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DESIREE
MANDERS

Wanneer maakt jouw hart een sprongetje van geluk?
“Als ik samen met mijn vriend, gitarist, ergens ben met mensen om ons
heen en waar we muziek maken. Zingen met een gitarist of een bandje
voor een intiem publiek is voor mij één van de allerleukste dingen
om te doen. Weet je wat er gebeurt als je samen muziek maakt? Dan
laat je echt alles los en leef je in het moment van het nu. Mijn vriend
Patrick en ik kunnen samen heel erg in het gevoel gaan waardoor we de
mooiste dingen maken en pure energie kunnen laten stromen. Dus met
andere woorden: als wij muziek maken stellen we ons open en krijgen
we contact met het publiek. In dat moment laten we ons dan allen even
meevoeren naar onze gevoelens, daar waar de snaar geraakt wordt.
Dat is voor mij een magisch gevoel en daar wordt mijn hart blij van.”

Wat is jouw wens voor anderen?

“Het liefst zou ik willen dat iedereen kan stralen en in zijn of haar
kracht kan staan. Dat is namelijk het leukste gevoel wat er is. Je staat
in je kracht wanneer je in je creativiteit komt, als je jouw talent laat
ontplooien, waar jij gelukkig van wordt. Ieder mens heeft een talent in
zich dus mijn wens voor anderen is dat je je talent ontdekt. En dat je
hiermee het allerbeste uit het leven haalt.”

Wat zijn patronen en zekerheden in jouw leven waar je niet
zonder denkt te kunnen?
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Desiree (Desray van het
duo Two Brothers on the
4th Floor, red.) de leeftijd
van 50 jaar. Het was een
bijzonder,

liefdevol

en

intiem feest bij haar thuis.
Iedereen zat buiten om de
vuurkorven

gezellig

met

elkaar te babbelen en te
lachen. En wanneer je zoveel
creativiteit bij elkaar hebt
dan is het logisch dat de
gitaren erbij worden gepakt
en dat de één na de andere
vocalist ging zingen. Er was
die avond een heldere hemel,
de sterren schenen prachtig,
oftewel ‘magic was in the
air’. Zo’n avond kan alleen
maar ontstaan als jij zelf ook
‘magic’ in je hart hebt. En
dat heeft Desiree.

“Ten eerste kan ik echt niet zonder een goede wandeling in de natuur,
zodat ik de spanningen die ik voel weer even los kan laten. Als ik te
lang in huis blijf en ik heb te weinig buitenlucht dan gaat het niet
goed met mij. Ik haal heel veel ontspanning en energie uit de natuur.
Daarnaast moet ik mezelf in beweging zetten. En dan bedoel ik niet
dat heftige intensieve gehang aan de gewichten zoals vroeger, maar
meer in de ontspanningsmodus zodat mijn lichaam lekker loskomt. Mijn
ochtendritueel om de dag mee te beginnen zodat ik lekker de dag inga.
Relaxed koffiedrinken, lekker douchen en daarna heerlijk insmeren met
olie is heilig voor mij.”

Wat is tot nu toe jouw grootste levensles?

“De grootste en zwaarste stap die ik in mijn leven heb gezet is dat ik
de scheiding in werking heb gezet. Hierdoor heb ik geleerd dat je altijd
goed voor jezelf moet zorgen. Ook heb ik toen geleerd om goed naar
mijn hart te luisteren, om te communiceren met mijn ziel. Hoe ik dat
doe? Voelen wat wel of niet goed voor mij is. Soms is dat best moeilijk
want het zit diep in onze vrouwelijke genen om te zorgen voor de hele
wereld en daarna pas voor onszelf. De les die ik geleerd heb in dit
proces is om door te zetten waardoor ik erachter kwam dat ik mezelf
was kwijtgeraakt. En toen weer naar mijzelf moest gaan luisteren.”

Waar ben jij het meest dankbaar voor?

“Voor mijn ouders. Ik ben zo onwijs dankbaar voor mijn lieve ouders.
Mijn ouders zijn nog vrij jong. Weliswaar zijn ze gescheiden en hebben
beide een nieuwe partner, maar ze halen op hun manier het beste
uit het leven. Ze hebben mij als hun kind alles gegeven wat ze maar
konden geven. Veiligheid, geborgenheid, mooie levenslessen, geloven
in jezelf, doorzettingsvermogen en veel liefde. We hadden veel dieren
en een moestuin waardoor ik in de natuur ben opgegroeid. Daar is
mijn liefde voor de natuur ook ontstaan. Ik ben dankbaar dat ik bij hun
geboren ben.”
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