. “Weten jullie wat dat betekent? Hoe zou die wereld eruit zien?” 

De vrienden denken diep na. Maar dan herinneren ze zich al de wijze lessen en inzichten van 

de afgelopen dagen. “Die wereld zal eruit zien zoals je beschreef in het verhaal van de appel, 

en met de passie van het vuur!” zegt Isaak enthousiast. “Ja, en met het licht van de zon en de 

kracht van de nacht,” zegt Lisa. “Maar natuurlijk ook met liefde en samenzijn,” zegt Anton. 

Iedereen knikt enthousiast. Ja dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. 

“Maar hoe vinden we de zevende steen. En als we de paarse steen hebben gevonden, wat 

dan?” vraagt Elfeline, “Als de mist optrekt zullen velen nog steeds bang zijn. Zij hebben 

misschien nog niet geleerd wat wij hier hebben ontdekt.” “Dat klopt. Daarom begint de 
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mooiste ontdekkingsreis pas als de mist is opgetrokken. Dan is het aan een ieder van jullie om 

samen met ons de taak van het volk van de Aarde uit te gaan oefenen,” antwoordt Reina. 

“Wow! Wij? Mogen wij jullie helpen?” De vrienden zijn er even stil van. Mogen zij de 

belangrijke taak van het volk van de Aarde doen? Met grote ogen kijken ze naar Reina. 

“Jazeker. Eigenlijk was er altijd maar één volk. Dat was het volk van de Aarde. Wij waren één. 

Maar doordat sommigen macht wilden kwam er een scheiding. Niet direct tussen mensen, 

maar vooral in mensen zelf. Ze raakten de eenheid in zichzelf kwijt en kregen een donkere en 

een lichte kant. Dat was in het begin geen probleem. Mensen bleven zich voeden met lichte 

voeding, ze genoten van de zon op hun huid, van licht voedsel zoals fruit en groenten en aten 

dat wat de Aarde hen schonk. Daarnaast waren ze vrij en hadden ze geen angsten, ze waren 

creatief en hechtten veel aan contact met anderen, zoals knuffelen, verhalen delen en samen 

dingen doen. Dat hield ze in verbinding met licht en liefde.” 

“Maar wanneer ging het mis dan?” vraagt Isaak. “Het begon mis te gaan toen het voedsel 

werd gecontroleerd en minder licht werd. En met licht bedoel ik vooral een lichte energie, 

positief, krachtig, gezond. Dus door de zon aangeraakt en niet verzwaard door het duister. 

Mensen trokken zich steeds vaker terug na het eten. Ze voelden zich moe en loom. De 

verhalen die werden gedeeld tijdens en na het eten werden minder of stopten. Er kwam 

langzaam steeds minder tijd en ruimte voor rituelen. Waardoor ze ook steeds minder 

stilstonden bij waar ze dankbaar voor waren. Ze namen ook steeds minder tijd voor de 

verbinding met de Aarde en met elkaar. En dat merkte je. Mensen gingen zich steeds meer 

voeden met het donker. En daardoor werd het donker in henzelf versterkt. Hun aura, het licht 

dat uit hun hart kwam, zoals je ook bij ons ziet, werd dof, soms zelfs was het compleet weg. 

Mensen gaven geen licht meer, zo raakten ze de verbinding kwijt met zichzelf, met elkaar en 

met de Aarde. En in plaats van een aura van licht die verbond, hadden ze nu een aura van 

donker waarmee ze elkaar op angstvallige afstand hielden.” 

“Pfff,” Isaak zucht, “Wat heftig.” “Jazeker,” zegt Reina, “De wereld werd steeds meer 

geregeerd door angst en diegenen die macht wilden maakten daar gebruik van. En de rest van 

het verhaal weten jullie. Met als laatste stuk de vloek over la Corona.” “Dat klinkt niet echt 

hoopvol,” Lisa weet niet of ze nu moet huilen of lachen. Reina slaat een arm om haar heen. 

“Maar dat is het wel Lisa. Het is heel hoopvol wat er nu gebeurt. We staan namelijk aan het 

begin van de ontwikkeling van een nieuwe wereld. Een wereld nog mooier dan we ooit hadden 

kunnen denken. Een wereld waarin wij het volk van de Aarde weer één zijn en waar liefde, 

verbinding, harmonie en gezondheid weer centraal staan. We hoeven alleen nog maar de 

laatste steen te vinden en de vloek op te heffen en daarna is het aan ieder van ons om dit 

verhaal te delen met de rest van de wereld. Jullie zullen als lichtjes liefde gaan verspreiden. 

Dat is wat wij al eeuwen doen. En dat mogen jullie ook gaan doen. Zo leggen wij een netwerk 

van licht over de Aarde. Zo kan de Aarde en al het leven erop helen en herstellen. Zo kan de 

nieuwe wereld vorm krijgen.” 

De vrienden zijn diep onder de indruk. “Hebben wij zo’n belangrijker rol? Kunnen wij dat wel?” 

Reina knikt bemoedigend: “Zeker weten. Jullie zijn de bouwstenen van de nieuwe wereld. 

Ieder van jullie op zijn eigen manier. Dat is waar la Corona echt voor staat. Een kroon op je 

eigen hoofd zetten. Koning zijn van je eigen koninkrijk. En dat Koninkrijk is niet zozeer de 
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Aarde, maar vooral jouw innerlijk leven. Alleen als dat verandert, kan de wereld veranderen. 

Zie het als dat je altijd net als de zon je licht laat schijnen. Ook al is het donker. Dat is de echte 

kracht van het zonlicht. Dat houdt je gezond.” De vrienden kijken Reina aan. Ze slaken een 

zucht van ontroering. Wat prachtig. Ze kunnen er alleen maar stil van zijn. 

Reina gaat echter verder: “We moeten nu wel de paarse steen vinden. Het is tijd. Ik weet wat 

de aanwijzing is dus luister goed:  

De paarse steen is er voor wie gelooft 

Dat innerlijk vuur nooit kan worden gedoofd 

Zodra je daarmee het leven weet te verbinden 

Zul je de paarse steen vinden 

Als we deze laatste steen vinden, kunnen we de vloek verbreken.” 

De vrienden hoeven ook nu weer niet lang na te denken. Met liefde kunnen ze zich met elkaar, 

met de Aarde en het leven verbinden. Dat is wat de wereld nodig heeft. Liefde. Zo vinden ze 

de laatste steen. Dat weten ze zeker. Ze gaan in een cirkel staan en pakken elkaars handen. 

Dan sturen ze al hun liefde de wereld in. De energie uit hun harten raakt elkaar in het midden. 

Eerst nog onzichtbaar, daarna als een soort wazige vlek, en dan verschijnt de paarse steen. De 

vrienden juichen van blijdschap. 

Reina pakt de steen en opent de schatkist. Ze legt de stenen in een spiraal op de grond met in 

het midden de kroon. Die zat ook in de schatkist. Dan sluit ze haar ogen en zegt zacht en toch 

krachtig:  

“Wie zoekt naar gezondheid, die voedt zich met licht. 

Wie kiest voor de liefde, blijft altijd in evenwicht. 

Wie zich verbindt met zichzelf, wordt nimmer beroofd. 

De gelukkigste is diegene met de kroon op zijn hoofd.” 

De vrienden luisteren ademloos. Ze voelen hun hart groter worden en opeens weten ze het. 

Voor het eerst in al die jaren hebben ze een schattenjacht gedaan waarbij ze niet de schatten 

buiten zichzelf hebben gezocht, maar in zichzelf. Ze weten nu dat alles energie is en je altijd 

kunt kiezen voor liefde en licht. Dat is de weg naar een nieuwe wereld. Zo hoort het te zijn.  

Nu vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Net als de stenen op de kroon. Eén voor één vinden 

ze hun plek op de kroon. En iedere keer wordt het licht dat de stenen uitstralen feller. Als alle 

stenen er op zitten stijgt de kroon op en straalt hij een zo krachtig licht uit dat alle mist 

verdwijnt. Zonnestralen breken door en de kleuren van het woud, van de bomen, de planten 

en de bloemen stralen als nooit tevoren. En doordat de mist opstijgt en de zonnestralen kruist, 

ontstaat een prachtige regenboog aan de hemel. Het is alsof ze opeens in een hele andere 

wereld leven. Zo mooi, zo magisch.  
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“Als dit het nieuwe normaal is, dan kunnen wij daar wel aan wennen,” lachen de vrienden. Ze 

kijken om zich heen naar het prachtige woud. Het duistere woud waar ze al die tijd bang voor 

waren en dat hen nu het meeste licht heeft gebracht. Ze dansen van vreugde. Dan opeens 

zegt Isaak: “Waar is Reina?” Ze kijken op zich heen. Maar Reina is verdwenen. Net als de kroon.  

“Wat vreemd,” zegt Anton. Maar eigenlijk weten de vrienden wel beter. “Ze kwam als een 

lichtje, leek op een engel en bracht ons een wonder,” zegt JK. “Dat doet de wijze oude uil ook 

altijd en die is ook nooit ver weg. Dus ik denk dat ze nog wel eens zal opduiken.” 

De vrienden moeten lachen. Dat is waar. “Maar waar is dan het volk van de Aarde?” vraagt 

Sophie. “Dat zijn wij toch?” zegt Elfeline. En ook dat is helemaal waar. De vrienden lopen vrolijk 

het woud uit richting hun dorp, en zijn vastberaden om hun taak heel serieus te nemen.  

 

~ 
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Nawoord 
Gezondheid is voor het volk van de Aarde vooral verbonden met licht. Lichte voeding, lichte 

gedachten en licht brengen in alles wat je doet. Licht is vooral verbonden met de Aarde, met 

de Zon en natuurlijk met liefde. Door die elementen in je leven te brengen en te houden blijf 

je een leven lang geZONd.  

Nu is het zo dat er verschillende dimensies, verschillende werelden naast elkaar bestaan. Dat 

klinkt natuurlijk heel vreemd. Maar toch is het zo. En misschien heb je het wel eens ervaren. 

Bijvoorbeeld je denkt iets te zien, maar dan opeens is het weg. Of je ervaart iets heel anders 

dan een ander. Soms zeggen mensen letterlijk tegen elkaar: jij leeft echt in een andere wereld.  

Dat is iets heel moois, maar soms ook een beetje lastig. Zeker als het gaat om de lagen van 

mist die zowel in als tussen de werelden bestaan. Die lagen ontstaan doordat men vergeet het 

licht in zichzelf en tussen elkaar te voeden. Dan groeit angst, macht en controle. En zo 

verdwijnen vrijheid, vreugde en geluk.  

Het volk van de Aarde heeft als taak te zorgen voor Aarde en al het leven erop. Door het licht 

te voeden zorgen zij voor balans. Maar met al deze naast elkaar bestaande werelden heeft het 

volk van de Aarde het daarom druk. En nu wij samen met JK, Elfeline en de vrienden de mist 

in onze wereld hebben laten verdwijnen, is het tijd voor het laten oplossen van de mist in jullie 

wereld en in al die andere. En daarvoor hebben wij jouw hulp nodig.  

Niet alleen is het belangrijk dat je het verhaal van het volk van de Aarde aan zoveel mogelijk 

mensen doorverteld, maar ook moet je zelf op zoek naar zeven magische regenboogstenen 

voor het maken van je eigen magische kroon. Want als jij de koning of koningin wordt in je 

eigen koninkrijk dan zul jij als een echt lid van het volk van de Aarde mee kunnen helpen met 

de nieuwe wereld kleur geven.  

Om de mist te kunnen laten verdwijnen en een wereld van liefde, licht, harmonie en eenheid 

te kunnen creëren zullen we onze krachten moeten bundelen. Jij en ik. Wij samen. De liefde 

in onze harten zal de wereld mooier maken dan we ooit hadden kunnen bedenken. 

Natuurlijk begrijpt het volk van de Aarde dat dit best een moeilijke opdracht is. Daarom 

hebben wij uitgebreide schattenjacht instructies gemaakt. Lees ze maar snel, dan kan ook 

jouw avontuur beginnen.  

 
Liefs,  

Reina,  

Koningin van het volk van de Aarde 
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Tot ziens bij Magische Ontdekkingsreizen 

naar Innerlijke Schatten 

Liefs, Eveline 

 

 

 

 

 

 


