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DER VAR EN FORRETNINGSMAND, som havde 

en lille virksomhed. Og som forretningsmand var han 

naturligvis interesseret i at tjene så mange penge som muligt. 

En dag var der en, der bankede på døren. Da han 

åbnede, så han en mand, en meget smuk person, stå 

udenfor. Manden tog en sten op af lommen, gav den til 

forretningsmanden og sagde: ”Lad mig forklare, hvilken 

kraft denne sten har. Hvis du tager den og lader den røre 

ved noget metal, vil dette straks blive forvandlet til guld.”
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Derpå advarede manden ham. ”Jeg forærer dig ikke stenen,” 
sagde han. ”Jeg lader dig bare bruge den et stykke tid. En 
dag kommer jeg og henter den igen. Og når jeg kommer 
efter den, vil der ikke være nogen mulighed for udsættelse. 
Der vil ikke være noget at forhandle om. Ikke noget med i 
morgen. Du bliver nødt til at aflevere den.”
 
For forretningsmanden var det opfyldelsen af hans vildeste 
drømme. Nu kunne han blive rigere, end han nogensinde 
havde turdet forestille sig. Det eneste, han skulle gøre, var at 
tage stenen og lade den røre ved noget metal, og metallet ville 
blive forvandlet til guld. Han var en meget lykkelig mand. 

Men han var altså forretningsmand, og han ville ikke 
bruge penge, medmindre det var nødvendigt. Derfor 
ringede han for at finde ud af, hvad prisen for metal 
var den dag. Og forhandleren sagde: ”Det er lidt dyrt.” 
Priserne var steget, og forretningsmanden tænkte: ”Jeg 
venter lidt, til priserne falder igen.” Så han ventede.
 
Hver dag ringede han for at finde ud af, om prisen var 
faldet. Men dag efter dag steg prisen. 
 
En dag hørte forretningsmanden det banke på døren, og der 
var manden igen. Og han sagde: ”Jeg vil have min sten tilbage.”
 
Forbavset sagde forretningsmanden: ”Lige et øjeblik. Jeg 
vil lige se, om jeg kan finde noget metal et eller andet sted 
i huset.”

Men manden sagde: ”Nej! Kan du huske vores aftale? Jeg er 
kommet tilbage, og du skal give mig stenen nu.” Så tog han 
stenen og gik.
 
Hvem er denne forretningsmand? Det er os alle sammen. 
Der var en, der kom til os og gav os stenen – livets gave – og 
sagde: ”Med denne kan du opfylde dine drømme. Du kan 
blive lykkelig. Du kan blive tilfreds.”

Og hvad har vi sagt? ”Ikke lige nu. Jeg vil vente. Måske når 
jeg er blevet lidt ældre. Måske når jeg har lidt mere tid.” 
Men hvor utroligt det end lyder, får vi mindre og mindre 
og mindre tid, efterhånden som vi bliver ældre. 

En dag kommer der så en og banker på vores dør. ”Jeg vil 
have livets gave igen.”

Og hvad siger vi så? ”Åh, jeg ville ønske, at jeg havde gjort 
dit, jeg ville ønske jeg havde gjort dat. Jeg er frygtelig ked af 
det. Jeg burde bestemt havde gjort sådan.” Men der er ingen 
forhandlinger. Der er ingen i morgen, ingen i overmorgen 
og ingen dag efter det. 

krig udspringer af hadet 
                  i menneskers sind

fred vokser i menneskers hjerter 



Forretningsmanden
og den

magiske sten

"

!"#$%&!"
Vi har alle sammen en masse at gøre, mange forpligtelser, 
som vi skal leve op til. Men vi har et ansvar mere. Og det er 
at tage imod livets gave, tage imod glæden og skønheden i 
livet. For det er det eneste, der virkelig kan tilfredsstille os. 

Jeg rejser fra land til land og ser forskellige kulturer. Men 
jeg ser også, at alle mennesker – inderst inde – har det 
samme ønske om at blive tilfredse. 

Vi har alle det samme behov. Vi har alle det samme ønske. 
Vi har alle brug for at blive tilfredse, at opleve fred. Og en 
fred, som bare er en tanke, er ikke nok. Vi har brug for en 
fred, vi kan mærke hver eneste dag. Hvert eneste øjeblik. 
For hvert øjeblik er dyrebart. Det bør ikke gå til spilde. 

Hvornår vil hvert øjeblik blive dyrebart for dig? Der er 
ingen visdom i at forstå, hvor dyrebart noget er, når man 
har mistet det. Visdommen består i at forstå kostbarheden 
af det, man har – ikke af det, man ikke har.

Men vores ambitioner er altid baseret på det, vi ikke har. 

Der findes et smukt ordsprog: ”Tiggeren drømmer, at han 
en dag vil blive konge. Og hvad drømmer kongen? I sit 
mareridt drømmer han, at han bliver tigger.” En konge 
drømmer ikke om at blive konge. En tigger drømmer ikke 
om at blive tigger. Tiggeren drømmer, han bliver konge, og 
kongen drømmer, han bliver tigger. 

Alt, hvad der foregår i verden, alle de ændringer og 
bevægelser, der sker, finder også sted i dit liv. Sorg. Lykke. 
Gode tider. Dårlige tider. Rigdom. Fattigdom. Og uanset 
hvilken kultur vi kommer fra, ønsker vi alle at undgå det 
dårlige. 

I alle kulturer ønsker 
folk sig det gode, det 
lykkebringende. 
Derfor er 
spørgsmålet: 
Hvad er det mest 
lykkebringende i et 
menneskes liv?
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Det er åndedrættet, der kommer og går. Hver gang, 
det kommer, giver det dig livets gave. Det giver dig din 
eksistens. Ikke i morgen. Ikke i går. Nu – i dette øjeblik. 
Og i dette øjeblik, hvor åndedrættet kommer og går, er der 
ikke noget dårligt. Det er godt, og det er godt, og det er 
godt. For det giver dig liv. 

Hvis vi aldrig kommer til at forstå betydningen af den gave, 
vi har fået, prøver vi at finde meningen i alt muligt andet. 
Og det gør vi. Vi prøver at finde meningen – den sande 
betydning af vores eksistens – i alt det andet. 
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Der er et ordsprog: ”Tomhændet kom du til verden, 
og tomhændet forlader du den igen.” Det er ikke noget 
tilfælde, at det ordsprog eksisterer. Det er, hvad folk har 
fundet ud af – at alle de ting, vi gør for at blive tilfredse, 
ikke gør os tilfredse i sidste ende. I sidste ende lader vi 
alt bag os. 
 
Forestil dig en lerkrukke med et stort hul i bunden. Du kan 
hælde vandet fra alverdens have i den, og der vil ikke være 
en eneste dråbe tilbage i krukken. 

Hvis du ikke erkender værdien af dit liv, er du som den 
krukke. Hullet i bunden er din uvidenhed, og det spiller 
ingen rolle, hvor meget du hælder i krukken. Du kan hælde 
alverdens guld, alt hvad der er smukt, i den – den vil ikke 
kunne holde på noget af det. 

Men hvis du hælder bare en enkelt dråbe vand i en krukke, 
der ikke har hul i bunden, bliver dråben i krukken. Fyld 
denne krukke med din forståelse af livet. Fyld den med 
tilværelsens skønhed. Kan du se, hvor jeg vil hen? Mange 
mennesker tror ikke, der er forskel på, hvad der sker i det 
indre og i det ydre. Men der er en kæmpe forskel.

Jeg møder mennesker, jeg kender, som er blevet gamle. 
Deres ansigt har forandret sig. Deres krop har forandret 
sig. Men deres hjerte er det samme, for hjertet er tidløst. 
Det udødelige, som vi søger uden for os selv, er inden i os. 
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Inden i dig er der noget helt fortryllende. Inden i dig 
udfolder livets dans sig. Inden i dig udfolder et smukt 
skuespil sig. Har du lyst til at overvære det? Har du lyst til 
at se det? Har du lyst til at forstå, hvad det er, du har fået? 
Ikke hvad du har skabt, men hvad du har fået. 

Der er et smukt kinesisk ordsprog: ”Det er klogt at kende 
sine venner, men det er sand visdom at kende sig selv.” 
Tusinder af kilometer derfra sagde en græsk filosof: ”Kend 
dig selv.” Og i Indien var der en, der sagde: ”Det, du søger, 
er inden i dig.”

Er dette et tilfælde? I dag hører vi så en sige, ”Det du søger 
– den sande skønhed, den rene glæde – er inden i dig.” Og 
folk siger: ”Meget klogt. Virkelig godt.” Og så ... ingenting.

man siger, 
at der er brug for 
fred i verden 

 nej, der er brug 
for fred i din verden
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Hvorfor ikke finde ud af, hvad der er inden i dig? Hvorfor 
ikke komme i forbindelse med den fuldkommenhed, der 
er inden i dig? Hvorfor ikke forstå, hvad dit hjerte prøver 
at fortælle dig? Du har jo et hjerte. 

Ville det være bekvemt for dig, hvis der var en, der bandt et 
af dine ben op og sagde: ”Du må ikke bruge det ben – brug 
kun det andet”? Du ville være nødt til at hoppe rundt alle 
vegne. Hvorfor overser vi vores indre selv og prøver kun at 
gøre, hvad vores ydre selv ønsker? Det indre selv er også en 
del af dig. Og hvis vi ikke lytter til dets enkle kalden, har 
vi endnu ikke hørt hele historien om vores liv. 
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Hvis det er sandt, at vi er kommet med tomme hænder, og 
at vi tager af sted igen med tomme hænder, hvad handler 

livet så om? Der vil komme gode tider og dårlige tider. Og 
mere af det samme, mere af det samme, mere af det samme.

Du står op om morgenen. Du forlader dit hjem for at 
tage hen på kontoret. Du forlader kontoret for at komme 
hjem igen. Det er frem og tilbage, frem og tilbage, og frem 
og tilbage. Og hvad tænker du på? Du tænker på dine 
problemer: ”Jeg skal have gjort det ene, og jeg skal have 
gjort det andet.” Problemer, problemer, problemer. 

Der var noget andet, jeg læste – et meget interessant 
udsagn: ”Man arbejder så hårdt for at tjene penge, at man

ødelægger sit helbred. Og så bruger man sine penge på at 
genvinde sit helbred.”

Ikke nogen særlig smart forretning, for man taber, taber, taber. 

Der er så meget, vi ved – men ved vi, hvilken værdi hvert 
eneste åndedrag har? Der er så meget, vi ved – men ved vi, 
hvordan man svæver i hjertets verden? Hvis vi ikke ved det, 
vil der komme en dag, hvor al vores viden vil være nyttesløs.  
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Der er to slags fred. Den ene er baseret på en formel. Den 
anden er noget, man kan føle. Der er mange, der har fred 
efter en formel. Nogle siger: ”Jeg har fred. Jeg har en god 
familie. Jeg har et godt arbejde. Jeg har et dejligt hjem. Så 
jeg er lykkelig.” Men det vil alt sammen forsvinde en dag. 

Hvis man spørger en, der er rig: ”Har du fred?” vil 
vedkommende sige: ”Ja, jeg har fred.” ”Hvad mener du 
med, at du har fred?” ”Tjah, jeg har både det ene og det 
andet. Jeg har fred. Jeg har det fint.” Hvis man så spørger 
en munk om det samme, siger han: ”Ja, jeg har fred. For 
jeg har hverken det ene eller det andet.”

Alt dette er fred efter formler. Alle har fred efter formler, og 
det er derfor, der er så mange krige, for formelfred skaber 
ikke fred. 
 
Hvis man tager et billede af solen frem om natten, kan man 
ikke lyse sit hus op med det. Jeg ville ønske, man kunne – 
det ville spare en masse elektricitet og en masse penge, men 
et billede af solen kan ikke give lys. 

En tænkt fred er ligesom et billede af solen. Folk taler om 
fred og læser om fred, og det er udmærket, men på et eller 
andet tidspunkt må man vide, hvad fred er. Og det ved 
man først, når man oplever den. 

Hvis du virkelig vil have fred, må du føle den – ikke én 
gang, men hver dag. Du må blive i stand til at vende dig 

indad hver dag og føle den glæde, der er dér, føle den 
skønhed og den klarhed, der er dér. Hver dag. 
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Man siger, at der er brug for fred i verden. Nej. Der er brug 
for fred i din verden. I din verden. For hvis der ikke er fred 
i din verden, bliver der ikke fred i verden. 

Der er så mange, der siger: ”Fred, fred, fred.” Men hver dag 
er der krig, krig, krig. De taler om den forkerte form for 
fred. Den sande fred er der altid, inden i dig. Og når du 
kan opleve den fred, så bliver der fred i verden. I din verden. 

Krig vokser ikke på træerne. Krig udspringer af hadet i 
menneskers sind. 

Fred vokser heller ikke på træerne. Fred vokser i menneskers 
hjerter.  Det er dér, du skal finde den – inden i dig selv. Kig 

har du lyst til at overvære den?

inden i dig er der noget helt fortryllende 
inden i dig udfolder livets dans sig
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efter den. Gør, hvad du kan for at finde den virkelige fred 
i dit liv og blive tilfreds. 

Fred begynder ikke med lande, ikke med nationer og ikke 
med regeringer. Fred begynder med dig. Fred begynder 
med mig. Fred begynder med hver enkelt af os. 

Og forresten minder jeg dig bare om noget, du allerede ved. 
Du har vidst det, lige siden du var lille, men du glemte det, 
fordi alt andet blev så vigtigt. Nu er tiden kommet til at 
huske det igen.  
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!nde ud af hvad der er inden i dig

forstå hvad dit hjerte prøver at sige
hvorfor
ikke?


