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Hlavný zdroj
problémov sú
riešenia

Dnes prejdeme

Teória ku stromu budúcej reality

Z čoho vychádza

Prečo je tak dôležitý
ABY ste mu lepšie porozumeli

Prvý praktický príklad

Koncept stromu budúcej reality Koncept za stromom budúcej
reality je relatívne jednoduchý.

Začneme injekciami – zmenami, ktoré
by sme chceli iniciovať.

K týmto pridáme prvky existujúcej
reality, čím vytvoríme nové následky,
ktoré momentálne neexistujú.

K novým následkom pridáme iné
injekcie, ktoré sú nutné, aby sme
postupne posunuli reťaz príčin a
následkov k nášmu konečnému cieľu,
kritickým faktorom úspechu a
nevyhnutným podmienkam – našim
žiaducim následkom.

Účel stromu budúcej reality (SBR)

Zabezpečí, že akákoľvek zo
zmien, ktoré dnes zvažuješ,
dopadne dobre

Umožňuje efektívne testovanie
nových nápadov, predtým ako sa
zaviažeš k použitiu zdrojov.

Zistí, či navrhované zmeny
vyvolajú požadované následky,
bez vedľajších účinkov

Odhaľuje, či (a kde) vytvoria
navrhované zmeny nové
problémy

Zabezpečí, že pozitívne výsledky,
ktoré hľadáme, budú podporovať
ďalší rozvoj

Slúži ako prvý plánovací nástroj,
pomocou ktorého môžeme
meníme smer nášho
vzdelania/podnikania/práce

SBR sa zakladá na týchto
predpokladoch

Časti systému sú na sebe
navzájom závislé – zmena
jedného ovplyvní ostatné.

Zmena má chcené aj nechcené následky.

Nechcené následky zmeny je
možné predvídať.

Najväčšia hodnota SBR spočíva v
jeho schopnosti stimulovať
budúcnosť

Identifikovať „dobré nápady“, ktoré v
skutočnosti nie sú veľmi dobré – vďaka
nim sa práca neurobí, alebo, horšie,
vytvoria viac problémov než by vyriešili.

Viac o SBR

Kombinuje prvky existujúcej
reality s injekciami (novými
nápadmi)

Pre vyprodukovanie nových alebo
očakávaných výsledkov.

Plánuješ svoje navrhované injekcie ako
reťaz príčin a následkov

Vždy keď urobíš zmenu, objaví
sa jedna z troch možností:

veci sa zlepšia

veci ostanú rovnaké

veci sa zhoršia

Prvá možnosť je žiaduca, druhá môže a
nemusí byť žiaduca a tretej sa treba za
každú cenu vyhnúť.

Buduj smerom hore od injekcií
po žiaduce následky Začneš svoj SBR klasickou injekciou

Táto injekcia, skombinovaná s faktom
existujúcej reality, vedie ku okamžitému
očakávanému výsledku, ktorý predtým
neexistoval.

Môže sama vytvoriť viacero po sebe
idúcich želaných následkov.

Zistíš, že si ďalej než na začiatku, avšak
ešte stále si nedosiahol cieľ.

Je možné, že sa nedostaneš ďalej bez novej injekcie

Aké ďalšie veci musíš urobiť, aby
bol tvoj pôvodný nápad efektívny?

Proces pokračuje, až kým sa
nedosiahne cieľ.

Vzťah SBR a Sprit Veľká časť štruktúry tvojho Sprit
sa bude dať použiť pri výstavbe
tvojho SBR.

Časti Sprit by mali sa mali dať ľahko
preniesť na SBR.

Základné vzťahy v realite sa veľmi
nezmenia, takže tá istá logická
kauzalita, ktorú si vytvoril vo svojom
Sprite, bude platiť aj pre SBR.

Aj tvoje nežiaduce následky budú užitočné

(podobne ako prístup, ktorý sme použili
v počiatočnom Strome predpokladov).

Neželané následky Želané následky

Nemám dosť času na získavanie
potrebných zručností

Mám dosť času na získavanie
potrebných zručností

Nemám žiadnych klientov Mám more klientov

Negatívne vetvy ( nový nástroj)

Negatívna vetva je natoľko silná,
že ju môžeš použiť samu o sebe,
v každodenných situáciách

Samoposilňujúce slučky (nový nástroj)

Nebolo by skvelé, keby každé
riešenie, ktoré implementuješ,
bolo sebestačné

Tzn nemusíš sa k tomu už vracať?

Injekcie

Prvok, ktorý dáva stromu
budúcej reality (SBR) flexibilitu a
neobmedzený potenciál, je
injekcia.

Injekcia je vlastne nová podmienka
alebo akcia, ktorá neexistuje v súčasnej
realite

Je to niečo, čo sa musí uskutočniť, aby
sa tvoja budúcnosť vyvinula tým
smerom, ktorým chceš.

Zmenou injekcií môžeš redizajnovať
alebo opraviť cestu, ktorou sa uberá
tvoja budúcnosť.

Ak považuješ SBR za simuláciu
svojej budúcnosti, injekcie sú
premenné, ktoré môžeš meniť,
aby si videl, ako sa vyvinú rôzne
po sebe nasledujúce simulácie.

Viac o injekciách
Pamätaj, že injekcie nie sú riešenie – sú
to nápady riešení.

Rozdiel medzi nimi je, že riešenia boli
testované, nedostatky boli dotiahnuté,
prekážky prekonané a implementácia
bola veľmi dobre premyslená.

Injekcie – akcie alebo podmienky

Môžeš sa rozhodnúť, že využiješ reklamu
vo všetkých hlavných PPC
vyhľadávačoch.

Ale takáto injekcia bude podmienka, nie
akcia, lebo bude predstavovať
kulmináciu série súvisiacich akcií, ako
napríklad vytvorenie PPC stratégie,
vývoj zoznamov kľúčových slov,
zakladanie účtov, nastavovanie každého
z účtov a podobne.

V každom prípade, nie je nutné ani
žiaduce uvádzať v SBR veľa detailov.

Zvyčajne postačuje pre účel SBR a
testovanie výsledkov, indikovať nejaký
strednodobý výsledok – niečo ako
podmienku – ako injekciu.

Ak si kladieš otázku „Ako zistím, čo by
mali byť tieto jednotlivé kroky a v akom
poradí ich mám vykonať?“

Odpoveďou je, že tieto detaily sú určené
na plánovanie implementácie
(uskutočnenia) - čo príde na radu až ako
ďalšie.

Akcia vs Podmienka?

Existujú tri potenciálne nástrahy spojené
s tým, že urobíš z injekcií akcie:

1. Ak sa príliš rýchlo rozhodneš pre
špecifickú akciu, môžeš sa zbytočne
uzavrieť pred inými možnosťami, ktoré
môžu byť v konečnom dôsledku
lacnejšie, jednoduchšie na realizáciu a
efektívnejšie.

2. Ak sa príliš rýchlo zameriaš na
špecifickú akciu, je tu tendencia, že si
začneš robiť starosti s implementáciou
skôr než je celkové riešenie úplne a
efektívne otestované, či dokáže vykonať
úlohu bez neakceptovateľných a
nepriaznivých následkov.

3. Stráviš priveľa času s riešením, pri
ktorom si ešte naplno nevidel, ako sa
prejavili jeho následky.

Príklad

Napíšem knihu (za účelom získania
nových klientov)Začneš riešiť, ako to spraviť

Efektívnejšie, pre získanie nových
klientov, je naučiť sa marketing a nahrať
niekoľko krátkych videí (príklad)

Ale to teraz nie je kľúčové. Kľúčové je
získať nových klientov

Viacero injekcií alebo matka
všetkých injekcií?

Pri budovaní SBR by malo byť tvojim
cieľom urobiť najjednoduchšiu zmenu v
súčasnej realite, ktorá by viedla k
dosiahnutiu tvojho cieľa.

Žiaľ, nie vždy bude existovať jediná
„matka všetkých injekcií,“ ktorá urobí
všetku prácu za teba.

Aj keď je lepšie mať jedno riešenie, je
možné, že budeš potrebovať viaceré
injekcie, aby si sa dostal až k cieľu.

Odkiaľ pochádzajú injekcie

Kdekoľvek v tvojom Sprite, kde si
identifikoval kritickú základnú príčinu

sa môže schovávať nápad na injekciu,
ktorá ju môže eliminovať.

Vaparovací oblak (VO) – Injekcie z
tvojho VO budú tvoriť základné vrstvy
tvojho SBR.

Spontánna kreativita – Ktorýkoľvek z
kreatívnych nástrojov, ktoré sme už
spomínali  alebo iba tvoja fantázia.

Logické dodatky

Keď buduješ svoj SBR a testuješ logiku,
možno odkryje otázka ďalšie prvky

„Čo musím pridať k mojej existujúcej
realite, aby som vytvoril žiaduci
následok?“

Negatívne vetvy (čaká nás
neskôr v priebehu týždňa)

Negatívna vetva je jeden z
najsilnejších nástrojov SBR.

Môže ťa uchrániť pred „zlomeným
srdcom,“ zhoršením situácie a
stratami počas implementácie.

Aktívne premýšľaš nad tým, čo
všetko sa môže pokaziť a hľadáš
riešenia ešte predtým, než sa to
stane

Plánuješ, predtým, než investuješ
Mesiace tvojho času

Tisícky eur investícii

Použitie negatívnej vetvy ako
samostatnej metódy

Nepotrebuješ nič, aby si využil
negatívne vetvy, dokonca ani strom
budúcej reality.

Keď potrebuješ urobiť rozhodnutie, ktoré
je diskutabilné alebo spôsobuje, že sa
cítiš nepríjemne

len odpovedz vetou „daj mi pár minút,
aby som si to premyslel.“

Potom porozmýšľaj, či môžeš vytvoriť
rýchlu negatívnu vetvu.

Ak zistíš, že neexistujú žiadne negatívne
následky, budeš si viac istý svojim
rozhodnutím.

Ak sa vyskytnú negatívne výsledky,
negatívna vetva ti možno pomôže urobiť
jednu alebo dve veci:

1. Odmietnuť požiadavku – buď vysvetlíš
prečo, alebo nevysvetlíš prečo.

2. Nájsť iný prostriedok (injekciu) na
uspokojenie pôvodného zámeru, bez
vzniku rizika nežiaduceho výsledku.

Samoposilňujúce slučky

Počas budovania SBR občas
natrafíš na situácie

kde žiaduci efekt môže smerovať naspäť

vylepšovať iný prvok, ktorý sa v
strome nachádza na nižšej pozícii.

Výsledkom žiaduceho následku,
ktorý je vyššie, je posilniť a zvýšiť
rozsah prvku, ktorý je pod ním.

To sa volá slučka pozitívneho posilnenia.

SPS sú veľmi žiaduce v tvojom
SBR, až natoľko, že ak si
nevšimneš žiadnu, ktorá vznikla
prirodzenou cestou, mal by si
aktívne hľadať spôsoby, vďaka
ktorým by tvoj cieľ podporoval
príčiny, nachádzajúce sa nižšie v
strome.

Toto urobí tvoju žiaducu podmienku
sebestačnou a synergickou. Čím viac
pozitívnych slučiek máš, tým vyššia je
pravdepodobnosť sebestačného riešenia.

Prvý príklad
Martin -
www.ako-sa-naucit-skor.com 5000€
MES pasívny príjem

Ako postavíš SBR?

Získaj potrebné informácie.

Sformuluj si, aké výsledky sú žiaduce.

Pridaj požiadavky pre injekcie a
odparovací oblak.

Zaplň medzery a buduj smerom hore.

Zabuduj slučky pozitívneho posilnenia.

Hľadaj negatívne vetvy.

Rozvíjaj negatívne vetvy.

Uprav (odstrihni) negatívne vetvy.

Zakomponuj injekciu spojenú s
úpravou vetvy do SBR.

Prekontroluj celý strom.

www.porazskolu.sk/sv23Prosím daj mi spätnú väzbu

KonzultácieStretko v Sobotu
Určite prídite pretože

Bude vynikajúca nálada

Zabavíme sa

Budem zdieľať tipy, ktoré tu v kurze nebudú :)
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