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Carolien Oosterhoff

Wanneer je zintuigelijk bent ingesteld en je bezig bent met
het'ongegeneerd in de wereld zetten van wat er in je hart
leeft', dan helpt de vraag; hoe klinkt het pad van mijn hart,
hoe voelt het en hoe ziet het er uit? Ik wilde in deze queeste
aan àlles wat zich aandiende recht doen, behalve aan'hoe
het hoort'.

Het is vrijdag de 13" februari 2009. Ik schrijf me in bij de
Kamer van Koophandel met n'rijn onderneming Mind-
Pepper. Vanuit mijn baan als gedragstrainer begin ik op
deze datum officieel als Zelfstandig Professional. In mijn
ondernemerschap ga ik verder rnet mijn vak: het trainen
van organisaties en mensen bewegen van inzicht naar actie.
Zeven maanden later begin ik aan de 3-jarige. Als je aan

vers ondernemerschap een Phoenixopleiding toevoegt en
daar ook nog een'bruistabletje Carolien'in laat vallen dan
heb je een recept voor een smakelijk en pittige cocktail.
Kan dat wel goed gaan?

Het eerste jaar van Phoenk zit er op en maakt diepe indruk.
Ik ben gebaat bij een stabiele levenssituatie en wil niet al te
veel veranderen. MindPepper loopt inrniddels goed en ik
mag zoals dat heet 'niet klagen'; tevreden klanten en een
onderneming die groeit. Toch, het hart kent haar eigen tirning
en er dienen zich stomweg verlangens aan, of ik nu vind
dat het tijd is of niet. En zoals een goede experimentele
brouwer betaamt, word ik af en toe duizelig en loop ik wel-
eens zwabberend op mijn benen. Steeds meer in contact
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komend met mijn bron begin ik toch voorzichtig maar
eens te luisteren naar wat ze mij influistert: ik schrijf een
paar liedjes, pak het schilderen weer op, doe een opleiding
tot stembevrijding en ik krijg de smaak van filmen weer te
pakken.

Met mijn glas in de hand is daar het einde van jaar twee.
Op het randje van gelukzaligheid merk ik dat ik ineens wel
veel drink van al dat lekkers en dat mijn nieuwe uitingen
niet alleen met mij, maar ook met anderen wat doet. Ben
ik ondertussen tipsy geworden en eigenlijk niet'veel te on-
beschaamd' de schijnwerpers op mtizelf aan het zelÍen?
Mag dat wel? Oeil Maar vooral: foei! En zo komt samen
met mijn hervonden creativiteit de warme en stinkende
deken van loyaliteit aan mijn systeem van herkomst in een
spreekwoordelijk braaksel mee naar boven. 'Knd, doe nou
toch bescheiden, anders worden mensen bang van je.' Een
van de gevleugelde uitspraken uit het systeem van mijn
moeder. Precies op dit moment raken de'terug in je hok'
reacties van anderen mij natuurlijk en zit' voordat ik er erg
in heb, de symbioot in mij weer aan het stuur. Dat krijg je
er nou van; wie te gulzig drinkt wordt dronken en wie
dronken is wordt egoistisch, spreek ik mijzelf streng toe.
Want hoe meer ik in mijn licht ga staan hoe (onbewust)
confronterender ik word voor mijn omgeving. laloezie en
zelfs afgunst komen op mijn pad en alle belemmerende

overtuigingen die ik zelf eerder had, krijg ik nu terug in de

vorm van commentaar. 'Ben je jezelf weer lekker aan het
promoten?', vraagt een vriend op Facebook. 'Wat doe jij
veel, volgens mij ben je hyperl zegt een groepslid. En met
'moet je dat nou aan de hele wereld vertellen?', doet een
familielid haar duit in het (spuug-)zakie.Ik ben misselijk
en voel me katerig. Bah. Het is tijd voor een glaasje water en
een ontnuchteringskuur. Ik reis af naar Thailand en doe
(zoals elk jaar daar) een detoxvakantie . Daï zal me leren! '

Maar wie schetst mijn verbazing; het is juist in deze periode
dat ik voel dat ik moet doorgaan met wat ik aan het doen
ben. De ontnuchtering werkt, want ik ga zíen dat er vooral

mensen zljn die me aanmoedigen. Mijn doelstellingen voor
het derde jaar rollen moeiteloos een voor een mijn pen uit'
En het recept voor de cocktail noteer ik op mijn muur
(echt waar).

Het afgelopen half jaar lanceerde ik drie nieuwe onderne-
mingen. Want als je geen concessies meer doet en trouw
blijft aan de roep van je hart, dan ben je altijd tevreden.
Zelfs als je je wat wiebelig voelt, je beticht wordt van open-
bare dronkenschap of katers opgedrongen krijgt: zolang
het jouw recept is, jij vrijwillig drinkt en geniet van elke
slok .Proos.tl"""

Met m.w.levensdocumentaire.nl gebruik ik mijn liefde voor
biografieën en zet dat om m een persoonluke 4iry.


