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Mindenkinek, aki törekszik



A kreatív világ már jó ideje túlzott figyelmet fordít az ötletek 

kigondolására – méghozzá gyakran megvalósításuk rovására. 

Thomas Edison, a legendás feltaláló híres mondása szerint: 

„A zseni egy százalék ihlet, kilencvenkilenc százalék veríték.”1 

Nagyszer� ötleteink valóra váltásához napi szinten 

kell cselekednünk, kísérleteznünk, kudarcot vallanunk, 

alkalmazkodnunk és tanulnunk.

A 99U megalapításával a Behance célja az volt, hogy 

összeállítsa az elképzelések megvalósítását elûsegítû „hiányzó 

tananyagot”. Webby-díjas honlapunk, népszer� 

rendezvényeink és nagy siker� könyveink révén számos 

kiváló kutató és ihletett kreatív szakember gyakorlati 

tanácsaival ismerkedhetnek meg olvasóink.

A 99U nem újabb ötleteket kíván adni, hanem a már meglévû 

elképzelések valóra váltásához szeretne hathatós segítséget 

nyújtani.

M I  A  9 9 U ?
—



B E V E Z E T É S
—

Milton Berle amerikai humorista mondta mindig: „Ha a lehe-

t�ség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót.”1 

Ha alkotóként és magánemberként a legtöbbet szeretnénk 

kihozni önmagunkból, akkor a proaktivitás nem döntés kér-

dése, hanem el�feltétel. Szerencsére ma minden eddiginél 

könnyebb dolgunk van, ha elképzeléseink megosztásáról, kap-

csolatépítésr�l vagy életpályánk meghatározásáról van szó. 

Ránk köszöntött az önfelfedezés és önmegvalósítás korszaka.

Míg hajdanán a karrier azt jelentette, hogy egyetlen cégen 

belül lassanként kapaszkodunk felfelé a ranglétrán, manapság 

életünk során átlagosan tizenegy alkalommal váltunk munkahe-

lyet. Míg korábban közvetít�kre támaszkodtunk, ha meg akartuk 

ismertetni alkotásainkat a külvilággal, ma már egyszerûen csak 

létrehozunk egy online galériát, ahol egyetlen gombnyomással 

megoszthatjuk legújabb munkáinkat. Míg valaha csupán egy szûk 

befektet�i körhöz fordultunk elképzeléseink jóváhagyásáért, 

mára a szélesebb közönség megcélzása és projektjeink online 

közösségi finanszírozása is lehet�vé vált.

Lehet�ségeink végtelenek. Csakhogy mindez a kötelezettsé-

geinkre is igaz. Azzal, hogy magunk tervezzük meg saját életpá-

lyánkat, az irányítás terhe is visszaszáll ránk. Nem várhatjuk el 



többé vezet�inkt�l, hogy gondoskodjanak el�menetelelünkr�l és 

egyengessék pályafutásunkat. Nem ülhetünk tétlenül a tökéle-

tes mentor megérkeztéig, aki majd megmondja, milyen irányban 

kellene fejl�dnünk. És arra sem számíthatunk, hogy útjelz�k 

nyomán, biztonságban haladunk majd a jöv�be vezet� úton.

Hogy eligazítsuk olvasóinkat e szép új világban, a 99U Hozzuk 

ki a legtöbbet önmagunkból! címet visel� összeállítása a hosszú 

távú, sikeres karrierhez elengedhetetlen ismereteket gyûjtötte 

egybe. A tudásanyagot négy nagy területre bontva tárgyalja. Be-

mutatja az új lehet�ségek felismerésének és megteremtésének, 

szaktudásunk folyamatos gyarapításának, az együttmûködésre 

épül� kapcsolatok kialakításának, valamint a megfontolt koc-

kázatvállalás elsajátításának jelent�ségét és módszereit.

Egy kreatív szakemberekb�l álló rendkívüli alkotóközösség 

– többek között Bob Safian, Ben Casnocha, Joshua Foer, Teresa 

Amabile, Tony Schwartz és Tina Seelig – szervez�dött, hogy a 

kiemelt területeknek egy-egy fejezetet szentelve közkinccsé 

tegye tudását. Mélyreható kutatási eredményekb�l és gazdag 

személyes tapasztalataikból merítve a Hozzuk ki a legtöbbet 

önmagunkból! írásaiban a legkülönfélébb szempontokból kö-

zelítik meg a kérdést: hogyan építhetünk izgalmas, sikeres és 

tartalmas karriert?

Legyen e könyv pályafutásunk kibontakozásának iránymuta-

tója, és kísérjen végig egyre komolyabb céljaink elérésének útján!

— Jocelyn K. Glei, a 99U felelûs szerkesztûje
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S Z A B A D  G Y Ö K Ö K  VA G Y U N K , 
A K T I VÁ L Ó D J U N K !

ELÛSZÓ

—

Scott Belsky, a Behance alapítója

Karrierünk és munkatapasztalatunk tekintetében 
önzûvé váltunk – de jó értelemben. Már nem elég, 
hogy megfizetnek bennünket: azt is elvárjuk, hogy a 
munkavégzés során tanulhassunk és fejlûdhessünk. 
Képességeink maximális kiaknázására törekszünk: 
a „könny� munkák” nem elégítenek ki. Amikor ké-
szen állunk a komolyabb felelûsségvállalásra, nem 
akarjuk megvárni, amíg „eljön a mi idûnk”. Minél 
több kedvünkre való munkára vágyunk, felada-
taink veszûdséges és egyhangú szakaszait pedig 
legszívesebben automatizálnánk.

Becsvágyó és türelmetlen népség vagyunk – és ez így is van rend-

jén. Miért? Mert új korszakba léptünk, amelyben teljes mértékben 

kiaknázhatjuk a bennünk rejl� potenciált. Ám a lehet�ségekért 

és eredményekért nekünk is tennünk kell, nem elég pusztán azt 

éreznünk, hogy kiérdemeltük �ket. A legtöbbet úgy hozhatjuk ki 
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magunkból, ha készek vagyunk fejleszteni készségeinket, bátran 

kockáztatni és félretenni az egónkat a cél érdekében.

Az új technológiáknak köszönhet�en a közösségi média és a 

valaha elérhetetlennek tûn� üzleti eszközök egyszerûen hozzá-

férhet�kké váltak. Ma már a saját feltételeink szerint dolgozha-

tunk, kisebb er�feszítéssel többet elvégezhetünk. Ezért többet 

várunk el munkaadónktól, de többet várunk el önmagunktól 

is. Ha hozzájutunk a minket megillet� er�forrásokhoz és lehe-

t�ségekhez, mi alakítjuk a jöv�t. E könyv olvasója talán magára 

ismer mindebben.

Mint a szabad gyökök.

A szabadgyök-típusú emberek kézbe veszik karrierjük irá-

nyítását, ehhez pedig munkára fogják a világot. A szabad gyökök 

életrevalóak, bíznak önmagukban és er�t�l duzzadnak. Dolgoz-

hatnak egyedül, kisebb csapatokban vagy nagyobb cégekben. 

A világ változásával újraalkotják a „munka” fogalmát. Kétség-

telen, nekünk, szabad gyököknek hatalmasak az elvárásaink.

Olyan munkát végzünk, amely valóban kielégít bennünket. De 

nem csupán a magunk számára alkotunk, hanem tényleges és ma-

radandó hatást kívánunk gyakorolni a körülöttünk lév� világra.

Rugalmas feltételek között és teljes elkötelezûdés mellett 

vagyunk a leghatékonyabbak és legproduktívabbak. Akár 

egy vállalatnál dolgozunk, akár szabadúszók vagyunk, kihar-

coljuk magunknak a szabadságot, hogy kísérletezhessünk, egy-

szerre több projektben is részt vehessünk, és hogy ötleteinket 

megvalósíthassuk.
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Állandóan tevékenykedünk, ezért sok kudarc ér bennünket. 

Arra törekszünk, hogy a kisebb hibák segítségével mindig vissza-

térjünk a helyes útra. Minden kudarcra a gyakorlati tudás meg-

szerzéséhez elengedhetetlen tanulási lehet�ségként tekintünk.

Nehezen t�rjük a bürokratikus akadályokat, az uram-bátyám 

alapon m�ködû kapcsolatokat, az idejétmúlt üzleti gyakorla-

tot. Amikor csak lehet, megkérd�jelezzük a „standard eljárás-

rendet”, és igyekszünk érvényre juttatni meggy�z�désünket. 

Ha nem járunk sikerrel, akkor sem adjuk fel a status quo elleni 

küzdelmet. Ügyesen megtaláljuk a módját, hogy megkerüljük 

(vagy meghekkeljük).

Akár startupnál, akár nagyvállalatnál dolgozunk, elvárjuk, 

hogy minden képességünket kiaknázhassuk és a legoptimá-

lisabb körülmények között dolgozhassunk. Amikor már nem 

fejleszthetünk, és nem fejl�dhetünk tovább, odébbállunk. Ha 

azonban egy nagyvállalat er�forrásainak hasznosításával egy 

számunkra fontos területen komoly el�relépést teszünk, repe-

sünk az örömt�l. Munkánkkal igyekszünk a lehet� legjobbat 

kihozni magunkból, és a lehet� legnagyobb hatást gyakorolni 

a környezetünkre.

A nyílt forráskódú technológiát, az alkalmazásprogramozási 

felületeket, azaz API-kat és az internet révén hozzáférhetû 

hatalmas kollektív tudást fegyvertárunk részének tekintjük. 

A Wikipédiát, a Quorát, valamint a tervez�k, fejleszt�k és gon-

dolkodók nyitott közösségeit mi magunk alkottuk meg, saját 
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magunknak. Amikor csak lehet, felhasználjuk ezt a kollektív 

tudást, hogy jobb döntéseket hozzunk magunk és ügyfeleink 

számára. Az „add tovább” (pay it forward) mentalitásnak megfe-

lel�en mi magunk is hozzájárulunk a nyílt források b�vítéséhez.

Hiszünk abban, hogy a kapcsolati háló építése megosztást jelent. 

Az emberek tisztánlátásunk és kurátori szemléletünk miatt fi-

gyelnek ránk és követnek bennünket. Azzal, hogy megosztjuk 

munkánk és lelkesedésünk tárgyát, olyan támogatói közösséget 

hozunk létre, amelynek tagjaitól visszajelzést, bátorítást és újabb 

lehet�ségeket kapunk. Már csak ezért is döntünk gyakran (ha 

nem is mindig) a titoktartás helyett a hozzáférhet�ség és átlát-

hatóság mellett.

Hiszünk a meritokráciában, azaz a teljesítményelv� társa-

dalomban, valamint az online hálózatok és az egyenrangú 

közösségek erejében, mert ezek teszik lehetûvé, hogy azzal 

foglalkozhassunk, amit szeretünk, és jól végezzük a dolgunkat. 

Versenytársainkra pozitív motiváló er�ként, nem pedig fenye-

getésként tekintünk, mert az a célunk, hogy a legjobb elképzelés 

– és a legjobb kivitelezés – diadalmaskodjon.

Remekül megélünk abból, amit imádunk. Egyszerre tekintjük 

magunkat mester- és üzletembernek. Sok esetben mi magunk 

töltjük be a könyvelési részleg, a reklámügynökség, az üzletfej-

lesztési menedzser, a tárgyalásvezet� és a keresked� szerepét. 

A – nagyrészt ingyenesen hozzáférhet� – legtökéletesebb eszkö-

zökkel és legalaposabb tudással felvértezve, minden energiánkkal 
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úgy menedzseljük önmagunkat, mintha egyfajta modern üzleti 

vállalkozás lennénk.

A 99U-t a szabad gyököket szem el�tt tartva hoztuk létre, hogy 

olyan, az iskolai tananyagból hiányzó fontos ismereteket tegyünk 

hozzáférhet�vé, amelyek elengedhetetlenek számunkra a munka 

új korszakában. Ez a könyv alaposan körüljárja a bennünk rejl� 

potenciál maximális kihasználásának, valamint karrierünk 

irányításának témáját. Arra biztatom az olvasót, hogy szívja ma-

gába mindezeket az ismereteket, és soha ne feledje, hogy sorsunk 

alakítása a mi kezünkben van. A széljárás nekünk kedvez, vál-

laljuk hát a kihívást és a felel�sséget: minden lehetséges módon 

tökéletesítsük önmagunkat – és a világunkat!
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