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אני עוצמת את עיניי. ברקע 
נשמעים קולותיהם של עשרות 

משתתפי סדנת "המסע" של 
ברנדון בייס, מורה למודעות 

ולריפוי הוליסטי. אורן יושב בסמוך אליי 
ומתחיל להוביל אותי אל המסע שאין לי 

מושג קלוש באשר לצורתו או ליעדו. הוא 
מבקש ממני להיפתח לכל הרגשות שיעלו 

בי ולהתחבר לתחושות הפיזיות שילוו 
אותם. אני עוברת בין כבדות, מועקה 

ועצב, והם נעים בתוך גופי בין אזור הבטן, 
הגרון והחזה. לפתע זיכרון עולה במוחי; 

תמונה. הרגשות מתעצמים, פועמים בתוכי 
בחוזקה, ממלאים ומציפים אותי. אני 

זורמת איתם, נעה ביניהם ובתוכם. 
איני יודעת כמה זמן חלף עד שמצאתי 

את עצמי בתוך שמים אינסופיים, זרועים 
כוכבים מנצנצים. תחושה של שקט פנימי 

התפשטה בי. זהו ה"מקור" - הנוכחות 
החובקת כל שאין לה התחלה ואין לה סוף. 

זהו המקום שממנו תהליך הריפוי מתחיל.

לגלות מי אני באמת
לפני הסדנה פגשתי את בייס, מפתחת 

שיטת "המסע", שמסייעת להבחין 
בדפוסים ובזיכרונות רגשיים ישנים 

המאוחסנים בתאי הגוף שלנו ומאפשרת 
לנו ריפוי. את השיטה היא פיתחה 

בעקבות אירוע מטלטל. לפני יותר מ–20 
שנה אובחן אצלה גידול משמעותי בבטן. 

בייס סירבה להיכנע למחלה, ובמקום 

להתחיל מיד בסדרת טיפולים יצאה 
למסע חיפוש חיצוני ופנימי, שהעלים את 
הגידול וריפא אותה בתוך שישה שבועות 

וחצי בלבד. ריפוי הגוף שימש צלצול 
השכמה שהוביל אותה גם למסע נפשי. 

בדרך היא איבדה את ביתה שנשרף כליל; 
את בתה, שבחרה לנתק עמה כל קשר; 

ואת החבר הכי טוב שלה, בעלה זה שנים 
ארוכות, שבחר ללכת עם אישה אחרת. 

קריאת ספרה, "המסע - מדריך מעשי 
לריפוי ולשחרור" )הוצאת פראג(, הפגישה 
אותי מחדש עם השבר הגדול שאירע בחיי 

לפני כמה שנים. גם אותי הביא השבר 

"התהליך פותח אנשים 
לאותנטיות שלהם כדי שיגלו 
מי הם באמת, ומנקה את כל 

מה שאינו נדרש כדי שהיהלום 
שלהם ינצנץ.

זהו מסע מתמשך עם הנשמה שלנו, עם 

ההוויה שלנו, והיפתחות לאמת של מי 

אנחנו", מסבירה ברנדון בייס מהי שיטת 

"המסע" שאותה פיתחה. רינה בן–עמי שוחחה עמה וחוותה את סדנת "המסע", שהפגישה 

אותה עם המהות שלה ולימדה אותה להקשיב למה שבא מבפנים

מאת: רינה בן–עמי | צילום: אריק סולטן

"כל מה שחשבתי שהם 'אני' התפרק, ונותרה רק האהבה האינסופית, האהבה האוניברסלית. יום 
אחד הבנתי שהייתי צריכה לעבור את המסע הזה כדי להבין מי אני לא. זה לא שמשברים אינם 

קורים, הדרמה לעתים ממשיכה, אבל הם מתרחשים בתוך משהו רחב יותר, בתוך הכרה באהבה 
שאינה באה או הולכת"

משא החיים
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לכתוב ספר על מסע פנימי וחיצוני. כל מה 
שחשבתי וכל מה שבאמצעותו הגדרתי 

את חיי קרס אל מול עיניי, עף ברוח, כמו 
גרגירי חול שנעלמים בשום מקום ובאין 

זמן. זוהי חוויה קשה ומפחידה, ובמהלכה 
אין לאדם במה להיאחז אלא באמונה 

וברוח שלו. בשיחתנו אנחנו מוצאות 
נקודות מפגש לא מעטות.

אחרי כל מה שעברת, מה גרם לך להמשיך 
בדרך ולא לוותר?

"החיים יכולים לקחת ממני את כל מה 
שחשבתי שהם אני, ואין לנו שליטה על 

הכול", צוחקת בייס, "אבל הם לא יכולים 
לקחת את מה שאינו בא ואינו הולך". 

הקשיים שחוותה בייס נתפסים על ידה 
כחוויות שאפשרו לה ללמוד להבחין בין 
הזמני לנצחי. "עם הגידול נאלצתי להבין 

שחולי בא והולך, אבל יש את האהבה 
הזאת שאינה באה והולכת. הייתי צריכה 

להבין שהבית שלי נשרף, שהחיים שלי 
התמוטטו ושכל המעמד שלי קרס בשל 

החובות הכספיים. עם נישואיי הייתי 
צריכה להבין שמערכות יחסים באות 
והולכות. הן קשורות לאהבה אישית, 
אבל אינן קשורות לאהבה הזאת של 

מי שאנחנו, האהבה שלא באה והולכת. 
בו בזמן הייתי צריכה ללמוד באמצעות 

האובדן של קלי בתי שגם האמהות שלי, 
התווית שהזדהיתי עמה, התפרקה.

"כל מה שחשבתי שהם 'אני' התפרק, 
ונותרה רק האהבה האינסופית, 

האהבה האוניברסלית. יום אחד הבנתי 
שהייתי צריכה לעבור את המסע הזה 

כדי להבין מי אני לא. האהבה הנצחית 
והאוניברסלית היא המתנה הכי גדולה 

של המסע. זה לא שמשברים אינם 
קורים, הדרמה לעתים ממשיכה, אבל הם 

מתרחשים בתוך משהו רחב יותר, בתוך 
הכרה באהבה שאינה באה או הולכת. 

זהו 'המסע' - לפתוח אנשים לאותנטיות 
שלהם כדי שיגלו מי הם באמת, ולנקות 

את כל מה שאינו נדרש כדי שהיהלום 
שלהם ינצנץ.

"זהו מסע מתמשך עם הנשמה שלנו, 
עם ההוויה שלנו. זהו שחרור מהשקרים 

שאנחנו מוכרים לעצמנו והיפתחות 
לאמת של מי אנחנו".

מי את היום באמת?
"זוהי שאלה קסומה מכיוון שהיא 

מפרקת את כל הרעיונות שיש לנו בנוגע 
לזהות שלנו. בעבר יכול להיות שהייתי 
עונה לך שאני אימא, אישה של, אשת 

עסקים, מעבירה סמינרים, סופרת - אני 
כל אלה. ואולם, כשאני שואלת את עצמי 

את השאלה הזאת לעומק, בסופו של 
דבר נגמרות לי התוויות ואני נשארת עם 

המהות הטהורה של מי שאני. אז היום, 
באמת, אני אהבה, שלווה, חופש".

להיפתח אל הפחד
לגלות מי אנחנו באמת נשמע אולי 

ברור מאליו, אבל אם נביט פנימה, נגלה 
שלעתים זהו הדבר שהכי מפחיד אותנו, 

מכיוון שהוא מצריך אותנו לצאת מהאזור 
המוכר והידוע לנו, להתמסר ולהתחיל 

לצעוד בשבילים חדשים. 
"זה חלק מהכיסוי שלנו", מסבירה בייס. 

"לאורך השנים אנחנו חווים חוויות 
שונות - פיזיות, רגשיות ואחרות - 

והזיכרון שלהן נצרב בתוכנו, עוטף אותנו 
בעוד שכבה נוקשה, שנועדה לשמור 
אותנו מחשיפה או מפגיעה. ואולם, 
השכבות האלה גם חוסמות אותנו 

מלבטא את מי שאנחנו ומה שאנחנו 
באמת מבפנים. לא תמיד אנחנו זוכרים 
או מודעים לחוויות האלה, שמצטברות 

ונצרבות בתוכנו. 
"מרבית האנשים מחניקים את הרגשות 

 שלהם באמצעות בריחה לעישון,
לשתיית אלכוהול, לבהייה במסכים 

האלקטרוניים - כל דבר שיסיח אותם 
מלחוות את הרגש עצמו. אנחנו מבועתים 

מלהרגיש. יש בנו פחד לפגוש בריקות 
שבפנים, בחור השחור, או באזור 

הלא נודע. ב'מסע' יש מפגש עם הלא 
נודע, ואפילו העמקה של המקום הזה. 

נדרש אומץ לשחרר את כל השקרים, 
התפקידים והתבניות שבנינו לעצמנו 

לאורך החיים".
מריאן וויליאמסון כותבת בספרה "חזרה 

אל האהבה":
"הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני

חוסר היכולת,
הפחד העמוק ביותר שלנו הוא הידיעה 

שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה.
האור, ולא הצד האפל שבנו, הוא שמעורר

בנו חרדות.
כל אחד מאיתנו שואל את עצמו

מי אני שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך 
מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר?

למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא
להיות כזה?

אנחנו ילדים של אלוהים.
כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, 

אנחנו לא משרתים את העולם.
אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות 

המאיץ הגדול
"אנחנו רוצים לרפא את חיינו, כדי שנוכל להמשיך הלאה בדרכנו - משוחררים 

ממשא העבר" )"המסע", ברנדון בייס(. על סמך ניסיונה העשיר, בייס יודעת 

שאם לא מטפלים בשורש הבעיה, האופן שבו הדברים מופיעים אולי ישתנה, 

אבל הכאב לא ייעלם. 

"בתהליך 'המסע' אנחנו מבקשים להעמיק בתוך שכבות הרגש לשלבים 

העמוקים ביותר, לטפל בשורש הרגשי שלהם", היא אומרת. "זה אינו תהליך 

של הוספה, אלא של הסרה - הסרת השקרים, המעצורים והכאב. זהו אינו שינוי 

מודע ברמה של המיינד, אלא ברמה של ההוויה הכי עמוקה שלנו. כששינוי 

מתרחש ברמה הזאת, הוא מתבטא בחיינו כמודעות שמתמירה את התודעה 

שכבר הייתה קיימת אצלנו, ומאפשר לנו להתנהל ממקום כן ואמיתי יותר 

ולחיות את חיינו ממקום יותר שלם וחופשי. 'המסע' הוא גורם מאיץ שמאפשר 

לנו ללמוד את מה שעלינו ללמוד, להתנסות ולהבין, לפני שהחיים יטיחו בפנינו 

בעוצמה את השיעורים שלהם בגרסתם הקיצונית. הוא מאפשר לנו לזכות 

בשיבה הביתה למי שהיינו תמיד, ולזכור שאיננו לבד, גם כשנדמה לנו שאנחנו 

רואים רק זוג רגליים אחד".
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שלנו רק כדי שאחרים ירגישו נוח בחברתנו.
נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגלום בנו.

הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו, כל אחד מאיתנו 
נושא את הקסם הזה בתוכו.

כשאנחנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח,
באופן בלתי מודע אנחנו מאפשרים לאחרים 

לעשות אותו הדבר.
כשאנחנו משתחררים מהפחדים שלנו,

הנוכחות שלנו משחררת אחרים".
גם בסמינר דבר אינו נודע, אפילו 

הזיכרונות והרגשות שעולים אצלנו אינם 
תמיד מוכרים. איננו בוחרים מראש על 

מה נעבוד, אלא מתמסרים לתהליך ולמה 
שעולה מתוכנו במקום ובזמן הנתונים. 
"זוהי חוויה ידידותית", מדגישה בייס. 
"אנשים מקבלים תמיכה ותחושה של 

קבלה כשהם נפתחים לפחדים הכי 

גדולים שלהם בתוך האזור הלא נודע, 
ומה שנראה לעתים כמו נפילה לתוך 
העצמי נעשה באופן נטול מאמץ. אם 
איננו נאבקים ברגשות שעולים, אלא 

נשארים בהם ונרגעים, נפתחת לנו 
אפשרות לגשת לרגשות עמוקים יותר. 

כשאנחנו רגועים ונותנים אמון, להיפתח 
לעצמנו נהפך לדבר טבעי ויכול להיות 

גם חוויה מהנה. זהו הפחד מהלא נודע 
שגורם לנו להיאבק, וזהו המאבק שיוצר 
את הכאב. הפתיחות שלנו אל הלא נודע 
יוצרת את היציאה לחופשי, מכיוון שכך 

אנחנו יכולים להגיע לשורש של השיעורים 
שאנחנו צריכים ללמוד כאן בחיים".

ואולם, זה אינו מספיק - כדי לעשות 
שינוי צריך להתמסר. 

"לפני שהתחלתי עם 'המסע' התחייבתי 
בפני עצמי שלא אברח ולא אסיח את 

דעתי", משתפת בייס. "הבטחתי לעצמי 
שאשאר במקום, שאהיה פתוחה, 

שאאפשר לעצמי לחוות את מה שבא 
באופן מלא. זוהי החלטה, ויש הבדל בינה 

ובין המחשבה או הרצון שיהיה נחמד 
אם, שאנסה, שאני מקווה. כשההחלטה 

"אם איננו נאבקים ברגשות שעולים, אלא נשארים בהם ונרגעים, נפתחת לנו אפשרות לגשת 
לרגשות עמוקים יותר. זהו הפחד מהלא נודע שגורם לנו להיאבק, וזהו המאבק שיוצר את הכאב. 

הפתיחות שלנו אל הלא נודע יוצרת את היציאה לחופשי, מכיוון שכך אנחנו יכולים להגיע לשורש 
של השיעורים שאנחנו צריכים ללמוד כאן בחיים"
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נעשית היא חותכת כל אפשרות אחרת. 
כשמקבלים החלטה פותחים דלת, והיא 

נסגרת מאחורינו ואיננו שבים לאחור. 
זהו כוחה של החלטה. כל מה שקורה 

עד לקבלת ההחלטה הוא דחייתה. 
בהתמסרות יש קודם כל החלטה".

להקשיב לקול 
הפנימי

"המסע" מתחיל 
בהתכנסות פנימה, 
שהולכת ומעמיקה 

ומצריכה מאיתנו 
לשחרר את כל 

הקולות החיצוניים, 
להתחבר לרגשות 

ולתחושות שלנו 
וללמוד להקשיב 

למה שבא מבפנים. 
אין זה פשוט, בעיקר 

כשאנחנו רגילים 
לחיות בסביבה 
חיצונית רועשת 

ומלאה בגירויים. 
הגירויים האלה, כמו 

ריבוי התפקידים 
שלנו, הופכים אותנו 

לאנשים שרצים 
מדבר לדבר - כמו 

המחשבות שלנו, שקופצות מדבר אחד 
לדבר אחר. 

בייס טוענת שאין שום בעיה עם המחשבות. 
"הן רק כמה דברים שעולים למודעות. 

המחשבה הופכת לבעיה כשאנחנו מעניקים 
לה משמעות ובונים סביבה סיפור". לכן, לכל 
מי ש"סובל" מריבוי מחשבות היא ממליצה 

לעצור לרגע, לעצום עיניים ולדמיין כיצד 
ההכרה מתפרסת על כל העולם - ומהמקום 
הזה לקבל כל מחשבה כמו ענן שמגיע ואחר 

כך נעלם.
דבר נוסף שיכול לסייע לנו להקשיב לקול 
הפנימי הוא נוכחות מלאה. "כשממוקדים 

מאוד במה שעושים באותו הרגע, שום דבר 
אינו מורכב. כשהמחשבות קופצות ממקום 

למקום איננו חווים את ההווה. המנוחה 
האמיתית בחיים טמונה ביכולת שלנו 

להיות נוכחים בכאן ובעכשיו ובהסכמה 
להיות רק עם מה שאנחנו עושים באותו 

הרגע שעושים אותו. אז הדממה נוכחת ואין 
מתח. המתח מגיע מכך שאנחנו מפזרים 

את הרגע בכל מיני מקומות". 
נוכחות מלאה משמעותה להישאר 

פתוחים כדי לפגוש ברגשות השונים, 
לקבל אותם, לעבד אותם ולעבוד איתם. 

אין זה פשוט, והרבה 
רגשות מתעוררים מתוך 
האינטראקציה שלנו עם 

אנשים אחרים. 
"כשאנחנו נמצאים 

במצבים שבהם אנחנו 
מרגישים פגועים 

או מושפלים, הרגש 
האוטומטי שעולה 
בתוכנו הוא כעס", 

אומרת בייס. "כעס 
הוא מערכת הגנה, 

והוא אחד מהרגשות 
הבודדים שמאפשרים 

לנו לפעול דרכם. 
כל יתר הרגשות 

יכולים להותיר אותנו 
בתחושה של חולשה, 
חוסר אונים או פחד. 

במרבית המקרים אנחנו 
תוקפים או נסגרים, 
ואז המחשבות שלנו 

מציפות ואנחנו מריצים 
לעצמנו בראש סיפורים בלי לתקשר עם 

הצד השני.
"אבל אם מתוך הבלגן הזה שנמצא אצלנו 

בראש נעצור לרגע ונשאל את עצמנו בכנות: 
'מה אני באמת מרגיש?', כשנזהה את הרגש 

שבאמת נוכח באותו מקרה, כאב למשל, 
נוכל לתקשר עם הצד השני באופן כן ומתוך 

פגיעות, ונצליח לפגוש גם ברגשות שלו".

לתת לגוף לדבר
חלק משמעותי מתהליך "המסע" הוא 

ירידה במורד שכבות הרגש. זהו תהליך 
הדרגתי של מפגש וקילוף שמתחיל בגוף, 
עובר לרגש והולך ומעמיק, עטוף באהבה, 
עד שהוא מגיע לליבה, למקום הלא נודע. 

זה מאפשר לנו מפגש עם מה שבייס מכנה 
"המקור", הנוכחות חסרת הגבולות או 

המהות שלנו.
אנחנו מדחיקים רגשות רבים כל כך במשך 

השנים ודוחקים הצדה זיכרונות לא נעימים 
רבים, אבל הם אינם נעלמים. הם נחקקים 

בתוכנו ומעמעמים את האור שבנו, מעכירים 
ולא תמיד מאפשרים לנו להוציא מבפנים 
את המהות האמיתית שלנו, גם אם איננו 

תמיד זוכרים. כשאיננו קשובים מספיק 
לקולות הפנימיים שלנו, הם ימצאו את 

ביטויים החוצה, גם באמצעות הגוף. 
"הגוף הוא ברומטר לנשמה והאמצעי שבו 

הנוכחות שלנו יכולה לדבר אלינו", אומרת 
בייס, "אבל הייתי צריכה לעבור כמה 

דברים עד שהסכמתי להקשיב לעצמי. 
הייתי מכורה לעשייה, למתן שירות 

לאנשים אחרים ולא לעצמי, ואז החיים 
עצרו אותי, כפי שהם עצרו אותך, והזמינו 

אותי לעצור, לקחת את הזמן ולהקשיב 
פנימה. כל אחד צריך ללמוד להקשיב 
לעצמו, להקשיב לגוף שלו, לסימנים 

שמגיעים אליו בכל יום".
"הגוף מדבר גם את המילים שאנחנו מסרבים 

 לומר לעצמנו", כתבתי בספרי "אינדיה
מיה" - מסע אנושי של אישה אל הודו 

שלה". היום, כשבייס צריכה לקבל 
החלטה, היא עוצרת לרגע, עוצמת את 
העיניים, מתכנסת פנימה ושואלת את 

עצמה את השאלה. 
"אם יש שתי דרכים, אני מדמיינת את 
אפשרות א'. אם אקבל תחושה טובה 

וזורמת, לא אביט לאחור ואפעל בדרך 
הזאת. הגוף שלי אינו יכול לדבר אליי 

במילים, אבל הוא יכול להגיב בצורה של 
אימפולסים פיזיים. אם אקבל תחושה, 
ואפילו קלה, של התכווצות בתוכי, לא 

אבחר בדרך הזאת. הנשמה שלנו בהירה 
וברורה מאוד, בעוד שהראש שלנו מלא 

ברעש. אני סומכת על התבונה נטולת 
המילים שעולה מתוך גופי כדי לקבל 

החלטות מהלב. כשאני מקבלת החלטות 
מהלב, אין יותר שאלה". 

לעתים, אחרי שבייס מפנה אל עצמה 
שאלה, היא מפנה אותה גם לאחרים 

בשביל לקבל תמונה רחבה יותר. ואולם, 
גם אז, בעודה מקשיבה לאחרים, היא 

בודקת את התחושות שעולות בתוכה. 
"אסור לנו לשקר לעצמנו", מדגישה בייס. 

"הגוף שולח אותות עוצמתיים של מה 
מתאים לנו, ותמיד אפשר לסמוך על זה. 

זהו שיעור נהדר לנשים רבות שנוטות 

"אם יש שתי דרכים, אני מדמיינת 
את אפשרות א'. אם אקבל תחושה 

טובה וזורמת, לא אביט לאחור 
ואפעל בדרך הזאת. אם אקבל 

תחושה, ואפילו קלה, של התכווצות 
בתוכי, לא אבחר בדרך הזאת. אני 

סומכת על התבונה נטולת המילים 
שעולה מתוך גופי כדי לקבל 

החלטות מהלב. אז אין יותר שאלה"

"בתהליך 'המסע' אנחנו צריכים 
קודם לשחרר את המודעות 

שכלואה בתוך תאי הגוף, ורק 
לאחר שנשחרר את כל הזיכרון 

והכאב הרגשי נתחיל להבין את מה 
שקורה בחיינו. כלומר, הסליחה היא 

תוצר טבעי שקורה ופחות משהו 
שעושים. כשהלב נפתח, הסליחה 

נהפכת לטבעית"
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להיות שם בשביל אחרים ושוכחות את 
עצמן. בעבר הייתי נוטה להתעלם מצרכיי. 

הייתי מבטלת את עצמי ועושה את מה 
שיגרום לצד השני להרגיש טוב. אבל היום 

אני מבינה שהתפקיד היחיד והאמיתי 
שלי הוא לדאוג לגוף שלי כדי שאוכל 
להשתמש בו כדי לשרת את החיים".

לסלוח כדי להירפא
במהלך המסע דרך שכבות הרגש ייתכן 

שיעלה בנו זיכרון כלשהו, של אדם או 
תמונת מצב, מן העבר. זוהי המודעות 

הכלואה בתוך תאי הגוף שלנו, המבקשת 
להשתחרר באותו הזמן. אחרי שאנחנו 

משחררים את הזיכרון והכאב הרגשי 
שנמצאים שם ומתחילים לראות את 

 התמונה הרחבה יותר, מגיע תורה
 של הסליחה.

"הסליחה היא המפתח האמיתי לכל ריפוי", 
אומרת בייס. "מה שמונע מאנשים לסלוח 
הוא הסיפור בראשם. עד שהם לא ישחררו 

את הכאב והבושה, ואת כל הדברים שהם 
מאמינים שהאדם האחר עשה להם, סליחה 

תמשיך להיות רק מילה". 
 הכי קשה לנו לסלוח לעצמנו.

פעמים רבות אנחנו עושים משהו 
ולאחריו מייסרים את עצמנו ברגשות 

חרטה ואשמה. 
"בהתחלה אנחנו מאשימים את כל מי 

שמסביבנו", אומרת בייס, "אבל עם 
הזמן כבר אין את מי להאשים, ואנחנו 

מתחילים להתבונן בעצמנו. בתהליך 

'המסע' אנחנו צריכים קודם לשחרר את 
המודעות שכלואה בתוך תאי הגוף, ורק 

לאחר שנשחרר את כל הזיכרון והכאב 
הרגשי נתחיל להבין את מה שקורה 

בחיינו. כלומר, הסליחה היא תוצר טבעי 
שקורה ופחות משהו שעושים. כשהלב 

נפתח, הסליחה נהפכת לטבעית. כשאני 
באמת סולחת לעצמי, מתעוררת בי גם 

חמלה, מכיוון שכשאני פוגשת באותו 
הדבר במישהו אחר, אני יודעת עד כמה 

זה כואב. הרי הייתי שם".

ברנדון בייס. "החיים אינם יכולים לקחת מאיתנו את מה שאינו בא ואינו הולך"

סיפור עקבות הרגליים
"איש אחד חלם שהוא מגיע לגן עדן ונפגש עם אלוהים. הוא הביט בסצנות 

מחייו והבחין שבכל אירוע בחייו היו שני זוגות של עקבות רגליים בחול - אחד 

שלו והשני של אלוהים. ואולם, דווקא בזמנים הכי קשים שלו, במשברים הכי 

גדולים, הוא ראה רק זוג אחד של עקבות. הוא פנה אל אלוהים ושאל אותו למה 

הוא נטש אותו בתקופות הכי נוראיות. אלוהים השיב לו: 'בני הטוב והיקר, אני 

אוהב אותך ולא אעזוב אותך לעולם. בכל אותן עתות מצוקה ומבחן, בכל אותם 

קטעי דרך שבהם אתה רואה זוג רגליים אחד - נשאתי אותך על גבי'".

)"המסע", ברנדון בייס(


