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Als je op reis bent, heb je er zonder meer iets aan 

     als je weet waar je heen gaat of op zijn minst weet 

          welke richting je aan moet houden. Maar vergeet niet 

     dat het enige dat uiteindelijk echt is aan de hele reis,

de stap is die je op dit moment zet. Dat is echt alles.
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   Je uiterlijke reis kan wel uit een miljoen 

stappen bestaan, je innerlijke reis bestaat 

        uit maar één stap: de stap die je nu zet.
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Ik vertel over een diepgaande verandering van het 

           menselijk bewustzijn – niet als een mogelijkheid voor de 

  verre toekomst, maar voor nu – ongeacht wie of waar je bent.
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Wees je bewust van de ruimte die het alles mogelijk 

                 maakt er te zijn. Luister naar de geluiden; 

                                           oordeel er niet over.
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Luister naar de stilte onder de geluiden. Raak iets aan, 

              het geeft niet wat, en voel en erken het Zijn ervan.
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