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Den gamle mand i Tarifa: 

 

- I deres pure ungdom ved alle mennesker, hvad de skal med 
deres liv. På det tidspunkt i livet er alt åbenbart, alt muligt, og 
de er ikke bange for at ønske alt det, som de gerne så ske i 
deres liv. Men efterhånden, som tiden går, begynder en 
mystisk kraft at prøve at bevise, at det er umuligt at følge sin 
livsbane. (s. 36) 
 

Den gamle mand i Tarifa:  
 
- Der er en stor sandhed på denne klode: Hvem du end er, og 
hvad du end gør, så er det sådan, at hvis du virkelig ønsker 
noget, er det, fordi dette ønske blev født i universets sjæl. Det 
er din mission på jorden. (s. 37) 
 
Den gamle mand i Tarifa peger på en popcornsælger 
midt på torvet i byen – og siger: 
 
- Den popcornsælger ville også ud at rejse, da han var ung. 
Men han foretrak at købe en lille vogn til popkorn for så med 
årene at lægge penge til side. Når han bliver gammel, vil han 
rejse en måned til Afrika. Han har aldrig forstået, at man altid 
kan gøre det, man drømmer om. (s. 38) 
 
Fortælleren om drengen efter sin ankomst til Afrikas 
nordspids: 

Drengen besluttede sig for at gå uden at skynde sig og uden at 
være urolig gennem Tangers smalle gyder: Kun på den måde 
ville han kunne opfatte tegnene. (s. 58) 

Glashandleren i Tanger: 

- Jeg er bange for at føre min drøm ud i livet og så bagefter 
ikke mere at have noget at leve for. (s. 69) 

Den gamle mand i Tarifa: 

- Jeg er altid lige i nærheden af dem, der følger deres livsbane. 
(s. 78) 
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Drengens tanker om sin beslutning om at tage med 
karavanen til oasen Al-Fayoum: 

- Beslutningen var kun begyndelsen. Når man beslutter noget, 
kaster man sig i virkeligheden ud i en stærk strøm, som fører 
én til et sted, man aldrig havde drømt om, da beslutningen 
blev truffet. (s. 81) 

 

Kameldriveren svarer på, hvorvidt rejsen med 
karavanen gennem ørkenen er farlig: 

- For den, der vover sig ud i ørkenen, er der ingen vej tilbage. 
Og når der ikke er nogen vej tilbage, skal vi bare bekymre os 
om, hvordan vi bedst kommer videre. (s. 90) 

 

Englænderen om sit forsøg som alkymist: 

- For at lykkes med det er det nødvendigt ikke at være bange 
for, at det slår fejl. Det har været min frygt for, at det skulle 
mislykkes, der har forhindret mig i at gå i gang med Det store 
Værk indtil i dag. Det er først nu, jeg begynder på det, jeg 
kunne være begyndt for 10 år siden. Men jeg er glad for, at jeg 
ikke har ventet 20 år.” (s. 110) 

 

Fortælleren om at se dybt: 

Kameldriveren (…) vidste, at hver eneste ting på jordens 
overflade kan fortælle alle tings historie. Hvis man slog op på 
en hvilken som helst side i en bog eller læste i et menneskes 
hænder eller i kort eller betragtede fuglenes flugt eller hvad 
som helst, ville ethvert menneske finde en forbindelse til sig 
selv. I virkeligheden var det ikke tingene, der viste noget, men 
de personer, som ved at se på tingene opdagede en måde at 
trænge ind i verdenssjælen på. (s. 113) 
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Drengen til Alkymisten:  
 
- For nogen tid siden var jeg sammen med en mand i ørkenen, 
der lånte mig bøger om alkymi. Men det lykkedes mig ikke at 
lære noget.  
 
- Der er kun én måde at lære på”, svarede Alkymisten. - Det er 
gennem handling.” (s. 135) 
 
Drengen har lært at lytte til sit hjerte. Hjertet siger: 
 
- Ulykkeligvis slår kun få ind på den vej, der er lagt for dem, 
og som er deres livsbanes og deres lykkes. De synes, at 
verden udgør en trussel – og derfor bliver verden en trussel. 
(s. 141) 
 
Alkymisten om prøven: 
 
- Før en drøm bliver ført ud i livet, beslutter verdenssjælen at 
afprøve alt det, som skulle læres på vejen. Det gør den ikke af 
ondskab, men for at vi sammen med vores drøm kan 
beherske den lærdom, vi har lært undervejs mod vores drøm. 
 
- Det er det tidspunkt, hvor de fleste giver op. Det er det, vi på 
ørkensprog kalder ”at dø af tørst, når daddelpalmerne dukker 
op i horisonten”.  
 
Drengen kom i tanke om et gammel ordsprog fra sit land: 
”Den mørkeste time kommer lige før solopgang”. (s. 142) 
 
Alkymisten:  
- Når vi står lige foran de store skatte, ser vi dem ikke.  
(s. 143) 

Alkymisten:  

- Du må ikke lade håbløsheden få overtaget over dig. For i så 
fald kan du ikke tale med dit hjerte (s. 150) 

Alkymisten:  

Kun én ting kan forhindre en drøm i at blive virkeliggjort: 
frygten for at fejle. (s. 150) 
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