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Hjū Maklauds

ATRODI SAVU
EVERESTU

40 atslēgas uz radošu,
produktīvu un piepildītu dzīvi

HJŪ MAKLAUDS (Hugh MacLeod) ir ASV plaši pazīstams
karikatūrists, tīmekļa vietņu dizaina eksperts, blogeris
un vairāku grāmatu – bestselleru autors. Viņa mājaslapai
www.gapingvoid.com ik mēnesi ir līdz 2 miljoniem unikālo
apmeklētāju. HJŪ MAKLAUDA eseju Kā būt radošam, kas viņu
iedvesmoja uzrakstīt šo grāmatu, lejupielādējuši vairāk nekā
1 000 000 lasītāju.

Šī grāmata piespiedīs jūs sākt rīkoties un palīdzēs
izkļūt no viduvējības un stagnācijas slīkšņas.
Gajs Kavasaki,
grāmatas Māksla uzsākt autors
Hjū Maklauds ir radījis unikālu grāmatu: dzēlīgu,
pārliecinošu, izaicinošu, gudru, optimistisku un
mūzas provocējošu. To var izmantot ikviens – lai
uzlabotu savu darbu un veidotu dzīvi, kurai patiešām ir nozīme.
Pamela Slima,
Grāmatas Escape from Cubicle Nation autore
Patiess mākslas darbs; grāmata, kas izmainīs
jūsu dzīvi.
Sets Godins,
grāmatas Pievienotā vērtība autors
Ja esat vadītājs un lasāt tikai vienu grāmatu
gadā, izlasiet šo... un tas neaizņems daudz laika!
Šī grāmata ietver vērtīgas, universālas patiesības, kas izklāstītas interesantā formā.
Džeimss Brauns,
grāmatas Handbook of Program Management
autors

Jūs varat nekad nesasniegt virsotni, taču, ja neizdarīsiet pat vienu nopietnu mēģinājumu, pēc gadiem jūs
gulēsiet savās nāves cisās, un vienīgais, ko jutīsiet, būs tukšums. Šim metaforiskajam Everestam nav noteikti
jābūt «mākslai». Māksla – tas ir tikai viens ceļš uz virsotni, viens no daudziem. Citiem tas var būt kaut kas
piezemētāks – nopelnīt miljonu dolāru, nodrošināt ģimeni, atvērt konditoreju, bāru vai skaistumkopšanas
salonu –, saraksts var būt bezgalīgs. Lai kas tas arī būtu – tā ir jūsu virsotne. Jūsu personiskais Everests.
Jums tas ir jāiekaro! Un vislabākais padoms, kādu vien es varētu dot, ir šāds: «Atzīstiet, ka jūsu personiskais
Everests pastāv. Tā jau būs puse no uzvaras.» (Hjū Maklauds, ATRODI SAVU EVERESTU)
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Šī nav grāmata tikai māksliniekiem, jauniešiem vai
uzņēmējiem. ATRODI SAVU EVERESTU uzrunā ikvienu,
jo radošums nozīmē ne tikai gleznot, interesanti rakstīt
vai izveidot jaunus produktus. Grāmata ir par to, kā mēs
rīkojamies dažādās situācijās, kādi esam saskarsmē ar citiem,
kā mēs nodarbojamies ar uzņēmējdarbību, kā strādājam – un
kā dzīvojam savu dzīvi.

Patiesas – un dažkārt pat skarbas – dzīves mācības ļoti aizraujošā un koncentrētā formā.
Marks O’Donels,
mūzikla Matu laka līdzautors
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ATRODI SAVU EVERESTU ir radošo cilvēku
bībele. Tā ir unikāla, izklaidējoša, gudra. Tā sniedz
vienkāršus, praktiskus un neuzbāzīgus padomus. Kā
gūt iedvesmu. Kā īstenot savas idejas un sasniegt
mērķus. Kā pārdot savu produktu. Kā atrast savu
biznesa modeli. Un kā saglabāt suverenitāti un
būt uzticīgam savam aicinājumam. Amazon.com
redaktori ATRODI SAVU EVERESTU 2009. gadā
iekļāva 10 labāko lietišķo grāmatu izlasē.

