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-------- Origineel bericht -------Onderwerp:Liefde tussen ons in retrospectie
Datum:Sun, 24 Mar 2013 11:54:50 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:urmas@usinvest.ee

UrmasSoorumaa,
De grootste fout in de Liefde tussen ons twee
is het gegeven 'dat wij geen persoonlijke Definitie van Liefde
hebben verstrekt op Dag 1 van ons contact'.
Wij zijn onze relatie gaan bouwen op bekend veronderstelde
woorden & gevoelens.
Wij kenden & kennen elkaar niet.
Nu zijn twee individuele vage Definities verstrengeld.
Onbehagen, ongeduld en pijn vullen de atmosfeer.
Turbulente Tijden.
Kruispunt op onze Tijdbalk.
Willen wij van 'elkaar houden'?
Of, willen wij 'net doen alsof wij goed zijn voor elkaar,
wat dan ook Liefde moet suggereren'?

Wat ik nu voel is als een sneldraaiende tyfoon.
Alle emoties draaien in platte schijven boven elkaar.
Vasthouden, loslaten, neervallen, beschadigen, genezen.
Gelukkig duurt dit niet eeuwig!
Zou ik dan toch te weinig seks hebben in mijn leven?
Ik ben gedwongen mijn Goede Hogere Krachten
te verspillen aan het rechtzetten van onbegrip, koppigheid
en zelfs haat.....
Ik haat dit, wat de tyfoon sterker maakt.
Loslaten is slechts mogelijk nadat je de schade hebt opgenomen
en hebt hersteld.
Doe je dit niet, dan blijft schade... schade... en verdwijnt
de Definitie van Liefde volledig.
Mijn Definitie van Liefde nu:
'Ik wil je fatsoen, respect, eerlijkheid, oplossingen ontvangen.
Ik geef je betrouwbaarheid. dit weet k nu al, terwijl jij nog wantrouwig bent.
Ik geef je rechtvaardigheid, terwijl oorlog wordt geminimaliseerd.
Ik geef je EQ-intimiteit..zodra je het goed doet voor mijn body - soul -spirit.
Je kan krijgen wat je hebben wilt, zolang je maar echt van mij houdt'.

Mooi en afschrikwekkend tegelijkertijd, gelijk aan de Liefde tussen ons.

UrmasSoorumaa in de Liefde
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Echte Liefde; dit is wat ik wil
Rust & vanzelfsprekendheid....

http://libellennet.nl/foto_libelsoorten.php

Desiree

DesireeStokkel
www.desireestokkel.nl
www.nlfschool.com

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

when you don't want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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