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Sandra van Kolfschoten Dag van de Retoriek 2017
1) Twee werelden op Ibiza onder dezelfde noemer van liefdevolle verbinding
“Really it is a beautiful group of women from all over THE world. We are in a circle together and we help
each other to make our dreams come true”.....
Ik ben een weekje op mijn lievelings eiland Ibiza. Zo maar even tussen door. Alex en ik wilden graag
paardrijden. Onze dream come true . En dat deden we gisteren. Alex galoppeerde als nooit te voren in
een rengalop keihard achter David de paardenman aan. En ik reed achter haar. De stenen vlogen om
mijn oren. Dwars door de bergen van Ibiza. Het was fantastisch!
En nu zijn we op ons strandje, de zon schijnt en de golven ruisen. Ik draai mezelf naar de prachtige vrouw
die spreekt over die “Group of wonderfull women” want ik ben nieuwsgierig naar hoe het verhaal verder
gaat. Ik kijk uit op haar rug die volledig bedekt is door een van de mooiste tatoeages die ik ooit zag. Haar
voeten spelen met het zand. Aan haar voeten staat een iets te dikke Engelse dame. Het is haar laatste
dag vertelde ze net en ze is teleurgesteld omdat er niemand bij haar BBQ was de avond ervoor. Terwijl
zoveel mensen beloofd hadden te komen.
I did not promise, zegt de mooie vrouw. I wanted to come. But i felt i was needed somewhere else.
But if you come to my tent at one o clock . I show you THE circle of women i was talking about

2) De echte liefdevolle verbinding
Ik denk aan de cirkel van paarden gisteren. David en zijn vrouw Monique houden de paarden als een
kudde ze leven vrij in de eigen vallei. Bepalen hun eigen ritme en rangorde. En wij de mensen bewegen
met hen mee. Zo vertelde Monique ons. Het zijn paarden die op andere plekken slecht behandeld
werden en gezien werden als onbetrouwbaar of onhandelbaar. Maar als je ze dus terug brengt in hun
natuurlijke staat dan worden ze weer zoals ze zijn. En op die manier zijn ze meer dan bereid om met ons
te werken en kunnen wij ons werk er hier van maken.
Vanuit liefde en met liefde je werk doen, dacht ik. Wat een beeldschoon voorbeeld.
En het was heerlijk! Gaaf. Spannend. Relaxed. Lachen. Plezier. Genieten. Alles Love & Peace & Happiness.
Mijn ogen glanzen als ik er aan terug denk. En Alex haar ogen ook. Ze was de jongste op het oudste
paard. Geweldig team. David en Monique hadden dat perfect gezien en gekozen. En misschien kozen
ruiter en paard ook wel voor elkaar. Net als ik mijn beeldschone paard Fiona koos. Een witte merrie. Die
je veel ruimte moet geven zo zei David. Mensen denken vaak dat ze haar kort moeten houden omdat ze
zo snel lijkt en zo hard kan. Maar dat werkt juist averechts. Ruimte maakt haar rustig.
Dat is wel wat voor mij, zei ik.
You can trust on our horses, zei David. Trust me. En het klopte. Alles klopte.
Ik voel een zeebriesje. En hoor de mooie dame weer.
3) De oogluikende perversie van de echte liefdevolle verbinding
This Group of Women. It is beautiful . We are on THE internet together. We want to create a better world.
We are powerfull and filled with love. We help each other with our strenght

Also financial.
Everybody who enters THE circle. Puts in 1040 dollars. And when you are chosen in THE middle. You get 8
times that amount back. It is so powerfull. Trust me
Ze lacht haar mooie witte sterke tanden bloot. Haar huid is gebruind. Donkere krullen dansen op haar
schouders . De dikke Engelse dame twijfelt. Maybe zegt ze. Maybe i will come. At one O clock you said?
Ze zwaait en loopt weg. De prachtige vrouw kijkt naar mij en lacht. Net als ze vanochtend deed toen ik
haar tegen kwam op onze camping . Toen lachte ik terug. Nu doe ik dat niet.
Manifesteren kun je leren. Ook op Ibiza . Zelfs op Ibiza
Schandelijk zeggen we tegen de bankiers . Woekerpolissen. Slecht waren jullie zeg. Misbruik maken van
goed gelovigheid. Slachtoffers van perverse systemen. Nee die oude orde. Dat gaan de nieuwe
ondernemers heel anders doen. Er verschijnt een groep nieuwe pioniers. Stralende ogen mooie mensen.
Die precies hetzelfde beloven. Gouden bergen. Met als doel verdubbeling van je omzet. En als je maar
lang genoeg meedoet, vervijfvoudiging. Echt. Trust me. Thuis maakt het me lacherig en wat boos ook
soms. Al die Facebook -word een succesvolle ondernemer bull shit-. Kijk mijn webinar, lees mijn e-book,
mail je adres, schrijf je in......Het rondpompen van geld omdat het universum vindt dat ook jij het
verdient. Als je er maar in gelooft. En het woord liefde staat in bijna elke zin. Naast die mooie wereld.
Trust me. Ja ja.
4) Luister naar je hart dat je vertelt waar het klopt
Hier op mijn Lievelings eiland . Zie. Ik het nog eens scherper. En zachter tegelijk. In weer een ander licht.
En ik zie het niet alleen. Ik voel het ook. Van binnen. Waar het niet klopt. Waar wel het klopt.
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Doe mij maar
Trust me
met de paarden in galop.....................

