
AKO OBÍDEŠ PREKÁŽKY

Tu si stiahni veci
www.porazskolu.sk/08-zdroje

Začíname o 19:00

Postup v kurze

Prebrali sme

Techniky efektívneho učenia

Strom predpokladov

Sebapoznanie a možnosti vo svete

8 vlastností pre úspech

Motivácia a cieľ

Dnes
Strom predpokladov

Strom predpokladov - prekážky 19:00

Piatok
ORIGINAL STROM PREDPOKLADOV 19:00

Pondelok
Mapa krátkodobých cieľov 19:00

Čo prejdeme dnes Prekážky

Kde chceš byť?

Prečo tam ešte nie si?

Prekážky

Toto sú dôvody, prečo v
súčasnosti nedokážeš splniť svoj
cieľ.

Sú to všetky zátarasy na ceste k úspechu.

Umožňujú ti využiť tvoj
pesimizmus a pesimizmus ľudí v
tvojom okolí pre vytvorenie
plánu na dosiahnutie tvojich
cieľov.

Čím komplexnejšia je realizácia
nápadu, tým je
pravdepodobnejšie, že sa
objavia prekážkySymptómy

Úloh je tak veľa, že nás to deprimuje a
nachádzame spôsoby ako
prokrastinovať, aby sme ani nezačali

Pri vynakladaní úsilia nás frustrujú
nepredvídateľné prekážky alebo
prekážky, pri ktorých nevieme, ako ich
prekonať

Proces nás vedie k tomu, aby
sme definovali

Čo nám stojí v ceste
(prekážky)

Čo musíme spraviť, aby nám
nič nebránilo v dosahovaní
našich cieľov.

Môj príklad

Prekážky k obratu 20 000€ mesačne pasív

Neviem, či mám pokračovať v predaji

učenia, alebo jazykov, albo rozvoja

osobnostiViem, že kade mám pokračovať

Nemám produkty, ktoré by som mohol

predávať v danej oblasti masovo

Mám produkty, ktoré môžem
predávať v danej oblasti masovo

Nemám mega-kvalitné front-end a

back-end produktyMám mega-kvalitné produkty (kurzy)

Nemám predajný systém, ktorý by mi

predával tieto produkty

Vytvorím predajný systém, ktorý
bude predávať ľuďom tieto kurzy
automaticky

Nemám marketingové skúsenosti, aby

som predával 20 000€ mesačne

Vytvorím články a weby, ktoré mi
pritiahnu desiatky tisíc návštevníkov

Nemám články a weby, ktoré by mi

pritiahli dosť návštevníkov

Nájdem človeka, ktorý mi spraví
platenú reklamu

Nemám platenú reklamuBudem mať platenú reklamu

Neviem robiť platenú reklamu

Nemám človeka, ktorý vie robiť platenú reklamu

Nájdem človeka, ktorý mi spraví
platenú reklamu

Nemám peniaze, aby som zaplatil človeka

na platenú reklamu

Človeka s platenou reklamou zaplatím z
prvých ziskov z vlastnej stránky a potom
si na seba bude zarábať

Tvoja úloha:

Objav čo najviac dôvodov
(prekážok), prečo momentálne
ešte nedosahuješ ciele, ktoré si
si stanovil v predchádzajúcej
časti. Následne...

Veci, ktoré dnes NEMÁŠ, ale potrebuješ ich mať

Zmeň tieto prekážky na
krátkodobé ciele – a od toho sa
odpichneme.

www.porazskolu.sk/sv9
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