


כל הזכויות שמורות לאייל סבג
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר 

מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או 
מכני, כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל 
סוג שהוא  בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות 

מפורשת בכתב מהמחבר.
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פתח דבר

דרכי העצמאית החלה ב- 2006. מאז ועד לכתיבת שורות אלה, העברתי מאות 
הרגע(  בזה  קוראים  זה שאתם  )למעט  ספרים  שלושה  לאור  הוצאתי  הרצאות, 

וליוויתי בצורה פרטנית המון אנשים שביקשו להעז ולשנות את מציאות חייהם.

באחד ממפגשי האימון העסקי שעברתי בעצמי, נתבקשתי לאפיין במילה אחת את 
הדבר הבולט ביותר בעבודתי, לקח לי לא יותר משתי שניות להשיב. המילה הייתה 

ועודנה: 'השראה'.

בשונה מספריי הקודמים שמעבירים את הקוראים תהליך, בחרתי הפעם ללקט 100 
מהתובנות הכי משמעותיות שלי, ושבחיקן טמון מסר. בכוונה בחרתי בטקסטים 
'ידיד לדרך'. התובנות נערכו  קצרים ובעלי משמעות, כך שהספר יהיה עבורכם 
בצורה אקראית בכדי לאפשר לכם לפתוח את הספר, ולא משנה באיזה עמוד, 

ולשאוב אופטימיות מהציטוט כמו גם מהתמונה שעליה נחו עיניכם.

כולי תקווה שמילותיי יהפכו עבורכם לאי של השראה, שבו תוכלו לבקר בכל פעם 
בה תבקשו הפוגה, ולו גם הקצרה ביותר, משגרת יומכם.

שלכם באהבה גדולה,
אייל

נ.ב.
מטעמי נוחות, חלק גדול מהתובנות שאותן אני חולק בספר זה, נכתבו בלשון 

זכר, אך הן מופנות לנשים וגברים כאחד!





מחילה אמתית, כזו שמגיעה מהמקום הכי כנה וטהור שבכם,
מאפשרת להתיר את חוטיו של הכעס שנכרך סביבכם חודשים
ארוכים. היא מאפשרת לכם לסלוח - לא בהכרח בשל העובדה

שאותם אנשים שפגעו בכם ראויים לסליחתכם - אלא בעיקר בגלל
שהתחלתם לאהוב את עצמכם באמת ואינכם מוכנים עוד לשלם

את המחיר העצום שהכעס גובה מכם. מחילה אמתית מחזירה לכם
את החופש שהרשיתם לעצמכם לאבד בחסות האגו, 

ומזכירה לכם שהאחריות הבלעדית להענקתה היא שלכם
ורק שלכם, בטח שלא של אלו שגרמו לכם להכיר במעלותיה.
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