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De magie van dit 
kaartendeck
Dit kaartendeck bestaat uit 44 magische kaarten. 
22 kaarten met wensjes speciaal voor de dag en    
22 kaarten met wensjes speciaal voor de nacht. 
Elke kaart heeft prachtige illustraties. Vol verhalen, 
vibes, magische dieren en wezens, landschappen en 
avonturen. Op elke kaart zit een regenboogborstje 
verstopt die magische superkrachten inzet, kan je 
die vinden? In de kaarten vind je levenslessen en 
spirituele boodschappen, die je de rest van je leven 
met je meedraagt.

Het wensje op de kaart kan je de hele dag of 
nacht met je meenemen. In deze gids vind je een 
verhaaltje bij elke kaart plus welke superkracht 
erin verborgen zit. Er zijn ook vragen om samen te 
bespreken. De spreuken die je in het boekje vindt, 
kan je uitspreken om het wensje extra kracht bij te 
zetten. Bij de wensjes voor de nacht vind je vaak 
een korte geleide meditatie om te doen voordat je 
gaat slapen. 

Kinderen (en volwassenen!) kunnen meegroeien 
met de kaarten, je zult merken dat je er steeds weer 
iets nieuws uithaalt. Zo kan je jouw superkrachten 
blijven ontdekken. En is dat niet waar het leven om 
draait? 

Er was eens … 
Het is 2016 en ik loop een boekhandel binnen in 
het dorp waar mijn ouders wonen. Mijn blik gaat 
naar de hoek met kinderboeken en ik zie een boekje 
staan van Helen Purperhart: Yoga met je kind. Ik 
pak het uit de kast en uit het niets rollen de tranen 
over mijn wangen. Op dat moment besef ik weer 
dat het mijn droom is om met kinderen te werken. 
Van baby’s tot tieners. 

Ik heb dat altijd al geweten. Er zit een diep verlangen 
in mij om kinderen echt te zien voor wie ze zijn. 
Kinderen van nu zien, weten en ervaren zoveel meer 
dan volwassenen vaak bese!en. Juist omdat zij nog 
geen filter hebben op wat er allemaal zogenaamd 
wel en niet kan. Ze hebben de mogelijkheden die 
het Universum ons geeft juist heel helder voor 
ogen. Kinderen hebben talenten die ze op school 
nog niet leren gebruiken, echte superkrachten. 
Zoals het zien van energie, het aanvoelen van sfeer 
en een levendige fantasie die meer waarheid in zich 
heeft dan volwassenen soms misschien denken ...
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9 | De m
agie van dit kaartendeck

In mijn ogen worden deze superkrachten vaak 
tekort gedaan. Bijzonderen ervaringen en ideeën 
stuiten op reacties als: nee joh, je kan geen 
engeltjes zien, magie is iets uit sprookjes of je zal 
het wel bedacht hebben. Gevoelig zijn wordt gezien 
als iets waar je ‘mee om moet leren gaan’. Ik geloof 
dat we juist moeten leren om die sensitiviteit als 
kracht in te zetten. Want my oh my, wat is een 
sterk ontwikkelde gevoelswereld een heerlijke 
superkracht. En ik spreek uit ervaring! Met je 
gevoelswereld kan je bewust jouw eigen leven 
creëren. Dat noemen we manifesteren.

Manifesteren kan je leren
Met dit magische kaartendeck maken kinderen 
op een laagdrempelige, vrolijke en zachte wijze 
kennis met manifesteren. Manifesteren is de kunst 
om je dromen te realiseren. Mijn intentie met 
dit kaartendeck is om kinderen (en volwassenen) 
te laten zien dat magie overal is, als je ervoor 
openstaat. 

Manifesteren is ervoor kiezen om jouw meest 
gelukkige leven te leiden, het leven van je missie. 
Dat betekent doen waar jij gelukkig van wordt 
en waar jij voldoening uithaalt. Kortom: Het 
manifesteren van jouw magie. 

Manifesteren doe je in drie stappen.
1. Zet je intentie.
2. Voel hoe het is als je wens is uitgekomen.
3. Zet de eerste stap vanuit inspiratie.

Het zetten van je intentie is het uitspreken van 
jouw wens. Jouw droom, wat jij graag zou willen 
manifesteren voor jezelf. Dat doe je door het te 
zeggen alsof het al zo is. Bijvoorbeeld: Ik speel elke 
dag lekker buiten met lieve vrienden of: Ik ben een 
dokter die zieke mensen helpt beter te worden.

Bij de tweede stap voel je hoe het is als jouw droom 
al is uitgekomen. En hier komt jouw superkracht om 
de hoek kijken. Je kan jouw heldere gevoelswereld 
gebruiken als superkracht om te voelen, te horen, 
te weten of voor je te zien hoe het is als jouw droom 
uitkomt. Doe je ogen maar eens dicht en voel hoe 
het is als jouw droom uitkomt? Waar ben je, wie zijn 
daar nog meer, wat zie je, wat hoor je, wat ruik je, 
hoe voel je je? Vanuit dat gevoel en het vertrouwen 
dat jouw wens uitkomt, ga je stappen zetten. Dat 
hoeven geen reuzenstappen te zijn. En je hoeft 
niet helemaal zeker te weten dat ze je bij je droom 
brengen. Het begint juist met één kleine stap, 
waarvan je voelt: ja, dít wil ik nu doen, hier heb ik 
zin in! En dan laat je je leiden naar waar deze stap 
je brengt. 
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Sta jij open voor de magie van deze wereld? Ben je 
klaar voor een leven dat nog mooier is dan jij nu kan 
bedenken?

Over het Universum
In de teksten van dit gidsje lees je vaak over het 
Universum. Het Universum is een onzichtbare, 
oneindige bron van liefde die wil dat iedereen zijn 
of haar meest gelukkige leven leidt. Gelukkig zijn 
is een heel fijn gevoel. Je voelt dan rust, liefde en 
vrijheid. Gelukkig zijn betekent niet dat je altijd blij 
moet zijn met wat er om je heen gebeurt. Het is 
een gevoel van liefde en vertrouwen. Een soort: 
alles-is-precies-zoals-het-moet-zijn-gevoel. 

Het Universum is er om jou te begeleiden om 
dat gevoel te hebben. Het is een plek met alle 
antwoorden, hulp en liefde die we nodig hebben. 
Het Universum kan alle gevoelens die je hebt op 
magische wijze omzetten in een gevoel van liefde. 
Stel je open voor de magie van het Universum en 
je geeft het Universum de kans om iets op je pad 
te brengen dat nog beter is dan jij kan bedenken. 
Er is zoveel meer in het Universum dan dat wij met 
ons blote oog kunnen zien. Engelen, feetjes, andere 
planeten en zelfs wezens die wij hier op aarde nog 
niet kennen.

Het Universum heeft een magisch plan voor ons 
allemaal, waarin voor iedereen alle lessen, groei en 
liefde zit die we wensen. Wat er ook gebeurt, blijf 
daar op vertrouwen. Ook als er af en toe iets is dat 
niet zo leuk is. Weet dat uiteindelijk alles precies is 
zoals het moet zijn.

Als jij je het Universum voorstelt, wat zie je dan 
voor je? Of heb je er misschien een andere naam 
voor?

Mijn wens voor dit kaartendeck
Mijn wens is dat we dankzij dit kaartendeck 
kinderen nog meer gaan zien voor wie ze zijn én om 
kinderen de mogelijkheid te geven om hun eigen 
superkrachten te ontdekken en te gaan gebruiken. 
Om ze te laten bese!en dat zij magische krachten 
hebben, dat dit realiteit is en geen fantasie, sprookje 
of verzinsel, maar echt echt écht waar. Mijn diepe 
wens is dat dit kaartendeck een aanvulling is op wat 
kinderen op school leren. Dat iedereen beseft dat 
je invloed hebt op de wereld om je heen.

Mijn wens is dat het trekken van een kaartje een 
vast onderdeel in jullie dagelijkse ritme wordt. Het 
maakt niet uit wanneer. Tijdens het ontbijt, in het 
kringgesprek, als je thuiskomt uit school, op de 
vereniging of als ritueel voor het slapengaan. Het 
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is een momentje op de dag om echt verbinding te 
maken met jezelf, met elkaar en met de magie die 
er is in deze wereld. Op een veilige, vertrouwde en 
liefdevolle manier.

Ik wens vooral dat iedereen die deze kaarten 
gebruikt zijn of haar superkracht nog een beetje 
meer inzet om de wereld nog een beetje fijner te 
maken. Kinderen, tieners, maar ook (bonus)papa’s, 
mama’s, tantes, ooms, ju!en, meesters, broertjes, 
zusjes, oppassers en alle andere mensen die de 
kaarten gebruiken.

Speciale boodschap voor alle kinderen 
Ik weet dat jij superkrachten hebt. Misschien ken 
je ze zelf al, misschien nog niet. Mijn grootste tip 
voor jou is: vertrouw op wat jij ziet en voelt. De 
kaarten hebben net als jij superkrachten. Van elke 
kaart kan je iets leren. Voordat je de teksten in het 
boekje leest, kijk eerst eens naar de kaart en lees 
het wensje wat erop staat. Wat zie je allemaal? Wat 
trekt jouw aandacht? Bedenk dan eens wat de kaart 
voor jou betekent en hoe hij bij jou past. 

Snap je nog even niet wat de boodschap is van 
een bepaalde kaart, dan is dat helemaal niet erg. 
Soms komen de antwoorden later. Elke kaart komt 
precies op het juiste moment. Vertrouw je gevoel 

maar. Ik heb zelf ook weleens dat ik een kaart trek 
en er meteen een bepaald gevoel bij heb, en dan 
blijkt de tekst totaal iets anders te zeggen. Ik luister 
dan naar mijn eigen gevoel bij de kaart, omdat ik 
weet dat mijn gevoel altijd gelijk heeft. En jouw 
gevoel heeft ook altijd gelijk.

Speciale boodschap voor alle grote mensen 
Mijn ervaring is dat kinderen (en sommige grote 
mensen) nog veel meer in de kaarten zien dan wat 
wij als makers ooit hadden kunnen bedenken. Hun 
fantasie is zo open. Ze zien beweging en verhalen in 
alle teksten en illustraties. Ik nodig je uit om de tijd 
te nemen en te vragen wat zij voelen, zien, ervaren 
en misschien zelfs wel ruiken of proeven bij elke 
kaart. Laat je verrassen door de talenten, magie 
en superkrachten van de kinderen om het verhaal 
van elke kaart op hun eigen manier te vertellen. 
Nodig ze uit om hun fantasie en gevoelswereld te 
gebruiken. 

Ik heb begeleidende teksten geschreven bij elke 
kaart om richting te geven, maar geef je vooral over 
aan de wijsheid die jullie samen uit de kaarten halen 
en laat die leidend zijn. Sta open voor de verrassende 
inzichten die jullie uit elke kaart halen, ook al staat 
de betekenis anders in deze gids. Wie weet (her)-
ontdek jij ook wel een van jouw superkrachten.
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Vandaag wens ik
Onzichtbare confetti strooien

Over alle mensen
Die ik tegenkom

Deze kaart is een teken dat jij vandaag een 
liefdesfeestje mag vieren! Wist je dat liefde een 
magische kracht is? Liefde kan mensen altijd 
terugbrengen bij zichzelf en ons weer opvrolijken. 
Bedenk maar eens hoe het voelt als iemand naar 
je glimlacht. 

Je kan ook liefde geven aan mensen zonder dat ze 
het doorhebben. Op straat, op school of ergens 
anders. Dat kan je doen door je voor te stellen dat je 
liefdesconfetti over iemand heenstrooit. Wanneer 
ga jij vandaag onzichtbare confetti strooien? Je mag 
zelf bedenken hoe jouw confetti eruit ziet. Rondjes, 
hartjes, of een andere vorm, in één kleur of in alle 
kleuren van de regenboog. Het is jouw confetti, dus 
jij bepaalt.

4 | Liefde geven

Oh, en voor je aan de slag gaat met emmers vol 
confetti: Strooi nu eerst maar eens een berg 
liefdesconfetti over jezelf heen en over degene met 
wie je nu bent! Voel je de liefde?

Superkracht
Jij hebt de superkracht om liefdesconfetti over 
mensen heen te strooien. Zo geef jij ze een extra 
mooie dag. Dat kan bij mensen, kinderen en ook 
dieren. Kan je iemand bedenken die wel wat extra 
confetti kan gebruiken? Je kan het ook gooien naar 
iemand die niet in de buurt is. Weet dat je kan nooit 
te veel liefde kan geven! 

Spreuk
Jij krijgt liefde! Jij krijgt liefde! Jij krijgt liefde! Jij 
krijgt liefde! Jij krijgt liefde!

29 | Dagwensje
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Vandaag wens ik
Dat ik zie 

Dat mijn gekke kant
Mijn kracht is

Dat jij deze kaart pakt, betekent dat jij vandaag jouw 
gekke kant helemaal mag omarmen. De bijzondere 
wezens op de kaart doen het voor! Want weet je: 
Wat jou uniek maakt, dat is jouw kracht. 

Ken je het gevoel dat je graag hetzelfde wil zijn als 
alle anderen, omdat je erbij wil horen? Deze kaart 
vertelt je dat het juist de bedoeling is dat iedereen 
anders is en bijzonder op zijn of haar manier. Dan 
vullen we elkaar aan.

Stel je voor dat de wereld één grote puzzel is. 
Iedereen die op de wereld woont is een puzzelstukje 
en samen maken we de puzzel compleet. Als je 
probeert hetzelfde puzzelstuk te zijn als iemand 
anders, dan kunnen we de puzzel nooit compleet 
maken. Elk puzzelstukje heeft zijn of haar eigen 
eigenschappen, vormen en kleuren! Denk nu eens 

6 | Omarmen van jouw uniekheid

aan jezelf. Wat voor unieke eigenschappen heb jij? 
En hoe zijn die juist jouw superkracht?

Superkracht 
Jij bent uniek! Jouw gekke kanten geven kleur aan 
deze wereld. Jouw bijzondere eigenschappen maken 
de wereld een beetje vrolijker, speelser en mooier. 
Als jij van jouw unieke eigenschappen houdt, dan 
geef je andere mensen het goede voorbeeld om 
ook hun unieke eigenschappen te laten zien. Samen 
geven we de wereld nog meer kleur, gewoon door 
helemaal onszelf te zijn. Niet altijd makkelijk, maar 
jij kan het!

Spreuk 
Ik omarm mijn gekke kanten. Die zijn mijn kracht.

33 | Dagwensje
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Vandaag wens ik 
Dat ik lief praat

Over alles en iedereen
Om mij heen

De liefste kaart van allemaal! Dat je deze kaart 
trekt, betekent dat je vandaag nog liever dan 
normaal over alles en iedereen om je heen mag 
praten. Alles in onze wereld bestaat uit dezelfde 
energie. Er bestaat een wet als we het hebben over 
energie en die zegt dat alles wat jij over een ander 
of iets anders zegt, iets is dat je uiteindelijk tegen 
jezelf zegt. Magisch hè? Kijk maar eens naar de 
kaart. Daar zie je dat het meisje in haar spiegelbeeld 
allemaal andere mensen, dieren en spullen ziet.

Als jij lief praat over andere mensen, dieren of 
spullen, dan praat je dus lief over jezelf. Als je 
iets onaardigs zegt, stuur je (onbewust) negatieve 
energie naar iets of iemand en dus ook naar 
jezelf. Het is veel fijner om positief te praten over 
anderen. Als je merkt dat je roddelt over iemand 
bijvoorbeeld, stop dan eens met praten. Haal diep 

19 | Lief praten over alles

adem en denk aan iets dat je juist leuk vindt aan 
die persoon. Dat verdient alles en iedereen. Want 
we zijn allemaal diep van binnen gemaakt uit liefde.

Zijn er mensen waar jij liever over kan praten? Of is 
er iemand die wel een lief woordje van jou verdient?

Superkracht
Jij bent iemand die heel lief kan praten over mensen, 
dieren en dingen. Zo zie jij de ander voor wie hij of zij 
echt is: liefde. Positief praten over iemand anders, 
geeft de ander én jou een goed gevoel.

Spreuk
Vandaag praat ik lief over alles en iedereen om mij 
heen.

59 | Dagwensje
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Vannacht wens ik
Loslaten wat ik spannend vind

Zodat ik me krachtig voel
Als ik morgen wakker word

Deze kaart gaat je helpen om vannacht wat 
spanning los te laten. Daardoor ontstaat er rust en 
ruimte, zodat jouw wensen kunnen uitkomen. Je 
komt in je leven vast weleens dingen tegen die je 
spannend vindt. Vaak gaan we daar dan juist heel 
veel over nadenken en wordt het spannende nog 
groter in ons hoofd. Heb je dat ook weleens?

Sluit je ogen en denk eens aan iets dat jij heel 
spannend vindt. Waar voel je dat in je lijf? Stel je 
voor dat de gouden bol van de kaart licht schijnt 
op die plek. De bol vervangt alle spanning door 
vertrouwen. Hoe voelt dat? 

Alle spanning en onzekerheid laat je vannacht los. 
Als je morgen wakker wordt, voel je je helemaal 
krachtig en heb je heel veel zin in de dag. Probeer 
het maar eens!

2 | Krachtig wakker worden

Superkracht
Jij kan de gouden bol de spanning weg laten 
schijnen! Daardoor kan jij helemaal in je kracht 
staan en doen wat jij leuk vindt. Zo ben je de beste 
versie van jezelf. Hoe voel jij je als je je krachtig 
voelt?

Spreuk
Ik laat spanning los en voel me morgenochtend 
knetterkrachtig.

71 | N
achtwensje
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Vannacht wens ik
Een ontmoeting

Met mijn sterrenfamilie
Van andere planeten

Deze kaart komt je vertellen dat je onderdeel bent 
van een sterrenfamilie! Dat betekent dat jij voordat 
je hier op aarde kwam, al een leven hebt gehad op 
andere planeten in het Universum. Hoe bijzonder 
is dat! Ergens diep van binnen weet jij nog hoe 
het was op die andere planeten. De ervaring en 
superkrachten die je daar kreeg, nam je mee naar 
aarde om hier aan anderen te leren. Naast je familie 
op aarde heb je dus ook nog een sterrenfamilie 
met dezelfde superkrachten als jij. Sommige van 
hen leven nu ook op aarde en sommigen leven 
nog op andere plekken in het Universum. Je kan 
je sterrenfamilie ontmoeten met de volgende 
meditatie.

Kom rustig liggen en sluit je ogen. Adem drie keer 
diep in en uit via je neus. Visualiseer dan dat er 
op de plek tussen jouw wenkbrauwen een grote 

8 | Ontmoeting met je sterrenfamilie

mooie ster zit. Je mag zelf kiezen welke kleur hij 
heeft. Deze ster is de toegangsdeur naar jouw 
sterrenfamilie. Doe de deur maar open. Je ziet dan 
een hele grote regenboogbrug verschijnen. Je kan 
over die regenboogbrug lopen, rennen, vliegen of 
glijden. Whiiiiii. Aan het einde van de brug kom 
je op een prachtige plek terecht. Je voelt je hier 
meteen thuis. Hier zie je jouw sterrenfamilie. Je kan 
hier even rondlopen en een praatje maken. Hebben 
ze een boodschap voor jou? Dan kan je weer gedag 
zeggen en via de regenboogbrug terugkomen naar 
aarde. Whiiiiii. Dan sluit je de toegangsdeur tussen 
je wenkbrauwen weer. Breng je aandacht naar je lijf, 
wiebel een beetje met je vingers en tenen. 

Wie heb jij ontmoet? En wat voor boodschap 
hadden voor jou? Hoe voelde het om daar weer te 
zijn?

Superkracht
Je hebt een sterrenfamilie, daardoor ben je nooit 
alleen. Als je af en toe het gevoel hebt dat je de enige 
op aarde bent met een bepaalde superkracht, weet 
dan dat jij ook een sterrenfamilie hebt. Zij hebben 
dezelfde superkrachten en staan altijd voor je klaar 
om je te helpen. Soms ontmoet je mensen waar je 

83 | N
achtwensje



Er is een 
krachtige bron 
van liefde die 
er altijd is om 

jou te helpen: 
het Universum

N
ac

ht
we

ns
je 

| 8
4

het gevoel bij hebt dat je ze al veel langer kent. Dat 
zijn dan mensen van jouw sterrenfamilie. Ken jij 
iemand hier op aarde van jouw sterrenfamilie?

Spreuk
Ik ben dankbaar voor mijn sterrenfamilie.

8 | Ontmoeting met je sterrenfamilie
85 | N
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Vannacht wens ik
Dankbaarheid voor alles

Dat ik vandaag
Heb meegemaakt 

Deze kaart nodigt je uit om dankbaar te zijn. 
Dankbaar terugkijken naar de dag zorgt dat jouw 
energie rustig en liefdevol is. Dat is altijd lekker, 
maar zeker als je gaat slapen. Als jij je dag afsluit met 
gevoelens van dankbaarheid, ga je met veel meer 
rust slapen en word je morgen wakker met zin in de 
dag. Je kan dankbaar zijn voor alles. De mensen om 
je heen, leuke activiteiten, magische momenten, je 
huisdier, gezelligheid of mooie dingen die je hebt 
gezien. Je mag nu drie dingen opnoemen waar je 
dankbaar voor bent. 

Kom dan rustig liggen en sluit je ogen. Leg je 
handen op je hart. Kies een moment uit van de dag 
waar je extra dankbaar voor bent. Denk terug aan 
dit moment. Waar was je? Was er iemand bij? Hoe 
voelde je je? Laat dit fijne gevoel door je hele lijf 
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gaan en bedank jezelf. Jij hebt dat moment namelijk 
zelf gemanifesteerd! 

Superkracht
Dankbaar zijn is jouw superkracht! Dankbaarheid 
geeft je het gevoel dat alles precies is zoals het moet 
zijn. Ook als je minder leuke dingen meemaakt, 
helpt het om dankbaar te zijn. Dankbaar voor de 
ervaring bijvoorbeeld. Door te focussen op wat jij 
fijn vindt, manifesteer je daar meer van. Probeer 
morgen maar eens bij alles een dankbaar gevoel op 
te roepen.

Spreuk
Ik ben dankbaar voor alle dingen die ik vandaag heb 
meegemaakt.
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Willemijn Welten is de 
nummer één manifestatie-
expert van Nederland. 
Ze is onder andere auteur van de bestseller 
Manifesteren kun je leren, het kaartendeck 
Manifesteren kun je leren en het Manifestatie 
Dagboek. 

Haar missie is om manifesteren zo praktisch, leuk 
en makkelijk mogelijk te maken. Voor kinderen en 
volwassenen. Met haar boeken en kaartendecks 
wil ze iedereen inspireren om te leven vanuit 
liefde, zodat je voelt dat alles precies is zoals het 
moet zijn. 

Haar eigen droom is om - als ze later groot is - 
over de hele wereld projecten te starten, waarin 
kinderen leren om helemaal honderd procent 
zichzelf te zijn. Zodat ze hun hoogste potentieel 
kunnen leven.

Mirjam
de Ruiter
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Mirjam de Ruiter is 
illustrator. Ze staat bekend 
om haar krachtige kleuren-
combinaties, zachte lijnen en fantasierijke 
illustraties die altijd een diepere boodschap 
brengen. Haar werk is vooral geïnspireerd op de 
plekken waar ze woonde; van de tropische jungles 
van Bali tot de besneeuwde bergtoppen van de 
Italiaanse Alpen. Allemaal met een dromerig 
tintje door haar interesse in spiritualiteit en de 
sterrenhemel. 

Ze heeft het talent om de energie van elk wensje 
van dit kaartendeck te voelen en te vertalen in 
een originele illustratie voor elke kaart. Mirjam 
ontwierp onder andere ook het Manifesteren 
kun je leren kaartendeck en verzorgde de 
illustraties voor Manifesteren kun je leren en het 
Manifestatie Dagboek.
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