Uit de gouden kooi vliegen
- Elma de Bruijn -

Ik kijk haar aan. Haar donkerbruine ogen fonkelen: "Ik ben het zo enorm zat. Altijd maar
opzoek naar een potentiële klant. Veel geven en hopen op een opdracht. Hard werken vind
ik niet erg, maar het plezier gaat er nu vanaf. Los van de grote onzekerheid of ik deze maand
mijn rekeningen kan betalen. Hiervoor heb ik het niet gedaan. En ik merk dat mijn
vriendschappen veranderen. Ze snappen het niet waarom ik het heb gedaan, maar ik moest
het wel doen, ik kon niet anders!"
Ze is flink gefrustreerd. Haar boosheid neemt het bijna over van haar angst voor geld tekort.
Ik kijk haar nog een keer goed aan en vraag: “Wat moest je doen en kon je niet anders
doen?" Haar gezicht verstrakt en haar lippen verstijven. Toch antwoordt ze: “Uit de gouden
kooi ontsnappen. Een prachtige metafoor”, hoor ik haar zeggen, “maar oef, dit is pittig.
Je bent een vogel in een kooi, gevangen voor het leven, totdat je inziet dat je de tralies kan
verven. Je ziet dat er opening is die je eerder nooit is opgevallen door de glinsteringen. Je
kan naar buiten vliegen en je doet het. De vrijheid in, je hart achterna.”
“Wat een prachtig beeld”, zeg ik tegen haar.
“Nou, dat is maar voor even. Ik ben die mensen zat die beweren dat je gelukkiger wordt als
je je hart volgt. Alsof het diepe ondernemerswater nou zo veilig is. Echt bullshit, want als de
geldpot opraakt dan piep je echt wel anders. Dan word je een klein angstig vogeltje dat op
een verrotte boomtak zit die elk moment kan afbreken. Een vogeltje met lamme vleugels
door angst.”
Ik zucht en ik heb even geen empathische woorden voor haar. Er is wel één vraag die ik haar
wil stellen: “Hoeveel inkomen heb je nodig om rustiger te worden?” En mijn spiegelbeeld
antwoord: “Oh, maar dat weet ik denk ik wel. Ik weet wel wat belangrijk voor me is.”
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Het zaadje groeit tot een rijker leven
Dit tafereeltje met mezelf speelde zich af tijdens mijn eerste bedrijf. In een periode met
financiële armoede. Ik was sterk aan het overleven en in mij voelde het regelmatig als een
achtbaan. Het mooie eraan was wel dat toen het zaadje voor ‘geld heeft een bestemming
nodig’ is gelegd. En heeft zich verder ontplooid. Het heeft mijn leven verrijkt. Het gaat veel
verder dan geldpotjes of budgetten maken, waar ik niet zo’n grote voorstander van ben.
Nee, het gaat om jou: wat jij wil, wat jij echt belangrijk vindt! Waar het voor jou omdraait in
je leven, als ondernemer, als mens! En dat verbindt je uiteindelijk aan geld, aan inkomen.
Dus: hoeveel inkomen heb jij nodig om gelukkig te kunnen leven? Jij weet vast al wat
belangrijk is voor jou, dus waarom nog langer in die financiële draaitol blijven zitten?
Ik dacht dat het te maken heeft met goede marketing, maar nee, dat is deels waar. Het is
maar het topje van de ijsberg. Waar het werkelijk omgaat is de kracht van geld. En dat geld
gekke dingen met ons doet. Ik vertel het je in de volgende video van mijn boeklancering:

‘Gek doen met geld’

Kijk verder op visionairboekhouden.nl/geld-verdienen-ratrace

Je kan het boek ‘de illusie van geld’ bestellen op visionairboekhouden.nl/de-illusie-vangeld
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