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Tvoje úlohy 

 
 

• Spoznámkuj si lekciu myšlienkovými mapami 

 
• Daj mi spätnú väzbu, aby som vedel vytvoriť najlepšie možné lekcie 

 
• Spýtaj sa na konzultáciách, ak ti niečo nie je jasné 

 

• Sprav si svoj vlastný PROJEKT 

 
 
1) Pre každú injekciu sprav Strom predpokladov – plán, ako ju uskutočníš 
 
Proces budovania Stromu predpokladov 

1. Rozhodni sa, čo je tvojim cieľom. 
2. Identifikuj prekážky, ktoré ti momentálne bránia dosiahnuť tvoj cieľ. 
3. Každú prekážku premeň na čiastkový cieľ tak, že negatívny výrok premeníš na pozitívny 

výrok.  
4. Stanov si poradie, v akom budeš zdolávať tvoje čiastkové ciele tak, že otestuješ závislosti 

medzi nimi.  
5. Zmapuj prekážky a ciele, v poradí, v akom sú na sebe závislé. 
6. Proces výzvy 

o Over si každý vzťah medzi prekážkou a čiastkovým cieľom: 
� si si istý, že prekážka bráni dosiahnutiu tvojho cieľa? 
� si si istý, že pomocou dosiahnutia čiastkového cieľa skutočne prekonáš 

prekážku? 
� (niekedy budeš potrebovať 2 čiastkové ciele, aby si úplne eliminoval dôsledky 

prekážky) 
o Hľadaj „diery“ a chybné spojenia 

7. Výzva: ambícia 
o Urob tvoj cieľ viac ambicióznym tak, že: 

� 1 - zvýšiš € cieľ (biznis, práca). 
• 5000-->25000€ 

� 2 - zmenšíš potrebný čas (biznis, podnikanie, osobný život) 
• 3 roky-->1 rok 

� 3 - zvýšiš svoju schopnosť využiť služby iných (ako podnikateľ), pričom budeš 
menej robiť sám 

� 4 - zväčšíš hĺbku vzťahov vo svojom osobnom živote.   
8. Hľadanie skratky 

o Znovu si niekoľkokrát prejdi svoju mapu a hľadaj spôsoby ako by si mohol preskočiť čo 
najviac čiastkových cieľov. 

o Keďže prekážky nie je nutné vymazávať - stačí, keď ich len obídeš. 
o Začni na vrchole tvojho zoznamu a urob si brainstorming k cestám, ktoré vedú okolo 

prekážok - krátkodobých cieľov. 
 

  



2) Urobíš Strom predpokladov pre každú injekciu zvlášť 
3) Všetko nahodíš do jedného stromu, ktorý otočíš nabok 
4) Prepojíš spoločné elementy 
5) Urobíš tabuľku projektového managementu – optimálne 
 
 
Vďaka tomuto detailnému plánu vieš v každom jednom momente tvojho života, čo presne 
máš urobiť, aby si dosiahol tvoje ciele. Vždy pracuješ na tej najdôležitejšej veci pre tvoj 
úspech. Vždy si motivovaný napredovať. Vždy ťa tvoja práca baví. Máš istotu správneho 
smeru. Máš jasno v tom, čo robíš. Eliminuješ základné príčiny prokrastinácie.  
 


