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Dit is Jaan. 

Jaan is zes jaar oud. Dat is superoud! 

Maar niet zo oud als oma. 

Die is al 90 jaar oud. 

Oma woont naast Jaan. 

In hun tuin staat een grote eik. 

Dat is een boom. 

Aan de boom hangt een schommel. 



Het is een mooie lentedag. 

Jaan zit op de schommel. 

Oma zit in de schommelstoel. 

Ze doen niets en zeggen niets. 

Ze luisteren naar de vogels die fluiten. 
Ze horen de wind die mooie liedjes blaast.

Ze zien de wolken in de lucht. 

Ze voelen de zon op hun gezicht. 

En ze genieten van de natuur.

Je weet dat ze genieten omdat ze heel blij kijken. 

‘Ik wil je iets leren,’ zegt oma opeens. 

Dat vindt Jaan leuk. Ze kijkt oma aan. 

Oma heeft heel veel rimpels. 

Dat betekent dat je heel veel weet. 

‘Jij bent een magneet,’ zegt oma. 

Dat is raar! 

Jaan weet wat een magneet is.  

Die zorgt ervoor dat iets blijft plakken.

‘Een magneet,’ zegt Jaan verbaasd, 

‘dat geloof ik niet!’



Oma moet lachen. 

‘En toch is het waar,’ zegt ze. 

Oma is gek geworden, denkt Jaan.  

‘Hoe kan ik nou een magneet zijn?’ vraagt ze nieuwsgierig. 

Oma glimlacht.

‘Alles om ons heen is een magneet,’ antwoordt ze, ‘de lucht, 

de bomen, het water, het gras, de wolken. Alles.’

Oma wijst.

‘Als jij wil dat iets naar je toekomt, 

dan hoef je er alleen maar aan te denken. 

Het komt naar je toe, net als een magneet,’ zegt ze.  

Dat lijkt wel een avontuur, denkt Jaan. 

Maar toch snapt ze het nog niet helemaal. 

Ze kijkt naar de bomen, het gras en de wolken. 

‘Dus als ik iets wil, dan hoef ik er alleen maar 

aan te denken?’ vraagt Jaan, ‘zo simpel?’ 



‘Ja, dat klopt,’ zegt oma, ‘het is een wijsheid. Iets wat 

je kunt leren. Zullen we het proberen?’

Dat wil Jaan wel!

Ze springt van de schommel en gaat in kleermakerszit 

voor oma zitten. 

‘Je moet drie dingen doen,’ zegt oma, ‘eerst moet je 

bedenken wat je zou willen. Wat is dat?’ 

Jaan hoeft niet lang na te denken. Ze wil een konijn. 

Daar zou ze blij van worden! 

‘Ik wil graag een konijn,’ zegt ze trots tegen oma. 

‘Een konijn,’ zegt oma, ‘dat kan. Vanaf vandaag moet je 

elke dag aan het konijn denken. Maar niet zomaar denken, 

je moet nu al precies weten hoe jouw konijn eruitziet. 

Hoe groot is het konijn? 

Heeft het lange of korte oren? 

Heeft het vlekken?

Teken het maar.’ 



Jemig, denkt Jaan, dat is toch niet zo gemakkelijk. 

Jaan tekent het konijn: het is bruin, heeft lange oren 

en op zijn snuit zit een witte vlek.  

Ze hangt de tekening boven haar bed 

en denkt er elke dag aan. 

Na een paar dagen loopt ze naar oma. 

‘Ik heb nog steeds geen konijn,’ 

zegt Jaan teleurgesteld. 

Oma moet lachen.

‘Klopt,’ zegt ze, ’we zijn ook nog niet klaar.’ 

‘Het tweede wat je moet doen 

is het volgende, luister maar:  

elke keer als je naar de tekening kijkt, 

moet je een gelukkig gevoel krijgen. 

Weet je hoe je je voelt als je gelukkig bent?’ vraagt oma. 

Dat weet Jaan wel. Je hebt dan kriebels in je buik, 

je kijkt blij en voelt je heel rustig.



Dat gaat Jaan doen.  

Elke dag kijkt ze naar de tekening van het konijn. 

Als ze naar de tekening kijkt, heeft ze een gelukkig gevoel 

in haar buik, kijkt ze heel blij en voelt ze zich rustig.  

Wat is dit een fijn gevoel, denkt Jaan. 

Maar na een paar dagen is Jaan toch weer teleurgesteld. 

‘Oma, ik heb nog steeds geen konijn,’ zegt ze als ze oma in de 

schommelstoel ziet zitten.

Oma moet lachen. ‘Klopt, we zijn ook nog niet klaar. Het derde 

wat je moet doen is het volgende, luister maar: je moet doen 

alsof je het konijn al hebt,’ zegt ze.  



Oma glimlacht als ze Jaan ziet fronsen. 

Dan krijg je heel even rimpels boven je wenkbrauwen. 

Jaan snapt niet wat oma bedoelt. 

‘Hoe kan ik nou doen, alsof ik het al heb?’ vraagt ze. 

‘Wat heb je nodig voor een konijn?’ antwoordt oma. 

Nu snapt Jaan het! 

De volgende dag gaat ze meteen aan de slag. 

Ze haalt hout, een hamer en spijkers uit de schuur.  

Mama helpt haar mee. 

De volgende dag staat er een prachtig huis voor haar konijn. 

Mama wist helemaal niet dat Jaan zo graag een konijn wil. 



Trots laat Jaan het konijnenhuis aan oma zien.

‘En?’ vraagt Jaan, ‘heb ik nu alles goed gedaan?’ 

‘Zeker weten,’ antwoordt oma. 

‘En nu?’ vraagt Jaan, wat moet ik nu doen?’

‘Nu moet je wachten,’ antwoordt oma, ‘maar het is heel 

belangrijk dat je blijft doen wat ik je heb geleerd.’

Dat doet Jaan.     

Elke dag kijkt ze naar de tekening van het konijn.  

Ze krijgt een gelukkig gevoel als ze naar de tekening kijkt. 

Ze maakt een bordje bij het huis van het konijn. 

Daarop staat de naam. 

Ook koopt ze van haar zakgeld eten voor het konijn. 

Ze is helemaal klaar om het konijn te krijgen. 



Na een paar weken loopt Jaan naar buiten. 

Oma zit in haar schommelstoel. 

Jaan schuift op haar schommel en kijkt naar oma. 

Oma glimlacht. 

‘Heb je het al gehoord?’ vraagt oma.  

Jaan weet niet wat oma bedoelt. ‘Nee,’ zegt ze. 

‘Het konijn van het buurmeisje heeft babykonijntjes gekregen,’ 

zegt oma, ‘ze kwam vragen of jij ook een konijntje wil 

hebben.’

Jaan kijkt oma blij aan. ‘Echt waar?’ vraagt ze blij. 

‘Ja, ga maar vlug in het konijnenhuisje kijken,’ antwoordt oma.

Jaan springt van de schommel af, maakt een dansje van 

vreugde en rent naar het konijnenhuisje. 

Bij het konijnenhuisje gaat ze op haar 

knieën zitten en kijkt naar binnen. 

Daar is haar konijn!  

Het konijn is bruin, heeft lange oren en 

op de snuit zit een witte vlek. 

Hij is prachtig! 

Eindelijk heeft Jaan haar konijn. 

En ze is er superblij mee.



Op een dag ligt Jaan bij het konijnenhuisje.

Oma zit in de schommelstoel. 

‘Oma,’ zegt Jaan, ‘weet je nog wat je me hebt geleerd?’ 

Dat weet oma nog wel. 

‘Werkt dat met alles?’ vraagt Jaan. 



Oma knikt. ‘Ja,’ zegt ze, ‘met alles. Als je iets wil krijgen, moet 

je drie stappen volgen en het zal naar je toekomen. Maar je 

moet wel alle drie de stappen doen. Geen stap overslaan. 

Eerst moet je precies weten wat je wil. Dan moet je er elke 

dag aan denken en je gelukkig voelen. En als laatste moet je 

zorgen dat je klaar bent om het te krijgen.’ 

‘Heeft het ook een naam?’ vraagt Jaan. 

Oma glimlacht. 

‘Wij noemen het de wet van de aantrekkingskracht.’  

‘Poeh, dat is een moeilijke naam,’ zegt Jaan. 

‘Je mag het ook droomwensen noemen,’ antwoordt oma. 

Dat is een goed idee. 

Dit gaat Jaan nooit meer vergeten. 



De wet van de aantrekkingskracht is een eeuwenoude wijsheid. Afgelopen 

jaren heb ik het dankbaar toegepast in mijn leven. 

Op een avond vroeg onze oudste dochter, mama heb jij ook dromen? Toen ik 

antwoordde dat ik heel veel dromen heb vroeg ze, hoe zorg je dat je dromen 

uitkomen? Ik heb haar toen alles uitgelegd over de wet van aantrekking.  

Sindsdien is het mijn missie om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten 

maken met deze eeuwenoude wijsheid. 

Ik schrijf trainingen om ouders en leerkrachten te inspireren en in mijn 

Kinderatelier leer ik kinderen door middel van creativiteit groot te denken en 

grenzeloos te dromen. 

Hopelijk heb ik jou mogen inspireren.

Lieve groet, 

Laura



‘Wist je dat jij een magneet bent?’ vraagt 

oma op een dag aan Jaan. Nee dat wist Jaan 

niet. Dat is raar! Toch is Jaan nieuwsgierig. 

Oma vertelt alles over de wet van de 

aantrekkingskracht en hoe Jaan deze wijsheid 

toe kan passen. Een grappig en avontuurlijk 

prentenboek met een diepere boodschap.  

Laura Langens is schrijfster van het prentenboek 

Droomwensen. 

Het is haar missie om zoveel mogelijk kinderen kennis te 

laten maken met de wet van de aantrekkingskracht.


