Volta Disneja stratēģija
Katrs no mums ir redzējis vismaz vienu no Volta Disneja filmām – Mikipeli, Donaldu Daku,
Sniegbaltīti un septiņus rūķīšus, Čipu un Deilu, kas steidzas palīgā vai arī zilonēnu Dambo. To visu
radīja Volts Disnejs. Kāda gan bija veiksmes stratēģija? Uzdrošināties sapņot, realizēt dzīvē un
nebaidīties no neveiksmēm. Volts Disnejs ir teicis: „ Mans bizness ir darīt cilvēkus laimīgus, it īpaši
bērnus.” (Avots: http://waltdisney.com/walt-disney#his-stories)
Volts Disnejs ir viens no 20.gs.atzītiem ģēnijiem. Roberts Dilts, pētot izcilā multiplikatora
domāšanas veidu, radīja tehniku, kura ļauj apvienot vispārdrošākos sapņus ar reālo dzīvi un mūsu
iekšējo kritiķi izmantot kā labu padomdevēju.
Kādi tad bija V. Disneja ģeniālās darbības pamatprincipi? Vispirms viņš radīja sapni par ideālu
filmu. Viņš atļāva sev sapņot, atļāva sapnī ielikt vispārdrošākās idejas. Disnejs iejutās katrā no filmas
tēliem, skatījās uz pasauli un notikumiem filmā ar tauriņa, stirnēna un citu personāžu acīm un sajūtām.
Pēc tam Disnejs skatījās uz saviem sapņiem ar reālista acīm. Novērēja finansu resursus, laika limitu,
tehniskās iespējas. Un, tikai pēc tam, kad reālā situācija bija izvērtēta un sabalansēta ar sapni, Disnejs
atļāva uz iecerēm paskatīties ar kritiķa acīm.
Savā radošajā darbībā Disnejs izmantoja 3 dažādas pozīcijas: Sapņotājs, Reālists, Kritiķis.
Sapņotājs – drosmīgi sapņo, vizualizē – ierauga kopbildi. Te nav nav ierobežojumu – tikai
domu lidojums, idejas, radošums, sapņi un mērķi.
Reālists – pamatojas uz realitāti, sajūt un saprot, kā īstenot dzīvē izsapņoto, līdzekļusReālists ir
„šodienas” cilvēks, kas augstu vērtē mērķa sasniegšanas procesu un lieliski izjūt patieso situāciju.
Kritiķis – loģiskais, viņam ir jautājumi par grūtībām, riskiem, iespējamajiem šķēršļiem.
(Avots: http://www.nlpcentrs.lv/lv/nlp/tehniku_kolekcija/volta_disneja_strategija)
Disneja metode var izmantot, lai:
 Atrastu savu sapņu darbu vai dabūtu paaugstinājumu.
 Sāktu savu biznesu.
 Izmainītu savu dzīvi.
 Mainītu apstākļu un atrastu pārliecinātību sevī .
 Piepildītu savus sapņus dzīvē!

Laiks darīt!

Materiālu sagatavoja:
Personīgās izaugsmes un biznesa trenere
Kristīne Joanna Golubeva
t.29480081, e-pasts: joanna.golubeva@gmail.com

Volta Disneja stratēģija- soli pa solim

Sapņotājs

1.solis
Formulējiet savu sapni!! Radiet vispārdrošāko sapni savā
mūžā! Iztēlojaties sevi, šo sapni īstenojot. Atļauts ir viss!
Ko es gribu – iedomājieties, kā tas izskatīsies, ko dzirdēšu, ko
redzēšu, kādas man emocijas būs tajā brīdī?
Jo spilgtāk to varat iedomāties, jo labāk – smaržas, garšas,
krāsas, tekstūra, laiks, ?
Ko es darīšu? Kādi labumi būs manā dzīvē, ja es to īstenošu?
Ko man tas nozīmēs, ja man tas būs?
Kam vēl tas ir svarīgi, lai es sasniegtu to, ko gribu?

2.solis

Reālists

Reālists ir rīcības cilvēks. viņš precīzi zina, kas ir
jādara tagad. Kā Reālists paskaties uz Sapņotāja
sapņiem un izvēlies vienu no tām lietām, sapņiem,
detaļu, par ko esat drošs, ka tas ir realizējams.
Kā būtu jāpārveido sapņi, lai tie kļūtu realizējami?
Kā es varu to īstenot dzīvē?
Kas ir svarīgākais, ar ko jāsāk?
Kā tas ietekmēs pārējo?
Kādi soļi man jāsper/darbības jādara un kādā secībā?
Kādēļ tas ir svarīgi?
Kādi resursi man ir vajadzīgi – laiks, cilvēki, nauda,
izejmateriāli, sadarbības partneri, reklāma, u.c. ?
Kādi resursi man jau ir?
Kā es zināšu, ka esmu mērķi sasniedzis – kritēriji?
Kas man var palīdzēt sasniegt manu mērķi?

Kritiķis
3.solis
Šis ir īpašs kritiķis, jo ir pozitīvi noskaņots par mērķa realizēšanu.
Kritiķis prot atrast tādas nepilnības un vājās vietas, par kurām Sapņotājs
un Reālists pat neaizdomājās. Viņš redz visus „zemūdens akmeņus”, un
var dot padomus, kur vajag laicīgi nodrošināties pret neizdošanos.
Jāatceras, ka Kritiķis izsaka kritiku par mērķi, nevis par Sapņotāju.
Kādi ir vājie punkti Reālista plānā?
Kas pietrūkst?
Kas varētu radīt problēmas?
Kuram varētu nepatikt šis mērķis, kurš varētu iebilst?
Kādi resursi nav ņemt vērā – laiks, nauda, cilvēkresursi,
profesionālisms, reklāma, likumdošana u.c.?
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Sapņotājs
Mans LIELAIS mērķis/sapnis ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Reālists

Pirmie soļi
24 stundu laikā __________________________________________________________________
72 stundu laikā __________________________________________________________________
Nedēļas laikā ___________________________________________________________________
Mēneša laikā ____________________________________________________________________
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Kritiķis

.
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