


HI REBEL!

Je hebt mijn inspiratie kaarten 
aangevraagd, waarschijnlijk omdat jij 
toe bent aan wat positieve input, je met 
je zelfontwikkeling aan de slag wilt of 
omdat er zaken zijn die momenteel 
niet lekker lopen, waar je verandering in 
wilt aanbrengen. Ik wil je allereerst een 
shoutout geven dat je deze stap zet! Het 
is dapper om naar jezelf te gaan kijken en 
aan te gaan wat je dan tegen komt! Op de 
volgende pagina’s leg ik uit hoe ik ertoe ben 
gekomen om een eigen carddeck te maken 
en hoe je het kunt gebruiken. Ik wens je 
heel veel plezier op je ontdekkingstocht!
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InspIRatIE kaaRtEn

Deze inspiratie kaarten zijn een preview van het Rebels Only carddeck. De kaarten zijn een aanzet om 
met jezelf aan de slag te gaan. Bewust te worden van wat er zich in jou afspeelt, wat je wilt, waar je van 
droomt, wat je tegenhoudt en hoe je jezelf kunt motiveren.

Ik wil je uitdagen wekelijks tijd uit te trekken om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Dit hoeft 
geen uren te duren. Neem korte momenten van bezinning en rust, waarop je de tijd neemt om na te 
denken en tot jezelf te komen. Even geen prikkels en verleidingen van buitenaf, maar afstemmen op 
jezelf, observeren wat er in jou gebeurt en wat je nodig hebt. Je toekomstige zelf zal je er dankbaar voor 
zijn!

Je kunt de kaarten als volgt gebruiken: trek intuïtief een kaart en bezin vervolgens hoe deze boodschap 
resoneert met jouw leven op dit moment. Gebruik de kaarten als boekenlegger, hang ze op in je huis als 
reminder, mediteer op de boodschap, journal wat er in je opkomt of ga erover in gesprek met iemand in 
je omgeving. De mogelijkheden zijn eindeloos! Use your creativity and imagination!
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Moet ik hier 
iets mee?



Food FoR tHougHt

Bij het Rebels Only Carddeck zit een instructieboekje met meer uitleg en oefeningen per kaart. Hier zie 
je een preview van het instructieboekje, horende bij de drie inspiratiekaarten die je hebt ontvangen.

5. Stilstand is blokkeren, dus kom in beweging!

Als deze vogel te lang hier blijft zitten, 
breekt de tak! Alles in het leven is constant 
in beweging. Dat is een natuurwet. Ons 
menselijk overlevingssysteem vindt deze 
beweging spannend en blijft liever bij het 
bekende. Maar dit is nou eenmaal niet 
mogelijk. Alles gaat voorbij en daartegen 
vechten heeft geen zin. Geef je over aan de 
stroom en beweging. Stel je open voor het 
nieuwe. Merk je dat je toch stil staat? Vraag 
je dan af welk klein stapje je als eerste zou 
kunnen nemen. Nu... vandaag....

Etosha National Park, Namibië

8. Is dit mijn waardevolle energie waard?

Je energielevel is essentieel voor de 
manier waarop je het leven tegemoet kunt 
treden. Als je constant moe bent, ervaar je 
het leven veel minder positief. Daarom is 
het belangrijk om je bewust te zijn van je 
energie. Hoe hoog of laag is deze nu? Kijk 
eens terug naar de afgelopen periode. Waar 
laadt je van op? Wat zuigt je leeg? Alleen 
vanuit overvloed ben jij in staat om anderen 
het maximale van jezelf te bieden. Je kunt 
niet geven vanuit een leeg vat. Je kunt je 
energie maar 1x uitgeven. Dus vraag je 
vandaag bij alles wat je doet eens af: is dit 
mijn waardevolle energie waard?

Bromo Vulkaan, Java, Indonesië
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22. Moet ik hier iets mee?

Lees deze zin hardop, met nadruk op de 
onderstreepte woorden.

Moet ik hier iets mee?
Moet ik hier iets mee?
Moet ik hier iets mee?
Moet ik hier iets mee?

Deze oefening is heel handig wanneer je 
altijd te veel hooi op je vork neemt of jezelf 
verantwoordelijk voelt om het zelf te doen.

Pura Tirta Empul, Bali, Indonesië



MIJn pERsoonLIJkE REIs

Actief bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling helpt mij om bewust in het leven te
staan en de beste versie van mezelf te zijn. Ik heb invloed op mijn omstandigheden, weet wat ik wil in
dit leven en hoe ik dit kan bereiken. Dat is niet altijd zo geweest. Toen ik jonger was liet ik veel over 
mijn grenzen heen gaan, ik heb op mijn 28e een burn out gehad en er waren periodes in mijn leven 
waarin ik me slachtoffer voelde van mijn omstandigheden. Door hulp te vragen en me te verdiepen in 
verschillende manier om aan mezelf te werken, ben ik erin geslaagd dit om te zetten in waardevolle 
levenslessen.

De afgelopen jaren heb ik enorm veel online programma’s gevolgd over mindset en doelen bereiken. Ik 
heb boeken gelezen over persoonlijke ontwikkeling en opleidingen gedaan waarin ik mezelf nog beter 
heb leren kennen en heb geleerd hoe ik anderen hierbij kan helpen. 

Al deze kennis heb ik verzameld en gebundeld in mijn eigen carddeck met mijn persoonlijke reisfoto’s 
als achtergrond. Ik hoop dat deze kaarten een eigen reis gaan afleggen, dat je ze meeneemt, gebruikt, 
uitdeelt, erover vertelt… Dat op deze manier zo veel mogelijk mensen geïnspireerd worden om over 
zichzelf na te denken en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en daarmee aan hun geluk. Ik 
noem dit de Rebelution!



JoIn tHE REBELutIon!

Wat super gaaf dat jij je laat inspireren! Jij kunt helpen om de Rebelution 
te verspreiden, door op social media te laten zien dat je de inspiratie 
kaarten hebt gedownload! Deel wat je ervan vindt, hoe jij de kaarten 
hebt gebruikt of wat het je heeft opgeleverd. Gebruik de hashtags 
#rebelsonlycoaching en #jointherebelution en tag mij in je post!

Elke maand verloot ik onder degene die mij hebben getagd een setje 
fysieke inspiratie kaarten met weer nieuwe foto’s en opdrachten! Je 
ontvangt dit als cadeau en bedankje van mij, middels een persoonlijk 
pakketje per post! Dus deel, like en win als je hier kans op wilt maken!

Ben je enthousiast geworden en wil je meer inspiratie? Mijn complete 
carddeck met inspiratie kaarten kun je kopen via https://www.
rebelsonlycoaching.nl/carddeck/. Hierin is nog meer motivatie, vragen en 
oefeningen te vinden!

Wil je na deze inspiratie kaarten verder met je persoonlijke
ontwikkeling? Of merk je dat je er zelf niet helemaal uit komt? Neem dan 
eens een kijkje op https://www.rebelsonlycoaching.nl om te zien wat ik als 
coach voor je kan betekenen!”

https://www.rebelsonlycoaching.nl/carddeck/
https://www.rebelsonlycoaching.nl/carddeck/

