
מסע משנה חיים 
ברבים מאיתנו, בשלבים שונים 
בחיים, מתעורר הצורך לצאת 

למסע הגדול של חיינו - 
טרקים בהימלאיה, טיול ספארי 

באפריקה, שיטוט במדינות 
אמריקה הדרומית,

נופש באיים הקריביים או הקנריים, טיול ג'יפים באירופה או חיפוש עצמי 

בהודו. המסעות החיצוניים האלה יכולים להיות גם מסעות פנימיים, 

שבהם אנחנו פוגשים את הלא נודע ובעיקר את עצמנו, בניסיון למצוא את 

מהות חיינו ואת החלקים הפנימיים שבנו שעד כה חששנו לגלות - את 

האמת הפנימית שלנו

מאת: רינה בן–עמי

עד גיל 30 אליזבת גילברט משיגה, לכאורה, את כל מה שאישה יכולה 
לבקש לעצמה - בעל אוהב, בית בפרוורים וקריירה פורחת. ואולם, היא אינה 

מאושרת. אחרי גירושים כואבים, דיכאון הרסני ורומן כושל, היא נפטרת מכל 
חפציה, מתפטרת מהעבודה ויוצאת אל העולם למסע של גילוי עצמי. כשהיא 

חוזרת מהמסע, אין היא עוד האישה שיצאה אליו. לי זה קרה כשהייתי בת 40 ואימא 
לשלושה ילדים. נסעתי להודו פשוט כדי להיות.

לעתים נדמה כי יציאה למסע בארץ רחוקה היא ברירת המחדל של כל ישראלי שניצב 
על פרשת דרכים, למשל מי שמסיים את שירותו הצבאי או משלים לימודים אקדמיים, 

אולי מכיוון שהחיים בהתאם למסגרת מעוררים באיזשהו שלב רצון להתרחק ממנה, 
להעביר את המשא מלבנו לגבנו ולנסות לחוות את מה שאנחנו תופסים כ"חופש". אולי 

זוהי הסקרנות האנושית הטבועה בתוכנו; הרצון שלנו לדעת, לגעת, להתנסות, לגלות 
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מה מניע אותנו לעצור את החיים ולצאת אל הדרך, למקומות לא מוכרים? יש שיאמרו שאנחנו מחפשים משמעות לחיים. ג'וזף קמפבל 
טוען שמה שאנחנו מחפשים באמת הוא "החוויה של להיות חי, כדי שחוויות חיינו במישור הפיזי הטהור יהדהדו עמוק בתוך ישותנו 

הפנימית ביותר, מציאותנו הפנימית ביותר, ונוכל לחוש ממש את העונג שבהיותנו חיים"

סיגל יושע: "קורה כאן משהו אבסורדי מאוד. אנחנו משלמים היום כסף בשביל לצאת ולהתנתק מהשגרה ומהלחצים, רק כדי לחזור 
לבסיס - לעצמנו. במסע החיצוני הכול מואץ ואינטנסיבי, ולכן מהר מאוד המסכות יורדות והנשים נזרקות מיד לחוויה. כמעט תמיד הן 

מגיעות לשאלות כגון: 'מי אני מאחורי כל התפקידים שיש לי בחיי?' או 'איפה הייתי עד עכשיו?'" 
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ולהתגלות. כך או אחרת, סיפור מסעה 
האישי של גילברט - כמו סיפורי מסע 

רבים אחרים - המתואר בספרה "לאכול, 
להתפלל, לאהוב", נוגע בנו פנימה, מאפשר 
לנו לפגוש בתוכנו חלקים נפשיים כמוסים 

ובעיקר מעורר בנו רגש עמוק שרומז לנו 
שהמסע הזה כבר קיים בתוכנו.

התעוררות הניצוץ הרדום
"לחיות הוא אחד הדברים הנדירים ביותר. רוב 

האנשים פשוט קיימים" )אוסקר ויילד(. 
"צריך להבחין בין מסע לטיול", מדגיש עידן 

צ'רני, מורה לפילוסופיה ומוביל מסעות 
בעולם. "מטיול אתה אולי חוזר עם חוויות 

חדשות, חפצים חדשים וידע חדש, אבל 
אתה חוזר בדיוק כפי שיצאת, בעוד ממסע 

אתה עצמך חוזר אחר. המסע עוזר לך 
להכיר את עצמך, לזהות את הפוטנציאל 

שלך ולהגשים אותו, לקלף את כל מי 
שאתה לא. אתה חוזר ממנו עם תוספת של 

הכרה שמקרבת אותך למי שאתה באמת. 
עם זאת, טיול יכול להיהפך לעתים למסע".

אז מה מניע אותנו לעצור את החיים, 
לקחת תרמיל על הגב ולצאת אל הדרך 

למקומות לא מוכרים? יש שיאמרו 
שאנחנו מחפשים משמעות לחיים. 

המיתולוג והסופר ג'וזף קמפבל טוען 
בספרו "כוחו של מיתוס" שמה שאנחנו 
מחפשים באמת הוא "החוויה של להיות חי, 
כדי שחוויות חיינו במישור הפיזי הטהור יהדהדו 

עמוק בתוך ישותנו הפנימית ביותר, מציאותנו 
הפנימית ביותר, ונוכל לחוש ממש את העונג 

שבהיותנו חיים".
"יש סיבות שונות", אומרת סורנגה )גלית( 

יצחקי, אחת מבעלות חברת "אסטה 
וסורנגה - טיולי נשים לעולם". "יש נשים 

שמבקשות לעצמן פסק זמן כדי לחוות 
חוויה מהנה או לצאת למקום שבו יוכלו 

להתרענן ולהתמלא באנרגיות; אחרות 
מבקשות חוויה רוחנית כלשהי באמצעות 

מדיטציה, יוגה או ביקור באשראם; ויש מי 

שמשתוקקות לחוויה משמעותית, שרוצות 
לבחון שאלה מסוימת הנוגעת לחייהן 

ומקוות לחזור עם תובנות".
"המסע מתחיל בהחלטה", טוענת סיגל 

יושע, מנכ"לית "מלכת המדבר". "מרבית 
הנשים אומרות שהמסע הוא מתנה שהן 

ביקשו להעניק לעצמן, חלום. בפועל, 
ההחלטה שלהן לצאת למסע מתקבלת כשהן 

נמצאות בצומת כלשהו בחייהן - הילדים 
פרשו מהקן והתפנה זמן או שמשהו בתוכן 

מבקש לבוא לידי מימוש או להתנתק מעט. 
לא תמיד הן יודעות או רואות את הצומת 

שבו הן נמצאות". 
לעומת זאת, שריל סטרייד, בסרט "הולכת 

רחוק" )במקור Wild", 2014"(, המבוסס 
על סיפור אמיתי, ידעה בדיוק באיזה צומת 

היא נמצאת. היא יצאה למסע של אלף 
מייל בשביל הפסיפיק כדי לחזור לעצמה, 

אחרי שהחיים שלה התפרקו לחלוטין 
בעקבות מות אמה. 

"אסונות גדולים וטלטלות יכולים לשנות 
לאנשים את כל ההסתכלות שלהם על 

החיים", אומר צ'רני. "פתאום מתקבלת 
ההבנה שכל מה שאנחנו חושבים שיש לנו 

יכול להישמט מתחת לרגלינו בן רגע. או 
אז עולה השאלה: 'מה נותר לנו מהחיים 

האלה, מה יציב?'. אין זה קורה לכל אחד, 
אלא לאדם שהתעורר בו צורך פנימי, 

ניצוץ שהיה רדום. ברמה הבלתי נראית, 
כל המסעות שלנו באים להתחקות אחר 
המסע של הגיבור במיתוס. כל המסעות 

מתחילים מאיזשהו מצב של גן עדן; 
מצב מושלם, טוב ויפה, אבל חסר הכרה. 
השלב הבא מגיע כשמתגלה סדק בתוך 

המושלמות הזאת. פתאום משהו אינו 
מסתדר. למשל, אדם שיש לו כל מה 

שהחברה מצפה ממנו - בית, כסף, מכונית 
ועבודה, והכול אצלו מושלם לכאורה, יכול 
להרגיש שחסר משהו בחייו. הוא מסתכל 
במראה ואומר לעצמו שהוא אינו מאושר. 

בחוץ הוא פוחד לומר את זה בקול רם. 
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מסע משנה חיים מסע משנה חיים 

וידוע  מוכר  ממקום  וביציאה  המבט  נקודת  בשינוי  משהו  "יש  יצחקי.  )גלית(  סורנגה 
שמאוורר אותנו ומאפשר לנו לקבל ולהכניס לתוכנו דברים חדשים. המפגש עם תרבות 
להתרענן.  עצמנו,  על  חדש  משהו  ללמוד  לנו  מאפשר  שונה  מחשבה  צורת  ועם  אחרת 
כשאנחנו פוגשים במקומיים ומשוחחים עמם, אנחנו מגלים שמעבר לצורות השונות כולנו 

בני אדם. לעתים מפגש זה משמש כמראה שמעוררת בנו מחשבות ושאלות רבות" 

"ויקטור פרנקל הגדיר את זה כ'ריק קיומי', 
שהוא אחד מהמאפיינים של העולם המודרני. 

פרנקל קשר את תחושת הריק לחוסר 
במשמעות. כשאדם אינו מצליח למצוא 

את התשובות בתוך החיים שלו, משהו בו 
מתערער ומניע את הצורך לצאת למסע 

חיצוני כדי להשיג את השלמות, אבל הפעם 
מתוך מצב של הכרה. השלב השלישי במסע 

של הגיבור במיתוס הוא המסע עצמו".

שאלות על המהות
"מסע גילוי אמיתי אינו מורכב מיצירת נופים 

חדשים, אלא מהתבוננות דרך עיניים חדשות" 
)מרסל פרוסט(.

קמפבל, בספרו "הגיבור בעל אלף הפנים" 
)הוצאת בבל(, מאפיין את הגיבור במיתוס 

ככזה "שפורץ את האופקים של חייו ומצליח 
להתעלות מעל הווייתו הפרטית ומעל נסיבותיו 

האישיות, המקומיות וההיסטוריות". הוא מוותר 
על המציאות הבטוחה שהמשפחה והחברה 

מאפשרות לו ויוצא לדרך של גילוי עצמי 
מלאה בתלאות ובהרפתקאות. אולי לא 
כולנו כאלה גיבורים גדולים, אבל רבים 

מאיתנו מסוגלים להיפגש עם הלא נודע 
ברמה מסוימת.

"האתגר הכי גדול ב'מלכת המדבר' הוא 
להעז לצאת", אומרת יושע. "להתנתק 

מהבעל, מהחברות, מהעבודה, לשים את 
עצמנו בין נשים שאיננו מכירות - ובעיקר, 

לא לדעת שום דבר על הדרך, מלבד 



מסע משנה חיים מסע משנה חיים 

העובדה שאנחנו הולכות בדרך. לכן, לא 
האתגר הפיזי, כי אם ההתמסרות לחוויה 
ולהתבוננות מתוכה היא שמאפשרת לנו 
לראות את עצמנו. הג'יפ הוא רק אמצעי, 

הוא אינו הדבר העיקרי. אין זה משנה לאן 
אנו נוסעות ואיך, מכיוון שבסופו של דבר 
היציאה והמפגש עם עצמנו חזקים יותר".

הלא נודע הוא אחד מהמאפיינים הבולטים 
של המסע וגם של חיינו, גם אם על פי 

רוב אנחנו מעדיפים לצמצמו ככל האפשר 
ולהישאר במקום המוכר והידוע לנו. 

ואולם, רק כשאנחנו מתמסרים ללא נודע, 
מתאפשר משהו חדש. 

"החברה מלמדת אותנו לשמור על מה שנוח 
לנו, לא להסתכן יותר מדי ולא להתעמת 

עם הפחדים שלנו", אומר צ'רני. "לכאורה, 
זהו המקום הכי בטוח ונוח בעולם, אבל 

ההגנה הזאת גם משאירה אותנו בחוסר 
התפתחות מוחלט. במסע איננו צריכים 
לפחד ללכת לאיבוד מכיוון שהדרך היא 

העיקר - כמו 'איתקה', השיר על המיתוס 
של אודיסאוס שחזר ממלחמת טרויה 
וביקש לחזור לאיתקה. בסופו של דבר 

אודיסאוס מגלה שאיתקה העניקה לו 
את האפשרות לצאת למסע ולחוות את 
כל הדרך אליה. אפשר לראות את זה גם 

באגדות ילדים, למשל ב'קוסם מארץ עוץ'. 
כל דמות מבקשת להגיע לקוסם מכיוון 

שחסר לה משהו, ואחרי מסע תלאות כל 
אחת מהדמויות מגלה שהמסע כבר העניק 

לה את מה שהיא רצתה לקבל מהקוסם".
"קורה כאן משהו אבסורדי מאוד", אומרת 

יושע. "אנחנו משלמים היום כסף בשביל 
לצאת ולהתנתק מהשגרה ומהלחצים, 

רק כדי לחזור לבסיס - לעצמנו. במסע 
החיצוני הכול מואץ ואינטנסיבי, ולכן מהר 

מאוד המסכות יורדות והנשים נזרקות מיד 
לחוויה. כמעט תמיד הן מגיעות לשאלות 
כגון: 'מי אני מאחורי כל התפקידים שיש 

לי בחיי?' או 'איפה הייתי עד עכשיו?'". 
"זה קורה בעיקר כשיוצאים לטייל בטבע", 

מוסיף צ'רני. "שם אין את כל הגירויים 
שיש בעולם המודרני. בבת אחת אנחנו 
מתנתקים מכל הגורמים שמושכים את 

החושים שלנו החוצה - טלפון, טלוויזיה, 
אינטרנט. כשבחוץ אין דבר, אנחנו 

מתחילים להתבונן פנימה ולשאול את 
השאלות שאין לנו זמן לשאול אותן במרוץ 

המטורף של החיים - 'מי אני?', 'מה אני 
עושה פה?', 'מה הייעוד שלי?' או 'האם 

אני מאושר?'. זה מעיר באדם געגוע למסע 
האמיתי לנשמה שלו, לחיבור למי שהוא 

באמת ולמהות שלשמה הוא נולד".

עיניים פקוחות לרווחה
"הדרך להיעשות אנושיים היא ללמוד לזהות 

את תווי דמותו של האל בקלסתר האנושי על 
כל גרסאותיו הנפלאות" )קמפבל(.

החיבור המחודש הזה מאפשר לנו גם 
לגלות ולבטא חלקים שבחיי השגרה 

אנחנו דוחקים הצדה. "יש משהו מבפנים 
שמשתחרר במהלך המסע", אומרת יצחקי. 

"בעיקר החששות והשמירה. זהו תהליך 
שניכר אף בנראות שלנו. פתאום אנחנו 

מגלים תחושות כגון שחרור, התמסרות, 
נפעמות, התרגשות, תובנות, הוקרה ותודה. 

אלה הם רגעי הקסם האינטימיים ביותר". 
"נשים רבות אומרות שהמסע מוציא מהן 

הרבה מעבר למה שהן בחיי השגרה שלהן", 

כששריל סטרייד מהסרט "הולכת רחוק" )במקור: "Wild"( יוצאת לשביל 
הפסיפיק לבדה, היא פוגשת גם בזיכרונות ובפחדים שלה, שמעירים 

בתוכה את הספק: "אולי אני לא צריכה את המסע הזה?". על אף הכול 
היא ממשיכה ומגלה בתוכה מקורות עוצמה. היא נהפכת לנחושה יותר 
בדרך, אבל רגע לפני הסוף מתעורר בה הפחד הגדול - "מה יקרה אחרי 

שיסתיים המסע? אצטרך לחיות! ואיני יודעת אם אני מוכנה"
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מוסיפה יושע, "שהוא מאפשר להן סוג של 
שחרור מהכבלים המוכרים, שבחיי השגרה 

משמשים להן כעוגן. המסע ממוסס את 
חומת הציניות ומוציא החוצה ריקוד, בכי, 

שיחה, שיתוף. זה כמו חדר מראות. יש 
לנשים דיאלוג עם עצמן ועם אחרות והן 
גם מסתכלות על החיים שלהן מהצד. הן 

פוגשות נשים שונות מעולמות שונים, אבל 
מגלות שהן מתמודדות עם אותן דילמות".

"טיול גם עוזר לך לנטרל הרבה דעות 
קדומות על החיים ועל אנשים שאתה 

פוגש", אומר צ'רני. "כשאתה יוצא להרבה 
מקומות בעולם, אתה פוגש תרבויות רבות 

ומבין שמעבר למסכות ולדעות השונות 
כולם בני אדם שמונעים מאותם דברים. זה 

מאפשר לחוש באחדות שאנחנו מחפשים 
כשאנחנו יוצאים למסע". 

"יש משהו בשינוי נקודת המבט וביציאה 
ממקום מוכר וידוע שמאוורר אותנו 

ומאפשר לנו לקבל ולהכניס לתוכנו דברים 
חדשים", אומרת יצחקי. "המפגש עם 

תרבות אחרת, עם צורת מחשבה שונה ועם 
אורח חיים שונה לחלוטין מכפי שאנחנו 
מכירים מאפשר לנו ללמוד משהו חדש 
על עצמנו, להתרענן. כשאנחנו פוגשים 
במקומיים ומשוחחים עמם על החיים 

שלהם, אנו מגלים שמעבר לצורות השונות 
כולנו בני אדם. זה גם מאפשר לנו לצאת 

לרגע מתפיסת החיים שלנו ולהתבונן 
עליהם דרך עיניים אחרות. לעתים המפגש 

הזה משמש כמראה, שמעוררת בנו 
מחשבות ושאלות רבות כגון: 'איך אני חיה 

היום?' או 'האם זה נכון לי?'".

מוות ולידה מחדש
"הטרגדיה של החיים אינה המוות, אלא מה 

שאנחנו מאפשרים לו למות בתוכנו בזמן שאנו 
חיים" )נורמן קאזנס(.

המפגש של הגיבור עם הלא נודע מאפשר 
לו להתמודד עם אתגרים ופחדים. לעתים 
אנחנו מניחים שהפחד שלנו נובע ממקור 
חיצוני, אבל בסופו של דבר נגלה שהפחד 

הכי גדול טמון בגילוי שאיננו בדיוק מי 

עידן צ'רני: "במיתוסים רבים המסע של הגיבור מסתיים במוות. השיעור הגדול הוא שכדי 
להיוולד מחדש, כדי להפיק את ההכרה מהמסע, אנחנו חייבים למות ולהיוולד מחדש. 

מסע אמיתי הוא אלכימיה - לצאת דבר אחד ולחזור דבר אחר. רק המוות מאפשר להיוולד 
מחדש ולצאת אחרת מהמסע"

שאנחנו, שאיננו בדיוק מה ואיך שתפסנו 
את עצמנו. 

"כשאנחנו מתחילים לקלף את עצמנו, אנו 
מתחילים לראות את עצמנו על כל חוסר 
המושלמות שלנו", מסביר צ'רני. "אנחנו 

רואים את כל הפחדים שלנו ואת התשוקות 
שלנו. פתאום מתגלות לעינינו כל המגננות 

שבנינו לאורך השנים כדי להסתיר את 
עצמנו. הגילויים האלה עלולים להיות 

מטלטלים ולהפחיד את האישיות שלנו. הם 
עלולים להעיר בנו את הספקות לגבי הדרך, 

וכאן נדרשת התמדה". 
כשסטרייד מהסרט "הולכת רחוק" יוצאת 

לשביל הפסיפיק לבדה, ללא כל ניסיון קודם, 
היא פוגשת גם בזיכרונות ובפחדים שלה. 

גופי הכאב שלה זועקים והיא חווה בדידות 
גדולה. כל אלה מעירים בתוכה את הספק: 

"אולי אני לא צריכה את המסע הזה?", "אני 
יכולה לוותר", היא מזכירה לעצמה. היא 
נכנסת לקרב פנימי - הרצון שלה לפרוש 
ולוותר על המסע אל מול הצורך הפנימי 

העמוק לקחת את עצמה למקום אחר. 
על אף הכול היא ממשיכה ומגלה בתוכה 

מקורות עוצמה שמסייעים לה להתגבר על 
המכשולים שהיא פוגשת בדרכה. 

זיכרון אירועי העבר מאפשר לה מפגש 
עם חלקים מסוימים בתוכה, ואילו הטבע 
הפראי מחבר אותה גם אל הטבע הבסיסי 

שלה. אנשים שונים שהיא פוגשת מסייעים 
לה בדרך והיא לומדת לשחרר את המיותר 

ולשמוח מניצחונות קטנים. ככל שהימים 
חולפים היא נהפכת לנחושה יותר בדרך, 

אבל אז, רגע לפני הסוף, מתעורר בה 
הפחד הגדול - "מה יקרה אחרי שיסתיים 

המסע? אצטרך לחיות! ואיני יודעת אם 
אני מוכנה".

"השלב הראשון בכל מסע, שבמובן מסוים 
הוא גם השלב האחרון, הוא השאלה 'מי 

אני?'. כשאנחנו מגיעים לתשובה על שאלה 
זו, אנחנו מגיעים לכול", אומר צ'רני. 

"אנחנו מתחילים את המסע עם עצמנו 
וגם מסיימים אותו עם עצמנו. זהו המנוע 

שמוליד את היציאה למסע, ובסופו של דבר 
זהו גם המסע האנושי.

"במיתוסים רבים המסע של הגיבור 
מסתיים במוות. זה יכול להתבטא במוות 

שלו, במוות של אשתו או של אנשים שהוא 
אוהב או במוות של האישיות שלו. השיעור 

מסע משנה חיים מסע משנה חיים 
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הגדול הוא שכדי להיוולד מחדש, כדי 
להפיק את ההכרה מהמסע, אנחנו חייבים 

למות ולהיוולד מחדש. מסע אמיתי הוא 
אלכימיה - לצאת דבר אחד ולחזור דבר 
אחר. רק המוות מאפשר להיוולד מחדש 

ולצאת אחרת מהמסע".
זהו הפחד הגדול של האישיות שלנו, 

שברגעים משמעותיים מעלה בנו קולות 
של ספקות ופחדים. ואולם, אם מסענו 

מקביל לזה של הגיבור מהמיתוס, חשוב 
שנדע ש"מתחתיות התהום עולה קול הגאולה. 
הרגע השחור הוא הרגע שבו יבוא מסר השינוי 

האמיתי. האור מגיע ברגע האפל מכול" )"כוחו 
של מיתוס", קמפבל(. אחרי 94 ימים, 

סטרייד מסיימת את המסע שלה ב"גשר 
האלים" שעל נהר קולומביה, גשר שגם 

מסמל את המעבר שלה אל חייה החדשים.

מצב הכרה פנימי
"המסע היחיד הוא זה שבפנים"

)ריינר מריה רילקה(.
כשחזרתי מהמסע החיצוני שלי להודו, 

האדמה לא רעדה והשמים לא נפלו, אבל 
הכול היה רגיש ורוטט מבפנים. לאט 

ובהדרגה, מה שתפסתי פעם כ"שברי חיי" 
מצא לעצמו סדר ומקום חדש, בעיקר 

בתוכי. בעקבות זאת, הבחירות שלי השתנו 
וכך גם חוויית החיים, אבל זה לא נגמר. 

"כשהאדם חוזר מהמסע, הוא חוזר אחר", 
מסכם צ'רני. "הוא חוזר לגן העדן, אבל עם 
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עידן צ'רני: "התנאי לכך שטיול יהפוך למסע הוא שכל מה שאנחנו חווים בעולם החיצוני 
יהיה קשור לעולמנו הפנימי. לעתים המסע החיצוני יעורר בנו את הצורך במסע הפנימי 

ויעזור לנו לזהות אותו. כשאנחנו מבינים את זה לעומק, איננו צריכים עוד את הטיול 
החיצוני, מכיוון שהמסע שלנו הוא כאן ועכשיו ובכל מקום שבו אנו נמצאים - בתוכנו. זהו 

מצב הכרה פנימי שאינו תלוי בנסיבות"

תוספת של הכרה. הוא חוזר עם משקפיים 
אחרים באותם חיים. נסיבות החיים שלו 

אינן משתנות, אבל היכולת שלו לראות 
את המציאות משתנה. זוהי המשמעות של 

לצאת למסע ולחזור ממנו. 
"אנחנו מבינים, מתוך ענווה, שהפכנו להיות 

הדרך עצמה, ולכן אין עוד צורך בדברים 
חיצוניים כדי לייצר חיים פנימיים. האתגר 

הגדול הוא לעשות זאת בעולם החיצוני 
שלתוכו נולדנו, שלא במקרה, שלוקח 

ומושך אותנו לכל מיני כיוונים ומסיח את 
דעתנו. כשהאדם נהפך לדרך, אין זה משנה 

אם הוא בסיר הלחץ של החיים או באיזה 
מקום רגוע בטבע. העבודה הפנימית היא 

אותה עבודה פנימית.
"אפשר לנצל את התנאים הקיימים כדי 

להתמודד ולעבוד על מה שבפנים, להכניס 
משמעות לכל דבר שאנחנו עושים, להיות 

ערים, להפוך להיות המסע. התנאי לכך 
שטיול יהפוך למסע הוא שכל החצים יופנו 

פנימה; שכל מה שאנחנו חווים בעולם 
החיצוני יהיה קשור לעולמנו הפנימי. במסע 
החיצוני לבדו לא נמצא את השלמות, אבל 

לעתים הוא ישמש כזרז, יעזור לנו לזהות את 
הצורך במסע הפנימי ויעורר אותו. כשאנחנו 

 מבינים את זה לעומק, איננו צריכים עוד
 את הטיול החיצוני, מכיוון שהמסע שלנו

הוא כאן ועכשיו ובכל מקום שבו אנו 
נמצאים - בתוכנו. זהו מצב הכרה פנימי 

שאינו תלוי בנסיבות".
 האם תצאו לטיול או למסע? זה כבר

נתון לבחירתכם.
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