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Між треба та хочу 
Знайди і плекай свою пристрасть 

 

Оригінальна назва: The Crossroads of Should and Must 

 

Опис 
Найяскравіша мотиваційна книжка всіх часів! Тут на кожній 

сторінці — мрії та натхнення. Авторка розповідає, як знайти своє 

покликання й зробити вибір між «треба» — сподіваннями й 

програмами, які ще з дитинства накладає на нас оточення, та 

«хочу» — глибинним єством, нашими переконаннями, 

пристрастями, найпотаємнішими прагненнями й бажаннями. 

 

Зміст 
У житті є дві стежини: треба і хочу. Ми опиняємося на цьому 

роздоріжжі знову й знову. І щодня мусимо обирати.  Тож чому ми 

віддамо перевагу? 

Ці яскраві сторінки — шлях від усвідомлення людиною її 

внутрішніх потреб до реалізації власного призначення в усіх 

сферах життя. 

Це чудова книжка для тих, хто шукає своє покликання й прагне 

переконатися, що вирушив правильним шляхом; для тих, хто 

шукає натхнення й підтримки перед новим важливим етапом, хто 

зважується зробити крок уперед — до сповненого гармонії життя 

й самоусвідомлення.  

 

У чому фішка 
У цій книжці немає довгих нудних оповідей, пишних промов і 

порожніх обіцянок. Це справжній, чуттєвий витвір мистецтва, що 

враз перетворює життя. Яскраві різнобарвні сторінки надихають ,  

запалюють внутрішній вогонь і водночас емоційно загострюють 

украй важливі питання, про які кожна людина неодмінно 

замислювалася на самоті. Це не збірник готових відповідей,  

якими так полюбляють напихати свої книжки деякі автори, — 

радше добірка найдієвіших запитань, що їх має поставити собі 

кожен, аби життя набуло сенсу, стало гармонійним і дарувало 

справжнє задоволення. 
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Про автора 

 

Ель Луна. Американська художниця, дизайнер, талановита авторка й 

надзвичайно творча особистість. З того часу, як її історія «Між треба і хочу» 

побачила світ, ім’я Луни набуло неабиякої популярності. Покликання завітало до 

неї уві сні, вона вирушила за велінням серця й жодного разу про це не 

пошкодувала, бо мрія втілилася в життя. Це справжнє відчуття щастя, яким 

авторка із задоволенням ділиться зі своїми читачами й фоловерами.  

 

 

«Бонуси». Творча й нешаблонна авторська манера викладення та невичерпне 

джерело натхнення. Цікаві факти та історії з життя відомих людей. Емоційні й 

яскраві думки-зображення. Позитивний настрій від першої до останньої сторінки. 

 

Відгуки 
 

Делла, amazon.com 

«Це одна з найважливіших книжок, які мені доводилося читати! Рекомендую її 

тим, хто шукає свій шлях у житті, або тим, хто перебуває в процесі вибору нового 

шляху. Відповіді поставатимуть перед вами так ясно, як ніколи раніше, і ви 

повсякчас запитуватимете себе: «треба» чи «хочу»? Це така книжка, що 

посідатиме найпочесніше місце на книжковій полиці, і ви читатимете її знов і 

знов». 

 

Дженнифер, amazon.com 

«Зміст та оформлення цієї книжки вражають і захоплюють. Мені взагалі подобається мистецтво, та тут я 

дістала неабиякої насолоди, усвідомлюючи, що текст і дизайн так майстерно поєднуються й 

переплітаються на кожній сторінці. Як на мене, це неперевершено! Я багато чого навчилася завдяки цій 

книжці й неодмінно використовуватиму набуті вміння у подальшому житті. Під час читання я відчувала, що 

мої мрії ставали виразнішими й у серці запалав вогонь натхнення.  Тепер я переконана, що мені до снаги 

втілити їх у життя». 

 

Промо 
 

 Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ (стаття на порталі ain.ua). 

 Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах. 

 Контекстна реклама. 
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