
Niets komt voordat de juiste tijd is aangebroken. 

Alles heeft zijn eigen seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

Te veel inspanning van jou uit zou kunnen betekenen, dat je iets buiten het seizoen tot rijpheid dwingt. 

De boer kijkt naar de lucht en weet welk seizoen in aantocht is: 

Als het tijd is om te zaaien, zaait hij: -nooit te vroeg, nooit te laat.  

Hij wacht het juiste moment af en dan zaait hij. 

En het zaad heeft geen haast. 

Het ligt in de aarde te wachten. 

En als het tijd is, ontkiemt het en groeit het vanzelf. 

Het maakt zich niet druk om jou, of je haast hebt of dat er iets gedaan moet worden. 

 

Het zaad heeft zijn eigen tijd. 

Vraag niet te snel om resultaat. 

Als de tijd rijp is komt het vanzelf. 

De natuur doet niet wat jij wilt. 

De natuur heeft zo zijn eigen manier. 

Als je geduldig, waakzaam en oplettend kunt wachten, zal het leven je toevallen. 

Als je je haast loop je het mis. 

 

Vergeet nooit gelijke tred te houden met de natuur.  

Als het tijd is om gespannen te zijn, wees gespannen. 

Als het tijd is om verdrietig te zijn, ben verdrietig. 

Als het tijd is om te dansen, dans. 

Alles heeft zo zijn eigen seizoen. 

Het gebeurt vanzelf. 

 

Het bestaan is een uitgestrekt en een gigantisch groot geheel 

en met geen mogelijkheid kun jij daar je stempel op drukken. 

Hou in de gaten waar het heen wil en volg het. 

Dat is het verschil tussen een onwetend mens en een wijze. 

Een onwetende probeert de rivier te voegen naar zijn ideeën. 

Een wijze houdt er geen ideeën op na. 

Hij slaat de natuur gade, ziet welke weg ze volgt en geeft mee. 

Hij doet geen moeite om de natuur naar zijn hand te zetten. 

Hij is onbezorgd, want het doel is daar, waar zijn natuur hem heen voert. 

Zonder haast wordt zo elk moment een hoogtepunt, want 

je kunt er gerust op zijn dat alles op de juiste tijd gebeurt. 

 

 

Shree Rajneesh , uit “De verborgen harmonie”. 


