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Postup v kurze

Prebrali sme

Techniky efektívneho učenia

Strom predpokladov

Strom prítomnej reality

Riešenie konfliktov a strachov

Vyparovací oblak

Injekcie

Víťazstvo nad strachmi - emocionálna sloboda

Strom budúcej reality
SBR 1

SBR 2

Piatok
Strom budúcej reality

Pondelok
Ultra Produktivita

Extrémne efektívne riešenia pre explóziu
tvojej produktivity

Streda
Ultra Produktivita Nadpozemské Nootropiká

Piatok
Ultra Produktivita Prespi sa k produktivite

Vytvorením tvojho SBR...

...sa vyriešia všetky nežiaduce
následky, tým, že sa vytvoria ich
protiklady, žiaduce následky.

...sa zabezpečí, že po
implementácii riešenia/stratégie
sa nevytvoria žiadne nové
vedľajšie efekty (negatívne
vetvy).

...sa do systému vnesú
samoposilňujúce slučky , ktoré
zaručia dlhodobý úspech

Všeobecné kroky

1. Vytvor Strom budúcej reality (SBR)

2. Objav negatívne vetvy (NV)

3. Vytvor samoposilňujúce slučky

Budovanie SBR

Zozbieraj všetky informácie a materiály.

Sformuluj žiaduce následky.

Pozitívne, nie neutrálne

Použi prítomný čas

Vysvetli, čo sú žiaduce následky

Pridaj injekciu (injekcie) do spodnej časti.

Zaplň medzery (smerom hore).

Pridaj ďalšie injekcie, ak je to nutné.

Vybuduj posilňujúce slučky, ak je to možné.

Hľadaj NV a odrež ich.

Negatívne vetvy

„Každé riešenie má potenciálne
negatívne vedľajšie účinky.“

Výhrada negatívnej vetvy
ALE...

Plánované žiaduce následky

Musíme zistiť, či nám náš nový nápad
nespôsobí viac problémov než by vyriešil

Začneme skúmať každú injekciu zvlášť a
hľadať, čo by sa mohlo pokaziť, ak by
sme ju použili.

Predvídanie nežiaducich
následkov zmeny

Nevypovedaný predpoklad o NV je, že
môžeme okamžite predvídať nepríjemné
následky činu, rozhodnutia alebo
politiky, ktorú chceme použiť.

Eli Goldratt navrhuje, aby si predviedol
svoj logický strom svojmu najväčšiemu
nepriateľovi, lebo ten bude mať najviac
chcieť nájsť slabé miesta v tvojej logike.

Pravdou je, že väčšine z nás ide lepšie
kritizovať iných, prečo ich nápady
nemôžu fungovať, než tieto nápady
vytvárať.

Ak si vybudoval strom budúcej reality,
oslov niekoho ďalšieho, aby ti pomohol
nájsť negatívne vetvy, ktoré môžu byť
výsledkom injekcií.

Aj keď iba rozmýšľaš nad rozhodnutiami,
bez stromu budúcej reality, priber si
niekoho na pomoc, aby identifikoval
negatívne výsledky, ktoré možno
prehliadneš - hlavne v prípade, že sám
žiadne nevidíš.

Ako vybuduješ negatívnu vetvu

1. Napíš si navrhovaný čin, rozhodnutie, politiku.

2. Napíš si zoznam možných výsledkov
činu, rozhodnutia alebo politiky.

Výsledky akejkoľvek zmeny môžu byť
pozitívne, neutrálne alebo negatívne.

3. Vybuduj negatívnu vetvu smerom
hore ku nežiaducim následkom.

4. Identifikuj bod obratu – kde sa
smerovanie stromu mení z pozitívneho
na neutrálne, až po vyslovene
negatívne.

5. Urči, aké predpoklady sa skrývajú v bode obratu.

6. Vyrob injekciu, ktorou prelomíš predpoklad.

7. Over si, že vybraná injekcia efektívne
odsekne negatívnu vetvu.

8. Začni konať, aby si implementoval injekciu.

Čo sa môže pokaziť pri šálke čaju

Ako spracovať návrhy iných,
ktoré majú nežiaduce následky

Ako môžeme poukázať na
problémy návrhov bez toho, aby
sme odradili osobu, ktorá s
návrhom prišla?

Prvým krokom bude vypýtať si čas na
premyslenie návrhu. Dohodni si s danou
osobou termín, kedy to prediskutujete.

Potom buduj svoju negatívnu vetvu až
po nežiaduci následok.

Nenechávaj nič na náhodu. Ubezpeč sa,
že si nevynechal žiaden krok - aby
neostali diery v logike. Až dokončíš
svoju negatívnu vetvu, znovu sa stretni
s danou osobou.

Potom preveď danú osobu celou
negatívnou vetvou, začínajúc injekciou
„Schvaľujem tvoj návrh.“

Prečítaj mu celú negatívnu vetvu nahlas
a urob prestávku po každom spojení
typu príčina-následok, aby si sa
ubezpečil, že sleduje tvoju logiku. Pýtaj
sa: „Chápeš tomu zatiaľ? Dáva ti to
zmysel?

Samoposilňujúce slučky

„Niečo hlboké“

Samoposilňujúce slučky

Najlepšie riešenie ja také, ktoré nie len
vyrieši problém, ale funguje naďalej, bez
neustálej pozornosti a opravovania.

Až bude strom budúcej reality
dokončený a negatívne vetvy
identifikované a orezané, môžeme
zamerať našu pozornosť na to, čo
môžeme urobiť, aby sme nové riešenie
urobili sebestačným.

Pozitívne slučky sa niekedy objavujú
samé, ale nebýva to často.

Takže ak chceme, aby žiaduce následky
našej budúcej reality boli sebestačné,
musíme si zvyčajne dať extra námahu,
aby sme ich zabudovali do stromu.

Predajný systém, ktorý funguje bez mojej pomoci

Biznis, kde všetku organizáciu robí asistent/ka

Človek, ktorý robí zákaznícku podporu,
pôjde spolu so mnou na školenie o
predaji - vďaka tomu bude lepšie
komunikovať so zákazníkmi

Viac predajov

Lepší dojem u zákazníkov

Pokračuj v tvorbe tvojho stromu
Celý budúci týždeň nebudeme
robiť žiadne stromy :)
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