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“My dear, 

Life begins at the end of your comfort zone. 

For tell me where can life be found in the normal? The 

unordinary? 

No, life – true life – begins when you step over the edge . It 

starts when you take a leap of faith of the mountain of the 

certainty (into uncertainty), and doesn’t end until you’re 

comfortable again. 

Burst that safe bubble you call your comfort zone, and be 

uncomfortable – start living! 

 

Falsely yours” 



 

Neale Donald Walsch  
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