
  

 

Kulkurin Sydän 
”Ainoa paikka jossa voitte asua on kehonne, ainoa paikka jonne voitte matkustaa on mielenne.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOONAS MIETTINEN  -  Joensuussa 2.6.2017  



Kulkurin Sydän 

 

Kulkuri saapui pieneen kylään. Kauan olivat kyläläiset odottaneet vierasta, josta olivat kuulleet vain 

huhuja. He olivat kerääntyneet sankoin joukoin torin laidalle katsomaan kun vieras saapui, hitain 

mutta niin varmoin askelin. Pimeästä hän tuli, mutta toi valoa soihtunsa mukana. Kulkuri astui 

joukon eteen ja laski reppunsa maahan. Ja ensimmäinen kysyi: 

 

Kulkuri, kerro meille mikä vapauttaa surusta? 

 

 

Te etsitte vapautta surusta, mutta eikö juuri suru ole teidän tärkein ohjastajanne. Mistä muuten 

tietäisitte löytää elämän pohjan, jos ette löytäisi sitä surustanne? Mistä oppisitte tahtonne 

reunat, mistä löytäisitte lohtunne rajat? Sen sijaan, että tahtoisitte surustanne eroon, nähkää sen 

liike teidän omana liikkeenänne. Sillä siellä missä te liikutte, liikkuu surukin. Siellä missä liikkuvat 

puut, liikkuu tuulikin.  

 Jos te pyritte surustanne eroon, saatte tilalle vain tyhjyyden. Sen sijaan että käyttäisitte aikanne 

ponnisteluihin päästäksenne surusta eroon, antakaa surun täyttää maljansa teidän kyynelistä. 

Sillä suru on sulanutta jäätä, joka poistuu sydämenne ympäriltänne vain vapauttaakseen ilon ja 

uuden elämän halun.  

 Mitä syvemmän surun kohtaatte, sitä syvemmälle sydämeenne katsotte. Ja eikö juuri 

sydämenne ole kotinne, jossa kaipaisitte asua. Eikö juuri sydämenne ole kuiskaus, joka kantaa 

näkymättömänä yli vaikeuden, vaikkakin paljastaen elämän todellisen luonteen. Olkaatte silti 

lempeitä surulle, niin kuin karhuemo on lempeä eksyileville poikasilleen. Sillä suru on 

kunniavieras, joka ei lähde pyytämällä, vaan antamalle sille tilaa istua aloilleen.  

  Suru hidastaa mielen ja kehon liikkeen vain, jotta te pysähtyisitte elämän pyhyyden äärelle. 

Pyhyys on peili siitä, ettei mikään ole pysyvää. Kun te opitte tuntemaan elämän ikuisen liikkeen, 

te ymmärrätte, että luopuessanne myös te tulette luovutetuiksi. 

  Niin kuin palvelisitte parhainta ystäväänne kotinne vieraana, palvelkaa surua. Antakaa sille aika 

ja tila, niin kuin avaruus on antanut elämälle. Antakaa sille kehossanne paikka, niin kuin antaisitte 

kodittomalle yösijan. Koskettakaa sitä, vaikka sen kosketus poistaisi kipeän sumuverhon 

todellisuuden edestä. Sillä mitä on suru muuta kuin hyväksyntää siitä, että elämä paljastaa 

hetkeksi itsensä huntunsa alta, ja myöntymistä sille, että me elämme toiveidemme maailmassa 

useammin kuin toden ja totuuden. Sillä mitä ovat totuus ja todellisuus, muuta kuin virtaavaa 

vettä, jota ei voi pysäyttää ja kuinka usein me huomaamme silti pysähtyneemme. Siksi surukaan 

ei viivy loputtomiin. Surulla on oma aikansa, niin kuin linnunpoikasilla on pesässään. Ette voi 

nopeuttaa surun hälvenemistä, niin kuin te ette voi pakottaa linnunpoikasia lentämään, mutta 

voitte lieventää surun tuomaa tuskaa. Ette voi pakottaa suruanne piiloon, mutta voitte viedä 

kehonne aistimaan kaunista auringonlaskua, vain nähdäksenne kuin paljon surua teissä 



itsessänne vielä on. Sillä ei teidän tule piilottaa suruanne syvälle itseenne, vaan antakaa surun 

näkyä kasvoilta, eleistä ja ilmeistä. Sillä mitä muuta te kaipaatte kuin kohtaamista, jossa 

tuntematon ja tunnettu halaavat toisiaan. 

  Niin kuin te jaatte ilon ollaksenne onnellisia, jakakaa te suru ollaksenne surullisia. Sillä murhe 

murtuu vasta kun tuotte sen esiin maailmaan, jossa sanat ja kuvat elävät. Niin te nousette pian 

ylväinä surunne haudasta, sillä surunne on tullut jaetuksi maailmassa, jossa kyyneleet eivät 

merkitse epäonnistumista, vaan sitä että olette tulleet muistutetuksi elämän kauneudesta ja 

ainulaatuisuudesta. Olkaa ylpeitä siitä, että olette kuunnelleet viestintuojaa, vaikkapa tuo 

viestintuoja olisi vihanne. Sillä hän joka kätkee kyyneleet, kätkee myös todellisen ilonsa ja hän 

joka kieltää vihansa, kieltää myös itsensä. 

 Ja vaikkapa teidän elämänne tuntuisi ikuiselta taistelulta murhetta vastaan, voitte te hetkittäin 

lakata taistelemasta, sillä laiva joka on rikkoutunut merelle, ei voi enää rikkoutua maalle. Niin on 

teidänkin aika lopettaa pelkäämästä, sillä teette parhaanne kun heittäydytte juuri siihen, mitä 

pelkäätte eniten: kyynelten loppumattomaan mereen. Sillä syvinkin kohta merta makaa maan 

päällä, niin myös teidän on. Sillä se mihin pelkäätte hukkuvanne, ette te huku. Se mihin te 

pelkäätte vajoavanne, ette te vajoa. Sillä mitä muuta teiltä puuttuu surunne pahimmilla hetkillä 

muuta kuin luottamus elämään. Sillä niin kuin tähdet tulevat esiin ajallaan, myös te tulette. Miten 

muuten oppisitte tuntemaan luottamusta muuta kuin menettämällä sen.  

  On opittava löytämään hetki, jossa ette hengitä surua, ette samaistu suruun, jossa olette vain 

osa sitä, jossa se on vain osa teitä, niin kuin te olette osa kaikkeutta. Pian tulee päivä jolloin 

huomaatte, että ponnistelunne meren syvyyksistä onkin palkintona meren pinnalla, niin kuin 

lumme on kasvattanut kauneimman osansa näkyviin lammen pintaan. Sillä eikö juuri taistelunne 

opetus ole se, että te voisitte opettaa toisia taistelemaan. Ja kuinka kävisittekään opettamaan 

surusta, muuta kuin auttamalla toista surullista. Sillä lohduttaessanne tulette myös itse 

lohdutetuiksi, sillä niin kuin kukka, jota lohdulla kastelette, on ilona ja kiitollisena paitsi itselleen, 

myös sen hoitajalle. 

  Ja kun te opetatte taistelemaan, opettakaa myös luopumaan. Sillä mitä muuta on suru kuin 

vartija, joka riisuu ihmisen aseista. Niin te opitte myös itse surunne syvimmän luonteen. Suru on 

meri, jonka aaltoina murheet iskevät aika ajoin rantaan. Niinpä teidän on opittava ottamaan 

aallot eri kokoisina vastaan, sillä lopulta te olette meri ja te olette ranta.   

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meille mitä me teemme pelkojemme kanssa? 

 

Kun te ette kohtaa pelkoa, te etsitte toivoa, niin kuin te etsitte tulta ja kipinää. Sillä mihin 

muuhun me tarvitsisimme toivoa kuin pimeään. Mutta tämä tämänpäiväinen pimeä ei ole 

ainoastaan pimeää, jota kohtaamme luonnossa, vaan valottomuutta jota kohtaamme omassa 

elämässämme. Sillä se mikä on meissä valotonta, on meissä vielä tutkimatonta. Ja se mikä on 

meissä tutkimatonta kohoaa pelosta, niin kuin tuhatpäiset viljat kohoavat runsaasta maasta. Sillä 

ettekö pelkää juuri sitä mikä on tutkimatonta teissä itsessänne? Ja se mikä on tutkimatonta 

itsessänne on tuntematonta myös muissa. Ja etteikö teidän tämänpäiväinen pelkonne olisi 

pelkoa tuntemattomasta, mutta pelkoa myös siitä, mitä te jo luulette tuntevanne. Niin minä 

kysyn teiltä, oletteko te koskaan nähneet silmästä silmään sitä mitä pelkäätte? Vai oletteko te 

ainoastaan nähneet ajatuksenne siitä? Sillä eikö pelko ole vain lintu, jonka te haluaisitte ampua 

alas jousipyssyllänne, ilman että koskisitte siihen? Sillä paljastaessanne pelkonne, te paljastatte 

osan sisintänne. 

  Ja mitä muuta pelko on kuin merituulen ikuista liikettä, jota te ette suostu hengittämään. 

Vaikkapa teidän henkenne haluaisi paeta sitä, mitä olette oppineet päivittäin pakenemaan, 

teidän sielunne kaipaisi silti pysähtyä. Ja kumpaa te pidätte vieraana, sielua vain henkeänne? Sillä 

eikö teidän kehonne ja mielenne kaipuu ole juuri sitä kaipuuta, jota teidän tulisi täyttää 

hiljaisuuden äänillä, pysähdyksen värinällä. Sillä eikö ikuinen liikekin lepää ikuisessa levossa. Niin 

myös teidän tulisi tehdä, vain nähdäksenne miksi te pysytte liikkeessä, mikä saa teidät 

levottomiksi ja pelkääviksi, ja mikä saa teidät vuoroin pysähtymään.  

  Niin pelko on varkaista viekkain. Se ei ainoastaan yritä viedä teidän kotianne, vaan myös 

kodittoman minänne kaikki vaatteet. Sillä pelon ainoa tehtävä on saada teidät pysähtymään tai 

liikkeeseen. Ja mitä muuta voisi koditon tehdä, kuin etsiä itsellensä turvaa kylminä pakkasöinä ja 

mitä muuta te teette peloissanne kuin pysähdytte tai jatkatte liikettänne. Kuitenkin osa teistä 

kykenee murtamaan pelon kaavan, niin kuin murtaisi omat kahleensa. Sillä eikö pelko saa teidät 

nopeammin oppimaan tavan välttää, kuin tavan kohdata. Ja mitä muuta on kohtaaminen kuin 

hengitystä sisään ja hengitystä ulos juuri silloin kun teidän henkenne etsii ulospääsyä tai turvaa. 

Ja kun te ajattelette peloissanne, te ette totisesti näe, ettekä te totisesti kuule, sillä ainoa mitä 

kosketatte on oman pelkonne varjo. Ja tuossa varjossa ette näe ratkaisuja, ainoastaan 

ongelmanne. Ja eikö juuri pelkonne aja teidät ajatuksiinne ja umpikujiin. 

   Se mitä te olette alastomana, te olette pelotta. Ja kun te olette pelotta, teidät on riisuttu 

kaikesta mitä ei voi sanoa rakkaudeksi. Ja niin teidän pelkonne on sitä, että te ette tule joksikin, 

tai te sittenkin tulette. Nähkää siis kuinka rakennusmestari teissä on myös samalla lakaisija, ja 

lakaisija teissä on myös samalla rakentaja. Päivisin pelkonne on lopulta pelkoa siitä, että tunnette 

enemmän toistenne mielet kuin omanne. Palvelette toistenne toiveita, enemmän kuin omianne. 

Öisin te taas pelkäätte sitä, mitä ette saa itsessänne valmiiksi. Juuri keskeneräisin teistä on 

hyväksynyt pelkonsa.  



  Eikö juuri sydämenne hartain toive ole elää pelotta, kohota ylväänä taivaalle ja mielenne 

luonne pelätä ja laskeutua alas. Kuinka te oppisitte tästä, että teidän ei tule antaa valtaa mielelle, 

eikä teidän tule kuunnella silti ainoastaan sydäntänne, sillä se mikä rikkoo pelon on harmonia ja 

värinä teissä. Ja kun te etsitte harmoniaa, teidän on nähtävä miksi vuori houkuttelee valloittajia, 

vaikka on niille vaarallinen. Sillä eikö voimanne tule juuri siitä, kun värisette matkalla kohti sitä, 

mikä on teille kirouksena langennut. Opetatte siitä, mikä on tuskaksi uurtunut. Rakastatte sitä, 

mitä alastomina olette. Opitte siitä, mitä pelkäätte. Sillä eikö pelko olekin lopulta vain avattu 

ikkuna, josta avaruuden kuiskaus kertoo teille kaikkeuden luonteesta ja teistä itsestänne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meille miten selviämme synkkyydestä? 

 

Laakso, joka kylpee tänään auringonpaisteessa, tietää ettei huomisen myrskyt pilaa sen 
kauneutta, sillä ainoastaan vesisade saa sen värikkäät kukat kasvamaan ja maan ravitsevaksi. Se 
tarvitsee luokseen välillä sadepäivien harmauden, jotta se voisi olla toisinaan värikäs. Meri, joka 
lepää keskipäivän tyyneydessä, voi olla yöllä raivoisa ja synkkä. Ilman aaltoja meri olisi luonteeton 
ja merenkävijä jättäisi seikkailunsa.  
  Olkaa kotina kaikille tunteillenne, niin kuin meri on merenkävijälle. Sillä myös synkimmätkin 
tunteet ja ajatukset teidän tulee kohdata sellaisinaan. Mutta jos synkkyydestä on tullut teille tapa 
elää, eläkää synkkyyttä niin kuin loisitte siitä joka päivä uutta toivoa, niin kuin maanviljelijä luo 
kylvämillään siemenillä.  
  Sillä eivätkö langenneet ja eksyneet etsi juuri teidän sanojanne harhaillessaan pimeässä, ja 
eivätkö juuri teidän sananne pelasta heidät vaipumasta syvemmälle. Jos teidän on kulkeminen 
pimeässä, lakatkaa soimaamasta itseänne siitä. Sillä eikö siltojen ja muurien rakentajia tarvita 
myös valon toisella puolen, niin kuin elämää tarvitaan meren pohjassa ja korkealla taivaalla. Jos 
te ette kuitenkaan tunne pimeää kodiksenne, jättäkää te ajattelunne. Sillä eivätkö juuri 
ajatuksenne saa valon säteet estymään ja pilvet kertymään tummemmiksi pilviksi. Ja eivätkö juuri 
eksyneet eksy siksi, etteivät huomanneet muuta kuin ajatuksensa, ja eivätkö ajatukset olekin 
luonteeltaan sellaisia, etteivät ne johda mihinkään. 
  Usein juuri hyväntahtoisimmat teistä vaipuvat maailman uuvuttamina synkkyyteen. Jotta te 
voisitte kohota ylös niin kuin yöperhoset kohoavat kohti katulampun valoa, teidän täytyy nähdä 
ettei teidän käy yksin pelastamaan maailmaa, sillä silloin kun leijonat nukkuvat pöllöt saalistavat, 
niin myös teidän on levättävä. Sillä eikö juuri tunnollisuutenne ole tutkanne, ja vaikkapa te 
näkisitte kaikki virheet ja epäkohdat, ette te kuitenkaan voi kuin keskittyä yhteen kerrallaan. Niin 
on myös murheiden. Purkakaa murheitanne yksi kerrallaan, antakaa niille paikka mielessänne, 
mutta älkää antako niille itseänne. Antakaa niille hetki päivästänne, mutta älkää antako niille 
kuitenkaan koko aikaa. 
  Monet sanovat: ei yksi aurinkoinen päivä muuta kylmää kevättä kesäksi, ei myöskään yksi ilon 
tunne muuta mieltä onnelliseksi. Mutta lopulta monet poutapäivät tuovat kesän, niin myös 
monet ilon hetket tuovat onnen. Jos synkkyytenne on teidän oma valintanne, nähkää onko tuo 
valintanne vain siksi että tuntisitte olonne turvalliseksi. Jos synkkyys tuntuu 
epäoikeudenmukaisuudelta nähkää kulkevatko kehonne ja mielenne käsikädessä. Sillä niin kuin 
leopardin poikaset seuraavat emoansa, myös mieli seuraa kehoa ja keho mieltä. Antakaa 
ystävyyden tulla kehonne ja mielenne väliin, niin kuin antaisitte riitanne anteeksi parhaalle 
ystävällenne. 
  Sillä eikö juuri ystävyys saa mielen kohenemaan ja kehon havahtumaan. 
  

  

 

 



Kulkuri, puhu meille erilaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta? 

 

  

Jos me kaikki olisimme saaneet syntymähetkellämme samat solut, samat kasvot ja saman 

sydämen, maailma ei tarvitsisi rakkautta. Erilaisuus synnyttää kuiluja, rakkaus rakentaa siltoja.  

  Ainoastaan virtaava vesi voi pyörittää raskasta vesimyllyä. Niin myös ihmisten pyhyys syntyy 

voimasta ja sen vastavoimasta. Ne jotka kykenevät, ne antavat. Voimakkuutta ei olisi olemassa 

ilman heikkoutta. Yötä ei olisi olemassa ilman päivää. Kun antaa sellaiselle, joka ei pysty koskaan 

maksamaan takaisin, tietää että on hyvä sydämestään. 

  Jos me kaikki olisimme saaneet matkallemme samat voimat, me emme pystyisi määrittämään 

itseämme. Juuri eroavaisuudet tekevät meistä ainutlaatuisia. Juuri se hetki, jolloin toinen voi 

antaa omastaan, jolloin toinen voi antautua antamiselle tekee meidän vuorovaikutuksestamme 

pyhää. 

  On oikein, että voimakkaat suojelevat heikompia. On oikein, että elinvoimaisimmat tekevät 

vähäosaisimpia enemmän.  

  Me elämme oikeudenmukaisuudesta. 

  Talvi ei voi sanoa keväälle, ota minun kylmyyteni jos talvi ei olisi luopumassa osasta itseään. 

  Toiset pystyvät antamaan omastaan, toiset pitävät itsestään kaikin ottein kiinni. Me kaikki 

haluaisimme olla jotain hyvää ja silti tuo hyvä on määritelmiemme ulkopuolella. Kuinka arpisen 

sydämen kantaja jaksaisi olla hyvien tekojen tekijä, niin kuin hänen vierellä kulkeva hyväosainen. 

Tarvitseeko hänen? Ei, sillä eihän rikkilyöty tule eheäksi kuin rakastettuna ja vain rakastettuna voi 

kokea antavansa. 

  He jotka ymmärtävät, että elämä on yhteisen hyvän rakentamista, eivät tiedä mitä on hyvä. He 

jotka tietävät, että yhteinen hyvä on arvokkaan elämän perusta, eivät ymmärrä rakentamisesta. 

  Me synnymme erilaisina, me kuolemme erilaisina. Me emme voi muuttaa ihmistä, mutta 

voimme kävellä rajoille, tehdä niistä turvallisia, ja antaa ihmisten itse kulkea niiden lävitse. 

Lopulta ihmisten välinen rajattomuus ei tarkoita ainutlaatuisuuden puuttumista, vaan se on 

pikemminkin mahdollisuus oman ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen.  

  Maa ei ymmärtäisi multansa kauneutta, jos tammipuu olisi juureton. 

  Siinä hetkessä kun lakkaamme kunnioittamasta toisen ainutlaatuisuutta, meistä tulee 

välinpitämättömiä ja ajamme vain omaa etuamme. Niin usein tyydymme toteamaan 

mielessämme: 

  ”Sinä olet erilainen, en välitä sinusta.”, kuin että näkisimme vaivaa ymmärtääksemme toista. 

Usein viha on mielestämme luontevampaa kuin välittäminen. 

   Siltikin eikö sokea ja ymmärtämätön voi olla suopea rakkaudessaan, kuin akateemikko, joka 

on tutkinut maailmansa läpikotaisin? Tieto ei ole rakkauden perusta. Ymmärrys ei ole hyvyyden 

lähde. Vasta kokemus rakkaudesta on. 

  Niin usein kuulette sanottavan: ”Hyväksykää hänet sellaisena kuin hän on.”  



  Kuinka sitten ainutlaatuisuudet voivat kohdata? Kuinka kaksi ihmistä luo sillan toistensa 

luokse, jos ei ymmärtäminen ja tieto ole tuon sillan rakentajana?  

  Jos sokea mies seisoo rannalla, hän voi tuntea tuntemattoman lähestyjän aisteillaan. Mutta jos 

hänellä on tietoa henkilöstä, hänellä on mahdollisuus tuomita hänet. 

  Eikö rakkaus ole muuta kuin kävelyä toistemme lähellä, hiljaisuudessa ja sanattomuudessa. 

Eikö juuri aistit ole rakkautemme lähettiläitä. 

  Eikö hyväksyminen ole silloin omien tunteiden hyväksymistä, ei toisen hyväksymistä. 

  Tammipuu sanoo ilkeänä tikalle: ”Minussa herää kylmiä tunteita ja tunnen värinää, kun tulet 

lähelleni.”  

Tikka vastaa: ”Olenko noin arvokas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meillä kuinka meidän tulisi tehdä työtämme ja levätä? 

 

 

Teidän päivänne alkavat aamunkoitosta ja laskeutuvat illan hämäriin. Ja kun te uurastatte, niin 

kuin härät uurastavat pelloilla, on teidän nähtävä, ettei ainoastaan työ ole päivänne mitta, vaan 

myös leponne on sitä. Sillä eikö juuri tässä ajassa maailmaa juuri työnne luonne tuo esiin heidät, 

jotka ovat mestareita levossaan. Sillä hän joka taitaa matkan leväten liikkeessä, taitaa matkan 

hymyillen. Sillä eikö juuri kehon ja mielen liikkeenne ole työtä, joka kaipaa tulla pysähtyneeksi. 

Jos te ette palaudu työstänne, te ette myöskään voi työhönne nousta. Sillä missä muualla 

rakkaus tekee työtään kuin hyvinvoivassa sydämessä ja käsissä.  

  Jos te teette työnne uupuneina, te vieläpä olette työnä toisille. Ja kun te kysytte, kuinka 

voisitte jaksaa päivänne ja viikkonne, minä vastaan teille, olkaatte niin kuin kurjet ovat pellolla, 

tietämättöminä siitä, että heidän allansa oleva maa on työnä toisille. Sillä juuri silloin kun 

unohdatte tekevänne työtä, te rakastatte sitä. Ja kun te kysytte työnne palkkiosta, olkoon 

vaivannäkö se hinta, josta palkkionne maksetaan. Mitä enemmän tahdotte elämäänne 

mukavuutta, sitä enemmän joudutte kuitenkin näkemään työssänne vaivaa. Jos te taas tahdotte 

mukavuutta ikään kuin todistaaksenne toisille oman mukavuutenne olevanne arvokkaampaa, te 

varastatte omaa leipäänne. Sillä hän joka tekee työtä vain näyttääkseen oman kotinsa ja 

henkensä paremmuutensa on eksynyt omasta todellisesta kodistaan. Sillä ettekö kuitenkin asu 

vain kehossanne ja ettekö kuitenkin matkusta vain mielessänne. Hän, joka tuntee kehonsa ja 

mielensä arvokkaaksi ilman kultaa ja rikkauksia, on aidosti rikas ja kullattu. Kuitenkaan teidän 

kehonne ja mielenne ei voisi olla toisen kehoa ja mieltä arvokkaampi, sillä myös rikkinäisessä 

kodissa lepää pyhä ja lempeä sydän.  

  Eikö teidän työnne tulisi kunnioittaa molempia, lepoa ja liikettä. Sillä te teette työtä, jotta te 

saisitte levätä ja te lepäätte, jotta te voisitte taas liittyä työhön. Kuinka te oppisitte, että 

työllänne juurrutte maahan ja levollanne ravitsette multanne. Sillä mitä muu on työ kuin 

liittymistä johonkin yhteiseen, ja josta sittemmin syntyy jaettavaa. Ja jos työllänne katkotte 

juurenne, ettekö te tee enemmän pahaa kuin te teette hyvää. Jos te teette työtä katkerina, 

tuskissanne ja väkisin, eikö juurista kasva myös lisää katkeruutta, jota myös itse syötte. Jos te 

taas teette työtä todistaaksenne muille kyvykkyytenne, katsokaa sydämeenne vain löytääksenne 

oman arvonne. Jos te taas opitte tekemään työtä ikään kuin valmistaisitte perheellenne ateriaa, 

te ymmärrätte että ainoastaan sillä mitä teette rakkaudella on väliä  

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meille virheistä ja erehdyksistä? 

 

 

Etteikö teidän virheenne ja erehdyksenne olisi mitättömiä tässä hetkessä, mutta te todella 

näette vain ajatuksenne. Etteikö teidän uusi mahdollisuutenne kasvaisi juuri tässä hetkessä, 

mutta te murehditte kuitenkin jo seuraavaa. Oppikaa anteeksiantaminen itselle, niin te opitte 

etteivät virheenne ja erehdyksenne ole muuta kuin kasvukipuja teissä. Ja kun te vieläpä pelkäätte 

tanssivanne ja iloitsevanne iltatuulen kanssa, niin oppikaatte ettei erehdyksenne ole teille este 

vapauteen vaan muistutus siitä, että olette kampailleet kahleenvartijan kanssa. Sillä eivätkö 

virheenne ole olleetkin vain vapautenne sidontaa, ja eivätkö erehdyksenne ole olleetkin vain 

pyrkimystä vapautua tuosta sidonnasta. Sillä niin kuin syntymästään sokea ei voi syyttää itseään 

näkemisen heikkoudesta, ette te voi syyllistää itseänne siitä, että ette syntymässänne saaneet 

tietoa vapaudesta. Sillä ettekö juuri murheellanne ja katumuksellanne pyri estämään iloanne 

nauttia vapaudestanne, koska olette eksyneenä jonkun toisen vapautta rajoittaneet. Mutta niin 

kuin te tunnette sateen ihmisen hengessä, oppikaa te tuntemaan myös pilvet. Ja kun te tunnette 

sateen, ja kun te tunnette pilvet, oppikaa te tuntemaan myös sateenkaari. Sillä kuinka te olisitte 

rajoittaneet jonkun toisen vapautta, ellette te myös olisi rajoittaneet omaanne.  

  Niin auringonlasku, joka ennen näyttäytyi teille katumuksen väreissä, voi saada uudet värit, 

vain jos suostutte hyväksymään keskeneräisyytenne. Sillä te ette ole vain kohtalonne määrä, 

vaan myös sattumien ja todennäköisyyksien. Ja kun te opitte, etteivät virheenne ja erehdyksenne 

ole vain kättenne haparointia, vaan myös luonnon joka teitä kaitsee, te ymmärrätte, että niin 

ajattelematon kuin ajatteleva voi saada aikaan murhetta ja vääryyttä. Mutta mitä on vääryys 

muuta kuin virhe, joka kaipaa tulla huomatuksi. Ja mitä muuta on virhe, kuin mahdollisuus 

muutokseen. Sillä ilman virheitänne ja erehdyksiänne te olisitte vain aavikolla vaeltavia aaveita, 

tuulen viemiä ja auringon polttamia. Sillä ettekö juuri vihreidenne kautta ole oppineet jotain 

ihmisestä. Ja oppiessanne ihmisestä, te opitte jotain näkymättömästä. Ja vain näkymättömästä te 

voitte ammentaa rakennusaineita niille päiville joista toivotte vähemmän virheellisiä.  

  Ja kun te havahdutte huomaamaan, ettei yksikään talo rakennu virheittä, te opitte 

huomaamaan ettei yksikään ihminen rakennu lähelle täydellisyyttä. Sillä täydellisyys on vain 

täyttymyksen loputon päämäärä, joka jatkuu yli teidän elämänne, yli teidän lapsien, ja heidän 

lapsien.  

 

Ja lopulta kun te huomaatte, että te ette voi olla tekemättä virheitä, te huomaatte, että he jotka 

vaativat virheistä rangaistusta, pelkäävät näkymätöntä heissä itsessään. Ja jos te oppisitte jotain 

virheistä ja erehdyksistä, oppikaatte juuri sitä, ette juuri nuo kaksi tuovat esiin näkymättömän. Ja 

eikö teidän elämänne suurin kaipaus ole tuntea tuo näkymätön. Vaikka nämä sanat saattavat 

hämmentää, rakastakaa virheitänne, sillä eikö juuri viha saa ne kasvamaan ja katkeruus 

hauduttamaan uusia virheitä. Se mitä te olette tehneet, ette voi enää toiseksi tehdä. Ja jos te 



olette erehtyneet, jos te olette eksyneenä saaneet mieleenne ja kehoonne ikuisen muistutuksen 

siitä, että elämä tuottaa vain keskeneräisiä, ja että keskeneräisyys tuottaa aina arpia, oppikaa te 

vaalimaan noita arpia ikään kuin muistutuksina siitä, että myös te voitte olla opettajia. Ja mikä 

muu on kunniallisempaa elämässä kuin opettaa omista arvistaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meillä kuinka uskaltaisimme mennä kohti unelmiamme? 

 

Jos te etsitte unelmienne päämäärää, ikään kuin te etsisitte ajatuksillenne leposijaa, te löydätte 

ainoastaan pilviä, joiden päällä toivoisitte askeltavanne. Sillä sinä hetkenä kun saavutatte 

unelmanne, janoatte jo seuraavaa. Sellainen on unelman luonne, niin kuin etääntyvän 

taivaanrannan. Ja siellä missä on unelmia, on myös eksyneitä. Siellä missä on eksyneitä, on myös 

opettajia.  

  Oppikaatte heiltä, jotka puhuvat samaa kieltä kuin sydämenne puhuu. Kuulkaa heitä, jotka 

sanovat, unelmat ovat vain todiste elävästä ihmisestä. Mutta silti, hän joka unelmoi, ei 

välttämättä elä elämäänsä. Sillä eikö juuri elämä ole hyvin todellista ja kaunista sellaisenaan. Ja 

eikö juuri unelma ole kuvitelma elämästä. Se mikä on teidän päiväunenne, voi olla toisena 

hetkenä teidän pahin painajaisenne. Oppikaatte, että unelmat ja painajaiset syntyvät samasta 

lähteestä. Ja jos te ette opi tuntemaan tuota lähdettä itsessänne te vieläpä kohtaatte tyhjyyttä 

etsiessänne täyttymystä. Sillä unelmat eivät täytä lähdettä, eivätkä unelmien unelmat.  

  Jos te riennätte kuvitelmasta kuvitelmaan, unelmasta unelmaan, ette te opi tuntemaan 

itseänne, ettekä todellista kauneutta, sellaista mikä elää hiljaisilla rannoilla ja peilityynen järven 

selällä. Sillä mikä muu on todellisempaa kuin ihminen, joka uskaltaa katsoa itseään peilistä ilman 

unelmia ja kuvitelmia paremmasta. Ja vieläpä kun te ette tunne lähdettä, josta janoatte unelmia, 

te ette tunne päivänkoittoa unelmissanne. Sillä unelma joka syntyy pelosta, ei ole unelma, vaan 

harhaa. Niin myös unelmat jotka syntyvät riittämättömyydestä tai todistelusta, eivät ole unelmia, 

vaan tahtoanne ilkkuvia varjoja. 

  Ja kun te opitte, että kehonne on aistienne koti, te myös opitte ette mielenne on unelmienne 

koti. Ja kun te muistatte, että vieras, joka häiritsee kotinne rauhaa, ei ole haitantekijä, vaan 

salainen toiveenne siitä, että toivoisitte elämänne olevan unelmianne suurempaa. Sillä eikö juuri 

suurin unelmanne ole lakata unelmoimasta, ja rakastaa elämää tässä ja nyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meillä kuinka vaikeudet voitetaan? 

 

 

Kun te opitte tuntemaan vaikeutenne, te vieläpä opitte jotain sellaista mikä on toisinaan ollut 

teille kaukaista ja hiljaista tietoa. Vaikka te olette mielessänne vaikeudet hyväksyneet, teidän on 

saatava ne vielä sydämeenne. Sillä vasta sydämessänne asuu hyväksyntä. Ja vasta etäisyys ja aika 

aloittaa matkan mielestä sydämeen.  

  Katsokaa vaikeuksianne hiljaisuudessa, sillä missä muualla rakkaus tekee työtä. Vasta kun te 

opitte tuntemaan hiljaisuuden vaikeuksien keskellä, te opitte todella vaikeuksistanne. Sillä niin 

kuin taivaanranta on koti auringonlaskulle, on hiljaisuus voimanne vaikeuksiin. Ja mitä on tuo 

hiljaisuus muuta kuin asettumista omaan kehoon armollisuuden, hyväksynnän ja uteliaisuuden 

kanssa.  

  Sillä ovatko vaikeudet todella muuta kuin tunteita ja ajatuksia, joiden kanssa joudutte 

kasvotusten, niin kuin tuomitut ja tuomitsevat joutuvat. Sillä mistä muualta te voisitte voittonne 

löytää, muuta kuin sisältänne. Ja eikö juuri elämä sisällänne ole se, jota kutsutte vaikeudeksi. Ja 

eivätkö nuo vaikeudet lisäänny vain vastustaessa elämäänne. Sillä juuri se mitä kutsutte elämäksi 

ei ole unelmissannekaan halujenne kaltainen, vaan ainoastaan itsensä kaltainen. Nähkää elämä 

sellaisena kuin se on, lakatkaa vaatimasta itseltänne sitä mitä ette voi olla. Sillä te olette 

ainoastaan sitä mitä te ette ole. Oppikaatte tuntemaan se mitä, te ette ole ja mitä te olette, niin 

kuin seeprat oppivat tuntemaan itsensä hevosten keskellä. Sillä eikö juuri vaikeuksien keskellä 

vahvuutenne ole aura, joka uurtaa uudelle kasvulle tietä. Älkää silti antako heikkoutenne 

johdattaa teitä tai älkää antako heikkouksillenne enemmän valtaa kuin te annatte 

vahvuuksillenne. Ja älkäätte silti tehkö vain sitä mikä on teille helppoa ja vaivatonta peläten 

vaikeutta. Sillä kuinka kanteleen soittaja oppisi puhaltimista, jos hän sitoisi kätensä kieliin eikä 

koskaan harjoittelisi puhaltamista. Ja eikö juuri toiset soittimet saa hänet ymmärtämään 

omaansa. 

  Vaikeuksienne luonne on juuri heikkouksienne ja vahvuuksienne summa. Ja eivätkö juuri 

vaikeudet ilmene sitä varten, että oppisitte vahvistamaan sitä mikä on teissä heikkoa ja eivätkö 

juuri surut ja murheet, huolet ja tuskat ole sitä varten että oppisitte armollisemmaksi ja 

maltillisemmaksi vahvuuksienne kanssa. Sillä siinä missä maailma etsii maata merelle, myös 

teidän sielunne kaipuu on etsiä säveltä sanoille. Ja te jotka sanotte kokeneenne enemmän kuin 

pystytte kantamaan, oletteko koskaan pysähtyneet niin että myös taakkanne pysähtyisi. Vai 

oletteko ainoastaan vaeltaneet tuskissanne ja murheissanne ajatustenne mukana. Sillä 

murheenne ja huolenne eivät todella pysähdy, ennen kuin te pysähdytte katsomaan niitä etäältä. 

  Jos te opitte tuntemaan vaikeutenne ikään kuin te oppisitte tuntemaan kasvimaanne 

tuholaiset, te vieläpä opitte että se mikä on vaikeutta teillä, saattaa olla työnä ja tarkoituksena 

toisille. Sillä eivätkö pelastajat ole pelastettavia varten, jotta voisitte ainoastaan tuntea maan 

sydämen. Ja jos te haluatte oppia voittamaan ne vaikeudet jotka ovat voitettavissa, teidän on 



löydettävä itsenne hetkestä jossa voitte unohtaa ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meille ilosta ja onnesta. 

 

 

Eivätkö juuri ilonne ole niitä hetkiä, jolloin avarrutte maailmalle, niin kuin orkidean kukat tekevät 

ja eikö onnenne ole löytää juuri nuo hetket. Siksi ilo on onnenne pyyntö, niin kuin sade on 

ravitun maan. Jotta te voisitte olla onnellisia, teidän on löydettävä ilonne. Mutta voidaksenne 

iloita, teidän ei tarvitse olla onnellisia, niin kuin pilvetön hetki ei kaipaa kokonaista kesää. Ja 

ettekö juuri hyvinvoivina ole iloisia ja onnellisia. Kuinka löytäisitte hyvinvointinne, jos ette sitä 

löydä sydämestänne. Sillä ettekö juuri kiireen ja pakon sanelemana ole unohtaneet sydämenne, 

ja ettekö juuri uuvuksissanne yritä vieläpä enemmän, vaikka teidän tulisi yrittää vähemmän. Sillä 

eikö juuri mielenne saa teidät harhaan ja uskomaan, että vain tekojenne takaa voitte saavuttaa 

onnen. Mutta uskokaa, että onni on ennen tekojanne, niin kuin kevät on ennen kesää. Sillä 

onnesta te teette, ja ilosta te jaatte. Ja eikö teidän tehtävänne ole levittää iloanne, niin kuin 

mehiläiset levittävät siitepölyä, vain ollessaan omia itseään. Ja eikö ilonne tarkoitus ole vain se, 

että näkisitte koko avaruuden, ette vain osaa siitä, että näkisitte koko elämän, ettei vain palaa 

siitä. Ja eikö onnellisuutenne ole tarkoitus juurruttaa teidät kaikkeuden yhteiseen ketjuun, jotta 

te tuntisitte ilollanne palvelevanne ja jotta te tuntisitte tulevanne palvelluiksi.  

 Sillä kun te todella voitte hyvin, te ette murehdi eilistä, ettekä te pelkää huomista, sillä te olette 

ainoastaan yhdessä hetkessä, joka jatkuu ikuisuuden, vaikka elämä teissä lakkaisi. Juuri ilonne ja 

onnenne tarkoitus on löytää tuo hetki. Sillä tuossa hetkessä on kaikki mitä tarvitsette, teidän on 

vain pysähdyttävä huomaamaan se.  

  Te, jotka etsitte vielä iloanne suorittaessanne arkipäivänne askareita, liikkuessanne 

tarmokkaasti, tekemällä töitä yhä kiivaammin, etsittekö ainoastaan tyydytystä. Sillä tyydytys on 

ilon varjo, ei ilo. Jos te etsitte tyydytystä, te ette koskaan löydä iloa. Jotta te löytäisitte ilon, 

teidän täytyy tuntea myös surunne. Sillä vasta kun voitte olla vapaita murheesta, te voitte olla 

vapaita iloitsemaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meille arvokkuudesta. 

 

 

Jo syntymänne hetkellä teistä on tullut arvokkaita, sillä elämä teissä on loistokasta kuin tuhannet 

galaksit avaruuden pimeydessä. Eikä kuolevaisuutenne tee teistä arvottomia, sillä elämä ja 

kuolema ovat saman arvoisia. Te ette voisi tuntea elämää ilman kuolemaa. 

  Etäisyytenne sydämestänne tekoihin on mittaamaton. Älkäätte silti mitatko arvokkuuttanne 

tekojen, pyrkimysten ja uurastustenne valossa, sillä arvokkuutenne mitta ei ole saavutustenne 

mitta. Se mitä olette uurastaneet voidaan todella viedä teiltä pois. Mutta arvokkuutenne, sitä 

teiltä ei voida viedä pois, vaikkapa viekas voi ujuttaa kehoonne arvottomuuden. Arvottomuus on 

tunne, joka peittää arvokkuuden. Vaikka te tuntisitte tekojenne arvottomuutta, te vieläpä olette 

arvokkaita ihmisinä. Oppikaa tuntemaan arvottomuuden tunne kehossanne ja mielessänne, sillä 

ilman hiljaista tietoisuutta siitä, te uuvutatte itsenne todistaaksenne oman minänne olemassa 

olon.  

  Vaikkapa valtaapitävän käsi voi tehdä teidät näkymättömäksi, te voitte sydämessänne kerätä 

rohkeutta ja ilmaista koetun sanoin. Sillä mikä on suuremman voiman taustalla, kuin ihmisen 

sanat omasta sisäisestä maailmastaan. Ja kun opitte että joku voi tehdä olonne arvottomaksi, 

oppikaatte että te voitte tehdä jonkun arvokkaaksi.  

  Kulkekaa heidän seurassa, jotka antavat teille arvoa. Ja nähkää he, jotka omaa heikkouttaan 

jättävät teidät arvotta. Sillä mikä on suurempi ase vääryydessä kuin arvotta jättäminen. 

Oppikaatte tuntemaan kuinka arvottoman pienet, hiljaiset ja näkymättömät teot saattavat saada 

teidät tuntemaan suurta, voimakasta ja valtaisaa. Älkää vähätelkö vähäistä, sillä se mikä on 

ihmisten vääryydessä vähän, voi kasvaa ihmisten mieliin suureksi. Niin ihminen rakentuu 

arvokkuutensa kokemuksesta, niin kuin puut väkevistä juuristaan. Arvokkuutta ei ansaita, se 

annetaan. Nähkää siis, kuin suuri vastuu arvonantajiin sisältyy. Ja te olette arvonantaja, myös 

itsellenne. 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, miten elämään löytyy tasapaino? 

 

 

Jos te kaipaatte tasapainoa, niin kuin hyrrä löytää tasapainon omasta voimastaan, te vieläpä 

voitte sen löytää. Ja mitä muuta teidän tulisi kesyttää kuin mielenne ja kehonne teidän tahtonne 

alle, niin kuin merimies luotsaa laivaansa. Mutta eikö teidän rauhanne silti asu satamassa, eikä 

merellä? Ettekö usein juuri tekemisillänne toivo löytävänne rauhaa, vaikka tosiasiallisesti 

eksyttekin yhä etäämmälle sisimmästänne? Jos te etsitte tasapainoa ikään kuin etsisitte 

tyydytystä, te löydätte vain varjonne.  

  Vaikka toivoisitte jättävänne satamanne iloiten ja palaavanne voimaantuen, ettekö ole 

nousseet aaltoihin kuitenkin purjeitta? Ja eikö purjeitta merelle lähtenyt joudukin myrskytuulten 

armoille? Jos te haluatte tasapainoa, te etsitte omat ajatuksenne ja te etsitte omat tunteenne. 

Jos te ette opi olemaan tilassa, jossa tuuli asettuu kehoonne lepäämään kuin joutsen asettuu 

lammelle, ette te opi iloitsemaan mielenne aamunkoitoista ja päivistä sellaisinaan. Sillä vasta kun 

te tunnette oman kehonne kaipuun, te tunnette myös ilonne kaipuun. Ja mikä muu on ilonne 

kaipuuta muuta kuin oppia tuntemaan ajattomuus, kiireettömyys siinä missä sielu tahtoo 

toteutua.  

  Ja kun te laskeudutte levollisuuteen levottomuudesta, ehkäpä opitte tuntemaan samalla myös 

liikuttajanne. Sillä eikö hän joka tunne liikuttajansa opi olemaan myös rauhassa. Ja eikö olekin 

heitä joita kunnia, maine ja ahneus liikuttaa? Eikö olekin heitä, joiden ei ole pakko ja joiden taas 

on? Lopulta meidän tuleekin antaa henkemme toteutua ja liikkua kuten hyrrät oman voimansa 

vietävinä. Tasapaino on oikeastaan vain kutsumus, ikään kuin koti sielulle, jossa se voi voimistua.  

  Te virittäydytte päiviinne kuin jouset. Eikä mikään jousi kestä ainaista jännitystä. Niinpä teidän 

on opittava tuntemaan vireytenne, niin kuin orkesterin johtaja tuntee soittimet. Sillä eikö 

epävireinen soitin tuotakin riitaisan sävelen. Ja ettekö myös te ole riitaisia silloin kun ette ole 

tasapainossa. Oppikaatte löytämään vireytenne, koska mikään ei soi niin kauniisti kuin ihmisen 

sielu. 

 

 

 

 

 

 

 



Kulkuri, kerro meille kuinka löytäisimme oman tahtomme? 

 

Teidän kaipuunne on löytää tahtonne, koska vain omasta tahdostanne käsin te tulette siksi mitä 

te olette, niin kuin kirsikkapuu tulee kirsikkapuuksi. Kun te kysytte mikä tarkoitus elämällä on, 

ettekö kuitenkin omassa hiljaisuudessa tiedä vastauksen siihen. Sillä mikä on kukan tarkoitus, 

muu kuin tulla kukaksi ja mikä on ihmisen tarkoitus, muu kuin tulla ihmiseksi. Mutta ihmiseksi te 

voitte tulla vasta kun kunnioitatte omaa tahtoanne.  

  Kuinka voisitte olla mitään muuta kuin on tahtonne määrä? Ja kuinka oma tahtonne voisi olla 

muuta kuin se mitä te olette? Mutta kuinka te oppisitte tuntemaan itsenne ja niin myös 

tahtonne? Jos juoksija pysähtyy matkallansa lakkaako hän olemasta juoksija? Jos kirvesmies ei 

käytä enää kirvestään lakkaako hän olemasta kirvesmies? Siinä missä te pelkäätte kohdata 

itsenne, juuri siinä teidän on syytä pysähtyä. Ja missä te pysähdytte kuuntelemaan kehonne 

viestejä, te tulette lähemmäksi tahtoanne. Kun te tulette lähemmäksi tahtoanne, te kasvatte 

suuremmiksi.  

  Sillä ettekö ole juuri oppineet pakenemaan sitä mitä olette. Ja ettekö ole opettaneet kehonne 

liikkumaan vain siksi koska pelkäätte löytää oman tahtonne voiman. Sillä eikö tuo tahtonne 

paljastaisi kaikki unelmienne salat ja sen mihin todella pystyisitte. Mutta kuinka moni teistä on 

tottunut jo päiviensä suuntaan, ikään kuin tullen uhriksi itselleen. Kuinka helposti te olette 

tehneet pelostanne turvaa ja turvallisuudesta kotinne ja kodista häkkinne. Kuinka te voisitte 

ajatella niin että näkisitte kotianne kauemmaksi, jos ajatukset ovat häkkinänne. Kuinka te voisitte 

tulla ihmiseksi, niin kuin on teidän elämänne tarkoitus tulla, jos teidän vapautenne on kahlittu 

omiin ajatuksiinne.  

  Teidän tahtonne on ikään kuin halujenne, tarpeidenne ja tunteidenne alla. Ikään kuin te ette 

koskaan tuntisi sitä, mutta silti osaisitte suunnistaa sen avulla niin kuin muuttolinnut tekevät. Sillä 

tahtonne on pikemminkin kompassi kuin kartta. Vaikkapa te oppisitte lukemaan ajatuksianne ja 

tunteitanne kuin karttaa teidän on silti löydettävä niille suunta. Jos te tunnette vuoren 

korkeuden, taikka te tunnette edessänne muurin voiman, ikään kuin tahtoanne pilkattaisiin, 

oppikaa hiljenemään esteiden edessä. Eikä hiljaisuus ole alistumista, vaan kunniallista nöyryyttä. 

Eikä nöyryys ole luovuttamista, vaan niin kuin sotamies hioo taktiikoitaan suuren voiton edessä, 

myös teidän on opittava valitsemaan oikea tienne hiljaisuuden pyhätöstä. Sillä kuinka moni teistä 

pysähtyy ja hiljenee kehonsa äärelle päivittäin? Kuinka moni tietää mitä tavoittelee ja mihin 

suuntaa? Sillä useimmat kulkevat vain valtavirtojen vietäminä, eivätkä koskaan tule mittoihinsa. 

Jotta te ette tulisi heidän kaltaisikseen, teidän on rikottava ajatustenne kaavaa ja teidän on 

ajateltava itse. Sillä eikö suurin osa ajatuksistanne olekin opittuja, jonkun toisen ajatuksia. Ja eikö 

teidän unelmistannekin osa ole toisten unelmia. Jotta te löytäisitte oman tahtonne, oman 

elämänne, teidän on uskallettava olla se ainutkertainen ihminen, joksi te synnyitte ja jona te 

myöskin kuolette. Olkaa rehellisiä itsellenne olemalla aitoja, vaikka te pelkäisitte toisten 

hylkäävän teidät. Sillä eivätkö he ole jo hylänneet teidät, jos te joudutte teeskentelemään. 



   Ja te jotka tunnette olevanne toisten tahtojen alla, oppikaatte ymmärtämään, että hän joka 

hallitsee, pelkää. Sillä eikö hänen hallintansa olekin vain suoja, jotta kukaan ei näkisi hänen 

haavoittunutta sieluaan. Jotta te oppisitte kunnioittamaan omaa tahtoanne, oppikaatte 

puolustamaan omaa arvoanne. Ja jotta te oppisitte puolustamaan omaa arvoanne, hyväksykää 

ensin heikkoutenne ja tuntekaa sitten vahvuutenne. Sillä mikä muu on suurempaa rohkeutta ja 

kahleita murtavaa, kuin tuntea itsensä. Sillä hän joka tuntee itsensä, ei pelkää muiden valtaa. Sillä 

valta ei voi tarttua siihen minkä te omaksi tunnette. 

 

 

 

Kulkuri nosti maasta reppunsa. Sitten hän sanoi kyläläisille: Niin olen minä antanut omastani sen, 

mitä maailmalta olen saanut. Kun teistä jokainen ymmärtää sanani omalla tavallaan, myös teistä 

jokainen antakoon omastaan heille, jotka vielä kaipaavat kuulla ja jotka vielä etsivät tietä 

sisimpäänsä. Sillä eikö sisimmässä asusta se rauha, jota myös te vielä etsitte. Ja ettekö tuon rauhan 

kohdatessanne näekin hetken aikaa sen, mikä elämässä on arvokkainta.  

  Eivät sanat, vaan hiljaisuus niiden välissä.  


