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Postup v kurze

Prebrali sme

Techniky efektívneho učenia

Strom predpokladov

Strom prítomnej reality

Vyparovací mrak

Dnes
Vyparovací mrak - injekcie

Piatok
Stornovanie Strachov

Iba pre ľudí, ktorí uhradili všetky splátky

A majú plnú verziu kurzu

Pondelok
Strom budúcej reality

Iba pre ľudí, ktorí uhradili všetky splátky

A majú plnú verziu kurzu

Kde sme skončili naposledy?

Kedy robíme vyparovací oblak?

Prečo je dôležité toto urobiť?

1

V tradičnom vzdelávacom systéme sa učíme Vedomosti

V reálnom svete potrebujeme správne

Vlastnosti

Schopnosti

Vedomosti

2

Nepotrebujeme širokoplošné vzdelávacie
systémy pre masy

Potrebujeme špecifické vlastnosti,
schopnosti a vedomosti na mieru ušité
pre vyriešenie našich problémov

Nízke sebavedomie

Problém rozhodnúť sa

Nejasné ciele

Neschopnosť tvoriť webové stránky...

3

Pre vyriešenie našich problémov musíme
začať od koreňa problémov - od spodku
stromu prítomnej reality

Postupne odstrániť jedno obmedzenie za druhým

Tým, že získaš nové vlastnosti,
vedomosti a schopnosti

4

Na spodku stromu prítomnej reality
býva prítomný konflikt

Na jednej strane chcem...

Na druhej strane chcem...

Praktický príklad pre vyparovací oblak

Oblaky a strieborný okraj Hlavnou myšlienkou pri použití
oblakov ako nástroja na riešenie
problémov je predpoklad,

v prírode nič také ako konflikt neexistuje
– existujú iba nesprávne predpoklady.

Musí existovať nesprávny predpoklad,
ktorý máme o realite – a tento
spôsobuje konflikt.

Injekcie

Injekcia je akýkoľvek nový
nápad, ktorý prinesieme do našej
súčasnej reality, aby sme
vytvorili nový a žiaduci výsledok.

Čo je injekcia

Je to podmienka, okolnosť alebo akcia,
ktorá zatiaľ neexistuje.

Je to niečo nové, čo musíme priniesť do
existujúcej reality. Musíme to vytvoriť
alebo umožniť, aby sa to stalo.

Je to nápad pre riešenie. (Je dôležité
rozlišovať nápady a riešenia. Riešenia sú
použité nápady.)

Umožňuje naplnenie oboch potrieb, bez
toho aby sa konflikt vôbec vytvoril.

Príklad oblaku aj s injekciami

Predpoklad
Injekcia

Potrebujem rozpočet, aby som
mohol testovať reklamy

Zatnem zuby a požičiam si peniaze

Urobiť veľký kurz dlho trvá

Pre účely rýchleho zárobku môžem
predávať kurz, ktorý už mám -
Hackol som jazyky

Pri predaji malého kurzu zarobím málo peňazí

Okamžite po predaji budem ľuďom
UPSELLovať ďalšie produkty
(cvičenia na zlepšenie aktívnej
slovnej zásoby, cvičenia na
zlepšenie sebadôvery pri rozprávaní,
kurz Hackol som jazyky)

Tak budem mať peniaze aj z
databázy (zvýšim priemerný nákup
na 1 klienta možno až na 3x) a tak
budem mať viac peňazí z reklamy

Následne budem mať priestor
vytvoriť veľký kurz špeciálne na
angličtinu

Dokonca si týmto spôsobom
nemusím požičiavať

Všetko prelomové riešenia, ktoré
mi umožňujú naplniť potreby B a
C

Skontroluj svoj Oblak konfliktu

Po tom ako si načrtol svoj oblak
konfliktu, musíš si ho spätne
prečítať a ubezpečiť sa, že znie
logicky.

Aby si skutočne POČUL, či je
logický, odporúčam ti prečítať ho
nahlas.

Prečítaj oblak od Cieľa (A) po
konflikt, po oboch stranách:

Aby som mal A …, musím mať
B.... . Aby som mal B … musím
mať D ... .

Aby som mal A …, musím mať
C.... . Aby som mal C … musím
mať D' ... .

Prečítaj šípku konfliktu s trochu
inak sformulovanými slovami:

Nemôžem mať D … a D' … naraz.

Znie to správne? Plynú slová
prirodzene?

Ak nie, zmeň ich a prečítaj znovu.

Načúvaj logike

Je možné, že budeš musieť
prispôsobiť svoje čítanie zneniu
slov v tvojom Vyparovacom
oblaku, aby boli veci správne.

Aby: A – som mal mal peniaze
dnes aj v budúcnosti, musím: B –
mať peniaze dnes

Aby: B – som mal peniaze dnes,
musím: D – pokračovať v mojej
momentálnej práci

Aby: A – som mal mal peniaze
dnes aj v budúcnosti, musím: C –
mať peniaze v budúcnosti

Aby: C – som mal peniaze v
budúcnosti, musím D' – zmeniť
prácu

Nemôžem mať jedno aj druhé: D
– pokračovať v terajšej práci D' –
zmeniť prácu

Hľadaj konflikt na správnych miestach

Kľúčovým pri pri oblaku je
uvedený konflikt. Konflikt by mal
existovať len medzi D a D'.

Ak neexistuje jasný konflikt
medzi D a D', mal by si urobiť
zmenu v oblaku a dodať ho tam.

Navrhujem ti použiť jasné protiklady
(napr. kúpiť verzus nekúpiť).

Vyhni sa kontinuálnym alternatívam
(napr. tráviť čas s bývalou manželkou
verzus tráviť čas s novým kamarátom).

Toto vedie takmer vždy ku kompromisu,
ktorým sa chceme vyhnúť.

A predsa, existujú situácie
(možno 1 z desiatich), keď
môžeš pracovať hodinu naviac a

trochu meškať na párty (hlavne ak
nemáš rád párty a chceš sa utvrdiť vo
svojom rozhodnutí

alebo si ho racionalizovať).

Hľadaj ohrozenie (bledozelené
šípky) na dvoch miestach Skontroluj, či si vytvoril

ohrozenie na správnych
miestach.

1. To, že máš D by malo ohroziť
existenciu C. To znamená, že ak existuje
D, nebudeš môcť mať C.

2. To, že máš D' by malo ohroziť existenciu B.

Ak budem pokračovať vo svojej
momentálne práci, mohlo by to ohroziť
môj budúci príjem!

Ak začnem podnikať, risujem, že
nebudem mať peniaze teraz!

Prezentovanie oblaku druhým osobám

Zatiaľ si vytvoril oblak konfliktu
a skontoloval jeho logickú
štruktúru, ktorá závisí na
potrebe.

Teraz je vhodný čas
„odprezentovať“ oblak niekomu
inému.

Väččšinou túto inú osobu viac
zaujíma jedna strana oblaku,
prezentujúca možné riešenie,
než iná strana.

Keď prezentuješ oblak, začni
uvedením cieľa a potom prečítaj
stranu alebo perspektívu, ku
ktorej sa viac prikláňa daná
osoba.

Napríklad, ak prezentuješ oblak svojej
žene, povieš: „Janka, vieš, že pracujem
na A, chcem mať peniaze teraz, ale v
budúcnosti viac. Aby som zarábal
peniaze teraz, potrebujem pokračovať v
mojej práci.“

A potom predvedieš druhú stranu: „Ale,
Janka, keďže v budúcnosti chceme mať
dieťatko a dom, potrebujem zarábať viac
peňazí. Aby som však zarábal viac
peňazí, musím začať podnikať, alebo
zmeniť prácu, čo môže ohroziť
momentálnu finančnú situáciu“

Účelom je ukázať druhej strane, že si
rozmýšľal nad ich pohľadom na vecukázať im, prečo konflikt existuje.

Odhaľovanie predpokladov

Samozrejme, ak je tvoja žena kreatívna, bude mať
viacero nápadov, ktoré budú buď injekcie pre oblak
alebo nesprávne predpoklady.

V tomto bode by si sa mal sústrediť na
odhaľovanie nesprávnych predpokladov,
predovšetkým predpokladov, ktoré chceš
eliminovať.

Teraz sa nesústredíš na konflikt, ale na predpoklady. To
umožní, aby sa diskutovalo o oboch stranách súčasne a
zvyčajne sa pritom kladie dôraz na spoločný účel/cieľ.

Nikdy by si nemal prestať, keď máš
jeden dobrý nápad. Odhaľ veľa
predpokladov a nápadov.

Hľadanie injekcie

Keď si našiel predpoklad, môžeš
zasiahnuť a odstrániť ho.

Tým, že použiješ predpoklad ako
ústredný bod alebo nevyhnutnú
podmienku, môžeš nájsť injekciu
a urobiť ho neplatným.

Prelomové riešenie je riešenie,
ktoré doteraz nebolo vyskúšané
(zvyčajne z dôvodu, že
predpoklad bol chybný).

Preskúmaj každý predpolad a
pokús sa nájsť podmienku, ktorá
urobí predpoklad neplatným. Tu
je niekoľko príkladov:

Príklady

Ako prestať byť zaseknutý/á

Čo ak nie si schopný odhaliť
predpoklady?

Čo robíš, ak stále prichádzaš na
tie isté staré riešenia (ktoré
nefungovali), keď sa snažíš robiť
brainstorming o alternatívach?

Čo ak nedokážeš vygenerovať
žiadne alternatívy?

Metódy pre vyliečenie tvojho konfliktu

Alternatívne prostredie

Jedna z techník, ktoré dokážu
vygenerovať prelomové injekcie sa volá
„alternatívne prostredie.“

1. Polož si otázku: „Ako môžem
uspokojiť túto potrebu bez tejto
činnosti/chcenia?“

2. Vystreľ zo seba čo najviac rozličných
odpovedí, ktoré ti napadnú.

3. Tvoj zoznam bude zoznamom
potenciálnych injekcií.

4. Zopakuj tento proces aj pre druhú
stranu tvojho Vyparovacieho oblaku.

Metóda referenčného
prostredia/osoby

Použi svoje životné skúsenosti a
predstavivosť aby si prišiel na
prirovnania alebo iné prostredie/osobu,
ktorá by to spravila inak.

Snaž sa myslieť na prostredie, osobu
alebo situáciu, kde existuje daný cieľ,
alebo niečo podobné, a zároveň tam nie
je naplnená potreba, chcenie alebo
činnosť.

Keď si vyberieš takéto prostredie, osobu
alebo situáciu, polož si tieto otázky:

Prečo môže toto prostredie/osoba mať
cieľ bez potrieb, chcenia / akcií?

Prečo toto prostredie/osoba nevyžaduje
tie isté potreby, chcenie / akcie, aby
dosiahla daný cieľ?

Použi svoje odpovede

Čo ti to hovorí o vzťahu nevyhnutných
podmienok, ktoré skúmaš?

Ktoré predpoklady chýbajú pri tomto
prostredí/osobe, ktoré sú prítomné u
teba alebo v tvojom prostredí?

Čo má táto osoba/prostredie také, čo ty
a tvoje prostredie nemáš?

Potrebujem rozpočet, aby som mohol
testovať reklamy

Zatnem zuby a požičiam si peniaze

Od rodiny

Od niekoho zo známych

Od banky

Nekúpim si macbook

Síce riskujem, že mi zlyhá môj terajší
notebook, ale budem mať viac peňazí na
rozpočet

Predám ľuďom v databáze Hackol som
jazyky ešte predtým, než vôbec začnem
niečo predávať

Urobím živé školenie pre nejakú firmu

predám niekomu svoje živé konzultácie

Urobiť veľký kurz dlho trvá

Môžem predávať hackol som jazyky a
spraviť kurz na angličtinu neskôr

Pre účely rýchleho zárobku môžem
predávať kurz, ktorý už mám -
Hackol som jazyky

Pri predaji malého kurzu zarobím málo peňazí

okamžite po predaji môžem dopredávať
ďalšie drobnosti - ďalšie kurzy T-MAX

môžem ho naceniť na strednú cenu

Okamžite po predaji budem ľuďom
UPSELLovať ďalšie produkty
(cvičenia na zlepšenie aktívnej
slovnej zásoby, cvičenia na
zlepšenie sebadôvery pri rozprávaní,
kurz Hackol som jazyky)

Tak budem mať peniaze aj z
databázy (zvýšim priemerný nákup
na 1 klienta možno až na 3x) a tak
budem mať viac peňazí z reklamy

Následne budem mať priestor
vytvoriť veľký kurz špeciálne na
angličtinu

Dokonca si týmto spôsobom
nemusím požičiavať
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