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Pokračujeme v Strome Budúcej Reality Hodnotenie tvojich nápadov
Tvoj úspech bude určovať kvalita tvojich rozhodnutí...

Ako vieš, že tvoj nápad bude fungovať?

Ako zabezpečíme, že sa rozhodneme čo najlepšie?

Očakávania od budúcnosti

Strom budúcej reality nám
dovoľuje testovať budúce
výsledky tak

aby sme zistili, či to, čo chceme, je
skutočne to, čo dostaneme.

Prítomnosť nového nápadu alebo
nápadov, v podobe injekcií, zmení realitu
z nežiaducich výsledkov prítomnosti na
žiaduce výsledky budúcnosti.

Dôležité je ubezpečiť sa, že
všetky predchádzajúce NN sú
prekonané.

Naviac, chceme to urobiť tak, že
dostaneme „čo najviac muziky za čo
najmenej peňazí.“

Ak zistíš, že používaš veľa injekcií, aby si
sa dopracoval k žiaducemu výsledku,
znamená to, že tvoj hlavný problém
možno nebol dostatočne odhalený v
predchádzajúcej analýze.

Zvyčajne keď vyvíjame náš
strom budúcej reality,

zažívame situácie, kde naše najlepšie
zámery spôsobujú, že sa vytvorí jeden
alebo viaceré negatívne výsledky.

My však nechceme riešiť nové problémy.

Tieto nové ale stále neuvedomené
problémy voláme „negatívne vetvy.“

A musíme ich odrezať - zbaviť sa ich,
skôr ako dáme náš SBR do praxe

Dosahovanie žiadaných
výsledkov popri vyhýbaní sa
nepriaznivým následkom

Skôr než sa rozhodneme...

Zatiaľ čo rozvíjame náš strom
budúcej reality, naučíme sa
zodpovedať dve veľmi dôležité
otázky

Po prvé, privedie nás to naozaj
bližšie k výsledkom, ktoré chceme
dosiahnuť?

Po druhé, aké slabosti má základný
nápad, ktorý chceme vyskúšať?

Inými slovami, aké ďalšie zmeny
(injekcie) budú nutné na
udržanie pokroku smerom k
žiaducim následkom.

Sme pripravení vysporiadať sa s následkami?
Kým testujeme, či bude riešenie
fungovať, nechceme ignorovať
možnosť, že vyhráme bitku, ale
prehráme vojnu.

Vynikajúci nápad môže viesť k iným
následkom, ktoré možno nezvládneme.

Má navrhované riešenie taký
potenciál zlepšenia, že sme ochotní
hľadať spôsoby, ktorými môžeme
zabrániť výskytu nových
negatívnych vedľajších účinkov?

Budúcnosť predpovedáš neustále

Každé rozhodnutie, ktoré
urobíme, zmení niečo v
budúcnosti.

Nastavíš si budík pred spaním,
predpovedajúc, že zazvoní o určitej
hodine

Rozhodneš sa zamestnať určitého
uchádzača o prácu

Rozhodneš sa nezamestnať určitého
uchádzača o prácu

Profesori predpovedajú, že študenti sa
budú učiť v dôsledku implementácie ich
učebných plánov.

Áno, budúcnosť predpovedáme neustále.

Niekedy tak robíme dosť nepresne.

Vždy to robíme dosť neúplne.

Príliš často je to tak, že keby sme nad
tým trochu popremýšľali, mohli by sme
predvídať lepšie - presnejšie a úplnejšie.

Strom budúcej reality je nástroj,
ktorý nám pomáha tak učiniť a
tiež má dôležitú ďalšiu výhodu –
pomáha nám naučiť sa viac o
našom systéme, ktorý sa mení,
za pochodu.

Kedy je vhodné použiť strom
budúcej reality

Vždy keď je potrebné vniesť
trochu poriadku do siete spojení
príčina-následok medzi jedným
alebo viacerými nápadmi

Niekoľko všeobecných možností
využitia stromu budúcej reality:

Keď si sa ešte nerozhodol, čo chceš
použiť, aby si spôsobil zmenu.

Keď chceš preskúmať potenciálne
následky nápadu, skôr ako ho
implementuješ.

Keď chceš vedieť, či tvoj nápad vie
skutočne spôsobiť to, čo chceš
dosiahnuť.

Keď chceš vidieť, čo ešte máš
implementovať, okrem pôvodného
nápadu, aby si dosiahol všetky ciele.

Keď si myslíš, že nejaký nápad môže
mať nežiaduce následky.

Historické príklady

NAFTASeveroamerická dohoda o voľnom obchode

Keď Sulík rozbil vládu

Keď som sa rozhodol špekulovať a nešiel
podľa svojho vytýčeného plánu

Prehľad procesu

1. Urči základný konflikt
Strom prítomnej reality

2. Vytvor oblak
Vyrieš konflikt

3. Vytvor injekcie
Potenciálne riešenia

4. Naplánuj novú realitu

Kde sme v kurze

Budovanie stromu budúcej reality

1. Urči, čo sú žiaduce následky
injekcie (navrhovanej zmeny).

1. Ak máš strom súčasnej reality, od
ktorého sa môžeš odpichnúť, môžeš
vytvoriť žiaduce následky tak, že
vytvoríš úplné protiklady nežiaducich
následkov tvojho stromu súčasnej
reality.

2. Vyjadri žiaduce následky úplnými,
jednoduchými vetami. Napíš ich vedľa
seba do tabuľky, alebo do FL

2. Sformuluj základnú injekciu
stromu budúcej reality

1. Napíš injekciu úplnou vetou vedľa

2. Pamätaj, že momentálne nie je nutné
vedieť, ako presne bude injekcia
vykonaná – nateraz chceme iba vedieť,
či spôsobí to, čo má spôsobiť, ak ju
zrealizujeme.

3. Zahrň akékoľvek iné prvky,
ktoré už sú vyvinuté

1. Hľadaj vyhlásenia o existujúcej realite
zo Sprit, ktoré budú relevantné v
budúcnosti.

2. Ak máš oblak, už máš injekciu, ktorú
si spolu s ním vyvinul.

4. Začni zapĺňať medzery. Začni
so základnou injekciou.

1. Ak dosiahneš bod, kde tvoja
konštrukcia už nemá vlastný spád –
inými slovami, zdá sa, že zastavuje, ale
krátko pred bodom, do ktorého sa chceš
dostať – porozmýšľaj, aké iné injekcie
môžeš vytvoriť, aby príčina a následok
naďalej pokračovali v ústrety ďalšiemu
míľniku.

2. Pokračuj v tomto procese

5. Hľadaj možnosti vytvoriť
slučky pozitívneho posilnenia.

Pamätaj si, že najlepšie riešenie je to,
ktoré je sebestačné.

6. Hľadaj možné negatívne vetvy.

Prečo je tvoj SBR jednoduchší
ako tvoj SSR

Ak rozumieme Nástrojom overenia logiky a ich spôsobu využitia

strom budúcej reality je ľahšie
vybudovateľný ako strom súčasnej
reality

tam sme začali od nuly, iba s
nežiaducimi následkami,

Ak robíme strom budúcej reality a predtým sme už vytvorili
strom súčasnej reality, máme pomerne jasný prehľad o
existujúcej realite a vzťahoch a závislostiach, ktoré v nej
panujú.

To nám umožňuje ľahšie vizualizovať
podobu budúcej reality, ktorá sa vyvinie
z našich činov.

Keď budujeme strom budúcej reality,
začneme prvkami, ktoré lepšie
poznáme.

V strome súčasnej reality sme už
identifikovali nežiaduce následky

Žiaduce následky stromu budúcej reality
sú zvyčajne len úplnými protikladmi
týchto nežiaducich následkov.

Základná injekcia bude na úplnom
spodku stromu.

Budeme plniť medzery medzi stanovenými míľnikmi

Príklad 2Martin - Prvý FRT v histórii
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