ИНСТРУКЦИИ
ЗА ПОЛЗВАНЕ

Единственият начин да промените света около себе
си, е като промените своите възприятия, очаквания
и убеждения за него.
Трансформацията е процес, който не се случва за един
ден или с еднократно действие. По-скоро e
последователност ежедневни действия.
Трансформика Карти на Успеха са инструмент,
носител на 2 Европейски награди и са създадени, за
да ви подкрепят в процеса на положителна
трансформация. Използването им не изисква предишен
опит, обучение или участие на специалист.
Методологията, която инструментът използва, е
базирана на приложна психология и силни коучинг
въпроси, концентрирани в 32 лични и професионални
теми.
Може да работите с картите индивидуално, с
партньор или в екип.
Забавлявайте се, докато разгръщате личния и
професионалния си потенциал. Трансформика Карти
на Успеха дават възможност за устойчиво развитие
на хора и екипи.

Ако промените начина,
по който гледате на
нещата, нещата, които
гледате, се променят.

УЕЙН ДАЙЪР

КАК РАБОТИ КОУЧИНГА
Помага да си
изясните
предизвикателствата
и ви показва
слепите петна.

Фокусира се върху
разкриването на това
къде искате да бъдете
в живота и как да
стигнете там.

КОУЧИНГЪТ Е
ПРИЛОЖНА
ПСИХОЛОГИЯ

Ориентиран е към
предприемане на
действия и
обвързването им с
резултати.

Опростява
големите
предизвикателства
като ги разделя в
управляеми стъпки.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРАНСФОРМИКА КАРТИ НА УСПЕХА
За индивидуална
работа (у дома, на
работа, в кафене или
по време на
пътуване)

Като инструмент за
запазване на
трансформационния
ефект на обучения
или семинари

С приятел, колега,
коуч, ментор или
консултант

За практически
упражнения по
време на срещи,
обучения и
тиймбилдинги

За улесняване на
срещи на екипи,
събития по интереси
или следкласни
занимания

Като ценен личен
или корпоративен
подарък

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В
КОМПЛЕКТА
32 Лични и професионални теми
300+ Силни коучинг въпроси
2 Творчески карти (Жокери),
стимулиращи генерирането на
идеи
3-стъпков систематизиран подход
60 позитивни утвърждения за
развитие на положително мислене
Инструкции за употреба

ПОЛЗИ
Улеснява ви да
разберете какво
наистина има
значение за вас

Подсилва
емоционалната
интелигентност

Предоставя
възможност да
подобрите
уменията си за
задаване на силни
въпроси

Култивира подълбоко ниво на
самопознание и
осъзнатост

Помага ви да
откриете свои
собствени
отговори и
практически
решения

Стимулира
пълноценна
комуникация
в приятелска
атмосфера

Поддържа
мотивацията ви,
докато минавате
през индивидуални
или екипни
промени

Насърчава
съпричастност,
разбиране и
креативност у
вас или у вашия
екип

Насърчава
трансформирането
на негативните
мисли в креативна
енергия

Развива
вашето
положително
мислене

Може да се
използва
индивидуално, с
партньор, в екип
или група по
интереси.

Увеличава
вашите лични и
професионални
лидерски
възможности

ИЗБЕРЕТЕ ТЕМА
Изберете тема, която отговаря найдобре на текущата ви цел,
предизвикателство или проблем
ИЛИ
Изберете произволна карта от
тестето с 32 теми

СЛЕДВАЙТЕ ПОРЕДНОСТТА НА
ВЪПРОСИТЕ ОТ КАРТАТА, КОЯТО
СТЕ ИЗБРАЛИ И ОТГОВОРЕТЕ НА
ВСЕКИ ЕДИН.
Няма правилни или грешни отговори.
Важни са само вашите отговори.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Препоръчително време
20-25 минути

Изберете място, където може да бъдете необезпокоявани за 20-25 минути.
Опитайте да бъдете честни със себе си, за да постигнете реален резултат.
Пишете отговорите си, това дава три основни предимства:

ПЪРВО:
ВТОРО:
TРЕТО:

Записването на мисли и чувства ги изяснява и подрежда.
Това прави по-лесно да видите цялата картина, а не само
фрагменти от нея.
Писането помага да се дистанцирате от темата
си и да я разгледате по-обективно.
Вашият мозък има "оперативен капацитет" - всичко, което е нужно
да помни, го намалява. Записването на мисли, идеи и чувства
освобождава капацитет и пространство, които можете да
използвате в процеса на решаване на проблеми и генериране на
идеи.

Препоръчително време
20-30 минути

ЗАЕДНО С ПАРТНЬОР
Изберете място, където ще бъдете необезпокоявани. Насърчавайте
откровеността и избягвайте да осъждате другия, за да постигнете максимални
резултати.
Слушайте внимателно, избягвайте да прекъсвате, говорете по-малко (70%
слушане | 30% говорене).
Задавайте допълнителни въпроси (съгласувайте го предварително). Уверете се, че
те започват с: Какво? Кой? Кога? Как? Къде? Колко? Избягвайте въпроса "Защо?",
ако не е абсолютно необходим. Той може да провокира чувство за вина или
реакция на егото и да повлияе негативно на процеса.
Опитайте се да не водите партньора си към идеи или решения, които
смятате за правилни, въпреки че сте ги тествали. Става въпрос за друг
човек и за най-доброто за него. Всеки е различен и това, което работи
за един, не е задължително да работи за друг. Двамата сте
катализаторът, чрез който другият да намери своя път.
Не забравяйте да се забавлявате!

Препоръчително време
40-60 минути

В ЕКИПИ ИЛИ ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ
Предварително изберете 3-5 теми, които са най-подходящи за
текущите нужди на екипа или групата.
Нека екипът или групата да гласува за всяка тема. Изберете и започнете
да работите с тази, която спечели най-много гласове.
Изберете модератор, който ще задава въпросите последователно, един
по един и ще се грижи за спазване на реда и ненасилствената
комуникация. Модераторът взема решение относно времетраенето на
сесията и записването на отговорите, идеите и предложенията, които
екипът или групата генерира.
Всеки член на екипа отговаря на всеки въпрос. Правилото е, че никой
не може да повтаря, да се съгласява или леко да променя вече
даден отговор, предложение или идея. Целта е генериране на
максимално количество разнообразна информация и идеи.

Насладете се на силата на съвместната креативност!

Времето ви е ограничено, така че не го губете,
живеейки живота на някой друг. Не падайте в
капана на догмата, която е резултат от мисленето
на други хора. Не позволявайте шумът от
мнението на другите да заглуши вашия собствен
вътрешен глас. И най-важното - имайте смелостта
да следвате сърцето и интуицията си. Те вече
знаят какво наистина искате да станете. Всичко
останало е второстепенно.

СТИВ ДЖОБС

3-СТЪПКОВ МОДЕЛ
Информация, мнения, очаквания,
ценности, страхове, идеи, ограничения

СТЪПКА 1
СТЪПКА 2
СТЪПКА 3

Разглеждане на проблема, идеята,
предизвикателството и неговата реалност

Генериране на колкото се
може повече идеи, но не
решения
Избиране на идея
и обвързването й
с първа
стъпка на
действие

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ

СТЪПКА 1: ИЗСЛЕДВАНЕ
Стъпка 1 обхваща от първите 4-5 въпроса
от всяка карта.
Въпросите имат за цел да изследват
целта, предизвикателството или
проблема, за да имате пълната картина.
Следвайки въпросите, ще си дадете
сметка какво сте направили или не сте
направили досега; какво се случва или не
в живота ви сега; какво прави промяната
необходима или важна в момента; какъв е
залогът; какви са ползите от постигането
на това, което искате.
Опитайте се да бъдете максимално
честни, за да постигнете по-добри
резултати.

Изследването е това,
което правите, когато
не знаете какво да
направите. Това правят
учените всеки ден.

НИЙЛ ДЕГРАС ТАЙСЪН

СТЪПКА 2:
ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ
Стъпка 2 - въпрос 5 или 6 на всяка карта
ви подканя да работите върху
възможностите, които имате по
отношение на постигането на целта си или
решаването на проблема ви.
Стремете се да генерирате възможно наймного идеи. Търсете идеи, НЕ решения.
Една на глед "глупава" идея може да
доведе до напълно новаторско решение.
Важно: не е нужно да приложите всички
идеи, които генерирате. На този етап
гонете количество, а не качество. Колкото
повече идеи, толкова по-голям е шансът
стигнете отвъд очевидното. Само тогава
можете да измислите нещо иновативно, за
което още не сте се сетили.

ПРАВИЛА ЗА
БРЕЙНСТОРМИНГ
НЕ преценявайте и не
цензурирайте идеите, докато ги
генерирате - просто ги запишете.
И най-глупавата идея може да се
превърне в искра за ново
неочаквано решение.
Когато генерирате идеи, е добре да
си сложите ограничение във
времето (например: 20 идеи за 5
минути). Мозъкът се фокусира подобре, когато е ограничен, защото
няма време да се отклонява или да
оценява.
Стойте прави докато генерирате идеи това стимулира креативността.

ТВОРЧЕСКИ КАРТИ (ЖОКЕРИ)

СТЪПКА 3: ПЪТ НАПРЕД

Творческите карти (Жокери) може да
използвате в процеса на генериране на
идеи, когато се нуждаете от допълнително
вдъхновение или различна гледна точка.

Стъпка 3, е частта, ориентирана към
действие. Това са последните 4-5 въпроса на
всяка карта. С помощта на въпросите
оценявате вашите идеи.

Жокерите помагат да превключите от
лявото (аналитично) полукълбо на
мозъка ви към дясното (творческо)
полукълбо, за да може да измислите
нови неща.

Накрая е важно да изберете само една
идея, с която да започнете.

Може да отговорите на въпросите на
Жокера последователно; може да изберете
на кои въпроси да отговорите; може да
решите да отговорите само на 5 въпроса, 10
въпроса или на всички въпроси.
Генерирайте колкото се може повече идеи,
от които да може да избирате и се
наслаждавайте на процеса!

Вашият избор може да се основава на това,
което може да свършите най-бързо, което е
най-лесно да направите, или просто, което
ви харесва най-много.
След това идентифицирайте първата стъпка,
която ще предприемете и се ангажирайте с
изпълнението й.
Когато започнете да предприемате
действия, скоро ще се насладите на скока
в личното и професионалното си
израстване!

Трансформацията е процес,
а не еднократно действие.
ДЖОН П. КОТЪР

ЖЕЛАЕМ ВИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УСПЕХИ!
Контакти:
hey@learn-to-inspire.com
Намерете ни на:
www.learn-to-inspire.com
www.transformika.org
www.playcraft.co

