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Programos moduliai 
 
 
Šioje programoje numatyti 5 moduliai. Kiekviename jų bus atsakoma į tris 
klausimus.  
 

· Strateginė  į taka  
 
Kokie skirtumai tarp įtakos ir strateginės įtakos?  
Kaip galite pakeisti savo mąstyseną taip, kad ji būtų labiau strategiška?  
Kaip jūs formuluojate sudėtingą žinią taip, kad perteiktumėte ją efektyviai?  
 

· Motyvacijos strategijos  
 
Kaip motyvuojate žmones?  
Kokie yra 10 pagrindinių motyvacinių variklių, kurie labiausiai motyvuoja 
žmones darbe? 
Kokia yra motyvacijos kalba?  
 

· Retorinės strategijos  
 
Kaip geriausi pasaulyje oratoriai, pranešėjai sužavi auditorijas?  
Kokie yra svarbiausi retoriniai aspektai viešame kalbėjime, kuriuos būtina 
žinoti?  
Ką pasaulio lyderiai žino apie auditorijos sužavėjimą, išjudinimą?  
 

· Prekinio ženklo į takos strategijos  
 
Kaip įtikinamai pasauliui pristatyti prekinį ženklą?  
Kokios yra išsiskyrimo, išsišokimo rinkoje paslaptys?  
Kaip įkvėpti žmones judėjimui ir susikurti ištikimų fanų ratą? 
 

· Stumtelė j imo strategijos  
 
Žmonėms priiminėjant sprendimus – kokius psichologinius reiškinius turime 
apgalvoti?   
Kaip galite stumtelėti žmogų teisinga linkme pakeisdami aplinką?  
Ką apie elgesio įtaką rinkoje sako mokslas?  
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Kas yra įtaka? 
Įtaka – tai tarpasmeninės taktikos ir socialiniai įgūdžiai, kurie subtiliai 
naudojami pakeisti kitų žmonių elgesį, požiūrį ar įsitikinimus. Tuo siekiama 
įgyti savanoriško kitų palaikymo, atsidavimo ir pritarimo. 
 
Tai žmogus, kuris nori paveikti kitus apgalvotai, sąmoningai ir turėdamas 
tikslą. Vis dėlto, jo/jos “taikiniai” nebūtinai sąmoningai supranta apie jam 
daromą įtaką, mat tai dažniausiai yra labai subtilu ir vyksta neformaliai, 
neretai kaip dalis įprasto pokalbio ar tiesiog vyksta ilgą laiką. Įtakos darymas 
labai skiriasi nuo derybų. Daugiausia skiriasi pačiu rezultatu, pasekmėmis. 
 
Derybose svarbiausia – duoti ir gauti. Dėl nieko nenusileidžiama, nebent 
kažkas pasiūloma mainais. Kitaip nei derybose, įtakos darymas nebūtinai 
įtraukia abu - ir duoti, ir gauti. Dažniausiai ten svarbiausia – duoti. Žmogus 
gali padaryti įtaką, pakeisti kitą vien būdamas įtaigus ir įtikinantis. Tam 
žmogus tiesiogiai nebūtinai ką nors duoda, tačiau kitas žmogus duoda ar 
nusileidžia, vien tik iš noro kažką keisti, daryti kitaip. 
 

Kas yra strateginė įtaka?  
Strateginė įtaka įtraukia ir sugebėjimą viso įtakos proceso metu mąstyti 
strategiškai, taip, kad užsitikrintumėte ilgalaikį įtikinimą nei tiesiog vieną 
paprastą “taip”. Viena yra gauti “taip”, tačiau norint užmegzti ilgalaikius ryšius 
su klientais, turite galvote ne vien tik apie tai, kas nutinka interakcijos metu. 
Privalote mąstyti apie tai, kas nutiks po to. O geriausias būdas tai suplanuoti 
ir numatyti – pasiruošti prieš tarpusavio sąveiką – sandorį ar pokalbį. 
Tai reiškia, kad turite sau užduoti keletą klausimų, kuriais įsitikinti, kad 
apimate visas sferas ir esate pasiruošęs visiems galimiems įvykiams. 
Sudėtingose derybose strateginės įtakos svarba yra labai akivaizdi. Tiesa ta, 
kad visada geriau yra mąstyti strategiškai. O tam gali užtekti vos kelių 
minučių pasiruošimo, per kurias galite pastatyti save į laimėtojo poziciją, ypač 
tada, kada to labiausiai reikia.  
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Strateginė įtaka  
 
Būti strategišku yra labai svarbu norint įgyti ilgalaikę įtaką. Pagrindiniai 
dalykai šie:  
 
Tikslai:  
 
Apibrėžkite tai, ko norite. Tai niekada nėra tik “taip” arba pardavimas. Tai 
santykiai, kurie siūlo ir užtikrina vertę ir ateityje.  
 
Iššūkiai:   
 
Kokie iššūkiai tavęs laukia siekiant paversti tai sėkmingu ilgalaikiu 
bendradarbiavimu? 
 
Iš tekl iai:  
 
Kokių savybių ir išteklių tau reikės, kuriuos galėtum panaudoti iškilusiems 
iššūkiams įveikti ir pasiekti savo tikslo?  
 
Svarbi informacija:  
 
Kokios yra svarbiausios suinteresuotosios šalys, akcininkai, tarpininkai?  
 
Ko jie nori, ko bijo, ką vertina, kokie jų poreikiai?  
 
Kaip galite lygintis su jais?  
 
Kokie yra kiti tavo pasiūlymo variantai? 
 
Planas:  
 
Kokie yra žingsniai, kurių planuoji imtis?  
Kada?  
Kur?  
Kokia seka?  
 
Planas B:  
 
Kokios yra kitos galimybės, ką dar gali padaryti, pakeisti jei tavo planas 
nesuveiks?  
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Strateginis mąstymas 
 
Tikslo siekimo savybės  
 
Kuriant gerai suformuluotą viziją, norint atrasti pagrindinius kito žmogaus 
tikslus, turite užduoti keletą klausimų, naudojantis penkiais kriterijais paprašyti 
jų apibūdinti ko jie nori. 
 
Gerai t inkanč ios są lygos  
 

· Pozityvyumas 
· Specifika 
· Paremta jausmais 
· Ekologija/naudingumas 
· Kontrolė 

 
Pozityvumas  

· Ko tu iš tiesų NORI?  
 
Specif ika  

· Ko BŪTENT tu nori?  
 
Paremta jausmais 

· Kaip žinosi, kad jau pasiekei tai, ko norėjai?  
· Ką MATYSI, GIRDĖSI ir JAUSI, kai pasieksi tai?  

 
Ekologija/Naudingumas 

· Kaip šio tikslo įgyvendinimas paveiks tavo gyvenimą?  
· Kaip šio tikslo pasiekimas paveiks kitus žmones tavo gyvenime?  
· Kokia šio tikslo įgyvendinimo nauda?  
· Kokios šio tikslo pasiekimo pasekmės?  
· Trumpalaikės?  
· Ilgalaikės? 

 
Kontrolė  

· Kokie elementai siekiant šio tikslo yra kontroliuojami tavęs?  
· Kokie elementai siekiant šio tikslo yra tavo įtakos sferoje?  
· Kokių elementų siekiant šio tikslo negali kontroliuoti?  
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Strateginiai klausinėjimo įgūdžiai  
 
Identif ikuokite t ikslus  
 

· Ko tu nori?  
· Ko tiksliai tu nori?  
· Ko norėtum, kad įvyktų, nutiktų?  
· Kaip norėtum, kad viskas išsispręstų, išsirutuliotų?  
· Kaip suprastum, kad problema išspręsta?  
· Koks būtų sprendimas? Kaip jis atrodytų?  
· Ką tuom nori pasakyti? Ką tai reikš?  

 
Identif ikuokite iššūkius 
 

· Kas būtent tave stabdo?  
· Kokios kliūtys tavo kelyje?  
· Kas iki šiol neleido tau pasiekti to?  

  
Iššūkių ,  su kuriais susidūrei, t ipai 
 

· Neigiamas požiūris 
· Limitus brėžiantys įsitikinimai 
· Blogi įpročiai 
· Kiti žmonės 
· Išteklių trūkumas 
· Laiko trūkumas 
· Per daug darbo 
· Praktikos/įgūdžių/žinių trūkumas 

 
Susidorojimas su apribojimais  
 

· Kas stabdo tave?  
· Kas nutiktų jei tai padarytum?  
· Ar tai tiesa visais atvejais be išimčių?  
· Ar gali sugalvoti bent vieną atvejį, kada tai būtų išimtis?  
· Ar esi 100 proc. tuo įsitikinęs?  
· Ką nori tuo pasakyti?  
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Strateginiai sprendimai 
 
Susidorojimo su problemomis įgūdž iai  
 
Dažnai apie pagrindines problemas ar iššūkius žmonės turi tam tikrus 
įsitikinimus. Šie klausimai puikiai padeda siekiant išsiaiškinti problemą, 
susidoroti su limitus kuriančiais įsitikinimais ar nusistatymus ir padeda žmogui 
pažvelgti į viską iš kitos pusės.  
 
Išsiaiškinkite problemą  
 

· Kaip manai, kur čia slypi didžiausia problema?  
· Ką tai reiškia?  
· Kodėl tai problema?  
· Kaip tai verčia tave kovoti?  
· Kokius jausmus patiri?  
· Kokios šio iššūkio pagrindinės dalys? Kas labiausiai iššaukiantis? 
· Ką/Kur/Kada/Kas/Kuris/Kaip būtent? 

 
Iššūkių  apibendrinimas  
 

· Kas sako?  
· Visada, kiekvienas, niekada, niekas, nieko?  
· Ar yra koks nors pavyzdys kada tai netapo tiesa?  

 
Susidorokite su apribojimais  
 

· Kas tave stabdo?  
· Kas nutiktų tau, jei tai padarytum?  
· Lyginant su kuo/ką? 
· Kokiu būdu?  
· Jei problema būtų išspręsta, kas būtų tada? Kaip tai atrodytų?  
· Gal anksčiau teko susidurti su kažkuo panašiu ir kaip tada sprendei tai, 

ką darei?  
 
Susidorokite su negatyviu mąstymu  
 

· Iš kur tu žinai?  
· Kaip A nulemia B?  
· Kaip A reiškia B?  
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Sprendimo ieškojimo įgūdž iai  
 
Štai keletas klausimų, kurie yra labai naudingi ieškant sprendimo ir 
aiškinantis, kas turėtų įvykti.  
 

· Ko tu nori?  
· Kada to nori?  
· Ar tai bus naudinga visiems? Patenkinti kiekvieno interesai? 
· Kaip žinosi, kad tai jau pasiekei?  
· Kokia tavo situacija dabar?  
· Ką tau reikia daryti? 
· Kokių išteklių tau reikia? 
· Ką gali padaryti? 
· Kaip tai padarysi?  
· Ar esi tuo įsitikinęs? 
· Ar tikrai tuo tiki? 
· Ką dar gali padaryti?  
· Kada ketini tai padaryti?  
· Kaip ketini tai padaryti? 
· Kokio palaikymo tau reikia, kad įsitikintum, jog tai padarysi?  
· Ką tiksliai įgyvendinsi iki tos datos, ką būsi padaręs?  
· Kaip gerai jausiesi tada, kai būsi išsprendęs tą problemą?  
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Strateginis planavimas  
 

· Kaip stengtumeisi įveikti tai, jei būtum geriausias?  
 

· Kaip atrodytų  tas sprendimas?  
 

· Kokių iš tekl ių  tau reikia? 
 

· Su kokiais žmonėmis tau reikėtų pasikalbėti?  
 

· Kokius dalykus tau reikia žinoti?  
 

· Kokias savybes tau reikia išsiugdyti? 
 

· Kokių veiksmų  tau reikia imtis?  
 

· Kokie prioritetai?  
 

· Kokia tvarka turėtum imtis tų veiksmų?  
 

· Kaip susidorosi su iššūkiais, kurie iškils?  
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6 svarbiausi sėkmingų aukštos klasės derybų pagrindai 
 

1. Aiškiai žinokite savo tikslus bei įvairius scenarijus. Turėkite geriausią 
alternatyvą aptariamam susitarimui (angl. BATNA Best Alternative to a 
Negotiated Agreement). Jei tai nepavyks – jau būsite pasiruošęs 
geriausią įmanomą alternatyvą.  

 
2. Žinokite potencialaus susitarimo zoną (angl. ZOPA - Zone of Potential 

Agreement). Kokia potencialiai sutartų sprendimų zona tarp geriausios 
alternatyvos (BATNA) ir idealaus scenarijaus?  

 
3. Ištirkite viską nuo pozicijų iki interesų. Atraskite kūrybingus kelius, kaip 

galėtumėte išplėsti tą pyragą ir bendradarbiaudamas gauti geresnį 
sandorį.  

 
4. Supraskite kiekvienos suinteresuotos šalies tikslus, poreikius, geriausią 

susitarimą jiems (BATNA), kiek tik įmanoma.  
 

5. Įrėminkite derybas, valdykite jas efektyviai, pasirinkite geriausią kalbą.  
 

6. Užmegzkite ryšį su klientu (prisistatykite, leiskite jiems sužinoti kas 
vyksta, parodykite, kad suprantate jų poziciją). 
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Motyvaciniai įgūdžiai 
 
Motyvacijos kryptis  
 

· Į  priek į  
Motyvacija link to, ką jie gali gauti, pasiekti, kokia nauda, kur juos gali 
aplankyti sėkmė.  

 
· Nuo 

Motyvacija nuo to, ką jie gali prarasti, kur jie gali pralaimėti, nuo 
neigiamų pasekmių.  

 
 
Motyvaciniai varikl iai  
  

· Statusas: Dirbk tam, kad turėtum statusą  
 

· Galia: Dirbk tam, kad turėtum galios   
 

· Pinigai: Dirbk tam, kad tau mokėtų  
 

· Nuosavybė :  Dirbk tam, kad turėtum kontrolę ir nuosavybės  
 

· Progresas: Dirbk tam, kad padarytum progresą 
 

· Pagyrimas: Dirbk tam, kad būtum pripažintas ir giriamas  
 

· Sėkmė :  Dirbk tam, kad būtum sėkmingas  
 

· Įgūdž iai:  Dirbk tam, kad išmoktum 
 

· Konkurencija: Dirbk tam, kad konkuruotum 
 

· Dž iaugsmas: Dirbk tam, kad būtų linksma  
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Motyvacinė  kalba 
 

· Aš norėč iau 
· Aš galėč iau  
· Aš galiu 
· Aš noriu 
· Aš turėč iau 
· Aš turiu  
· Aš privalau  
· Aš ketinu  
· Aš padarysiu 
· Aš darau 

 
 
Vizi ja  
 

· Pozityvumas  
· Specifika 
· Paremta jausmais  
· Ekologija/naudingumas 
· Kontrolė 
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1. Kartoj imas 

 

Jei tikrai norite, kad kažkas tikrai įsimintų idėją ir įsidėtų ją galvon, labai 
svarbu, kad ją kartotumėte. Šioje knygoje daug sąvokų ir koncepcijų taip pat 
kartojama dar ir dar kartą. Taip yra todėl, kad tos koncepcijos yra itin 
svarbios: be galo svarbu, kad jas suprastumėte, įsisavintumėte ir kad jos 
taptų jūsų naujų veiksmų pagrindu. Frank Luntz, amerikietis politikos 
konsultantas, tai paaiškina geriausiai.  

 “Labai paprasta taisyklė: pasakai tai dar kartą ir pasakai tai dar kartą, ir 
pasakai tai dar kartą, ir pasakai tai dar kartą, ir pasakai tai dar kartą, ir tada 
dar ir dar kartą, dar ir dar kartą, ir panašiai tada, kada tau pasidarysi visiškai 
bloga nuo kartojimo – panašiai tada, tavo tikslinė auditorija išgirs tai pirmą 
kartą.” 

2. Kontrastai 

Rašytoja ir grafikos dizainerė Nancy Duarte įspūdingoje Tedx konferencijoje  
paaiškino kaip naudotis kontrastais, kad jie pagerintų, sustiprintų kalbą. 
Kontrastai dažnai efektyviai naudojami tų pranešėjų, kurie sukoncentruoja 
dėmesį tarp jų teigiamo argumento ir jam prieštaraujančio argumento 
skirtumų. Idėja tokia, kad visiškai supriešinant dvi koncepcijas, jie savo 
koncepcijai suteikia patrauklumo ir jėgos. Ši technika taip pat turi galingą 
ritmą. Pvz. John F. Kennedy – “Neklausk ką tavo šalis gali padaryti dėl tavęs. 
Klausk ką tu gali padaryti dėl savo šalies.’ 

3. Trijų  taisyklė  

Kai kas nors mums duoda kokį nors sąrašą, kažkodėl atrodo, kad jis baigtas 
tik tada, kai išgristame trečią punktą. Mūsų smegenys yra įpratę girdėti 
dalykus sugrupuotus po tris, taigi pranešėjas dažnai įdiegja trejetus savo 
prezentacijose. Vien tam, kad sukurtų didesnį efektą. Štai du klasikinės 
Abraham Lincoln kalbos pavyzdžiai, žinomų kaip kreipimaisi į Gettysburg’ą: 
“Mes negalime paskirti – mes negalime įšventinti – mes negalime pagerbti – 
šios žemės. (angl. “We can not dedicate—we can not consecrate—we can 
not hallow—this ground.”) “Valdžia žmonių, iš žmonių, žmonėms.” (angl. 
“Government of the people, by the people, for the people.”) 
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4. Retoriniai klausimai  

 

Retoriniai klausimai yra tokie klausimai, kurie užduodami nesitikint, kad jie 
bus atsakyti, nes jie patys savyje turi atsakymus. Labai puikiai jie gali būti 
panaudoti siekiant padaryti tam tikrą mintį išskirtinai įsimintiną. Žmonės linkę 
atsiminti žinutes, kuriose įdiegtas atsakymas. “Ar matote kiek įtakos tai gali 
turėti?” “Ar dabar suprantate, kodėl tai taip puikiai veikia?” 

 

5. Citatos 

Citatų naudojimas – labai sėkmingas būdas norint, kad auditorija priimtų ir 
perprastų žinią. Kai kažką cituojate nutinka du dalykai. Pirmiausia, auditorija 
nepastebi tos žinios, kaip siunčiamos jūsų. Todėl jiems neatrodo, kad jūs 
stengiatės juos įtikinti (taigi, jie bus labiau linkę tai lengviau priimti). Antra, jūs 
galite pasinaudoti to žmogaus, kurį cituojate, patikimumu. Ir taip jūsų žinia 
taps labiau įtikinanti, pritraukianti dėmesį. (Ne tik jūs tikite savo žinia, taip pat 
galvoja ir žmogus X.)  

7. Metaforos 

Metaforos yra labai efektyvus būdas emociškai pritraukti auditoriją. TIkrai 
neatsitiktinumas, kad metaforos naudojamos daugumoje didžiausių ir 
geriausių kalbų. Metaforos leidžia pateikti koncepciją gyviau, vaizdingiau, 
padaryti ją suprantamesnę.   

8. Ritmas ir tonas 

Jūsų balso tonas, kurį naudojate ir ritmas, kuriuo kalbate, auditorijai turi 
didelės reikšmės. Labai svarbu suprasti, kaip ritmas veikia, mat jis gali įgalinti 
jus pervesti auditoriją per įvairias būsenas, kokias norite, kad jie patirtų. Jei 
turėsite progą paklausyti geriausių oratorių, tokių kaip Martin Luther King, Bill 
Clinton or JFK, išgirsite, kokiais galingais būdais jie naudoja ritmą. Net jei 
nesuprastite strateginės galios jų kalbose, jūs vistiek pajusite, kaip esate 
paveiktas jų kalbų muzikinių savybių.  
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Prekinio ženklo 
įtakos strategijos 
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Branding’as tai menas, gebėjimas išskirti savo produktą, paslaugą ar 
kompaniją iš visų kitų. Norint susikurti tinkamą prekės ženklą ir 
reikalingą branding’ą privalote žinoti, kas jūs esate, išreikšti, kas jūs 
esate ir leiskti pasauliui apie tai sužinoti. Tai reikia padaryti atisiskyrus 
nuo varžybų ir konkurentų. 
 
Šiandieniniame, vis labiau globalėjančiame pasaulyje, konkurencijos ir 
varžytuvių yra daugiau nei bet kada. Štai kodėl labai svarbu aiškiai ir kuo 
patraukliau, kuo stipriau išskirti ir parodyti kompanijos individualumą. 
Charizmatiškos kompanijos išsišoka į viršų, mat jos išreiškia tikrą, 
autentišką ir nuoširdžią asmenybę, kuri nuolat stiprėja.  
 
Branding’o į takos taisyklės:  
 
1) Aiškumas: Būkite aiškus, kas būtent esate. 
 
2) Dizainas: Įsitikinkite, kad dizainas ir prekinio ženklo aplinka tobulai 

atitinka prekinio ženklo asmenybę, parodo individualumą.  
 
3) Žodž iai:  Atkreipkite dėmesį į žodžius, kuriuos ketinate naudoti 

visuose rašytiniuose dokumentuose, kokie tik bus susiję su jūsų 
įmone.  

 
4) Žmonės: Žinokite, kokie natūralūs klientų ir vartotojų lūkesčiai, ko jie 

tikisi iš tavo kompanijos, kad jų patirtis su jumis ir jūsų įmone būtų 
ypač naudinga.  

 
5)  Ati t ikimas:  Visi departamentai ir verslo aspektai turėtų būti 

sulygiuoti pagal tai, kaip prekinis ženklas yra piešiamas ir pristatomas 
pasauliui.  

 
6)  Pastovumas: Įsitikinkite, kad jūsų įmonė visada ir nuolat pristato 

prekinį ženklą pasauliui.  
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Ieškokite identiteto:  
 
Žmonės dažniausiai perka tam tikrus produktus dėl dviejų priežasčių:  
 
Suvokiamas identitetas:  
 
1) nes jie yra tokie žmonės, kurie pirktų tokį produktą  

 
Trokštamas identitetas:  
 
2) nes jie norėtų būti tokie žmonės, kurie pirktų tokį produktą  
 
Tiksliai žinokite, kas yra tavo potencialūs klientai ir į kurią kategoriją – 
suvokiamo ar trokštamo identiteto, o gal į abi - jie turėtų pakliūti.  
 
 
Prekinio ženklo istori jos galia  
 
Kai pažvelgiate į pačias sėkmingiausias istorijoje kompanijas, visos jos turi 2 
panašumus.  
 
1) Jų įkūrėjų, lyderių “DNR”, rodos, persismelkusi, įsirėžusi į kiekvieną 

kompanijos darbuotoją.  
 

2) Kompanijos istorija dažniausiai yra labai įdomi ir net gniaužianti kvapą, ji 
paaiškina ir pagrindines kompanijos vertybes.  

 
 
Klausimai pamąstymui: 
 
Kokias savybes turite ir norėtumėte, kad jūsų kompanija būtų dėl jų žinoma?  
 
Kaip šias savybes galėtų reprezentuoti jūsų kompanija kasdienybėje?  
 
Kokia jūsų kompanijos įsikūrimo, atsiradimo, išsivystymo istorija?  
 
Kaip ši istorija atspindi jūsų individualumą ir tapatybę, jūsų kompanijos prekinį 
ženklą? 
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JUDĖJIMŲ  KŪRIMAS 
 
Norint sukurti galingą judėjimą reikia strateginio planavimo. Štai 10 žingsnių 
sėkmingo judėjimo link.  
 
1) Išgrynink pagrindinę mintį, kurią nori skleisti.  
 
2) Sužinok, suprask kuo tai gali būti naudinga kitiems.  
 
3) Ieškok pagalbos ir bendradabiavimo savo kompanijoje, pagrindiniai 
žmonės tegu pasidalina idėjomis ir prisideda.  

 
4) Ieškok pagalbos ir bendradarbiavimo už kompanijos ribų, kad prisidėtų ir 

jie. 
 
5) Išsakykite savo žinią vienu patraukliu sakiniu ir keletu pritraukiančių, 

išraiškingų sąskambių. 
 
6) Paruoškite žinią vaizdo ir garso formatais, taip pat ir raštu. 
 
7) Sugalvokite kūrybingų būdų žinios pristatymui, kuriais būtu lengva ir smagu 

platinti, be to, tai turėtų pridėtinės vertės. 
 
8) Suorganizuokite, kad jūsų internetiniai ir neinternetiniai ištekliai perduotų 
šią žinią įvairiausiais kanalais.   

 
9) Pasinaudokite įvairiais plitimą skatinančiais stimulais ir apgalvokite ar 
žmonės patys platins ją, dalinsis ja ir kalbės apie tai.  

 
10)  Įkurkite forumą, kur žmonės gali diskutuoti ir aptarti savo pačių patirtį 

susijusią su idėja, kad galėtumėte išlaikyti susidomėjimą laikui bėgant. 
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Stumtelėjimo 

strategijos  
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2 mąstymo sistemos  
 
Norint suprasti elgesio ekonomiką, vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos reikia 
perprasti – tai, kaip veikia mūsų mintys pasaulio supratimo proceso metu. 
Mūsų smegenys sudarytos iš dviejų mąstymo sistemų: 
 
Pirma sistema ir Antra sistema  
 
Pirma sistema – automatinė, intuityvi, greita, skaičiuojanti. Tai sistema, 
kuri reikalauja mažiausiai pastangų ir kuria mes naudojamės dažniausiai. 
Mes iškart teisiame, vertiname dalykus ir fomuojame įspūdžius iš to, kas 
dabar vyksta pasaulyje, naudodamiesi “trumpiausius kelius” arba euristika 
(sprendimas gaunamas bandymų ir klaidų keliu), kuri supaprastina pasaulį 
aplink mus. Šios sistemos dėka mes žinome, kad 1 + 1 = 2 arba 4 X 6 = 24. 
 
Antroj i  sistema – viską apgalvojanti, lėta ir reikalaujanti daug pastangų. 
Tai sistema, kuri naudoja daug energijos ir pastangų, nes mes stengiamės 
išanalizuoti situacijas labai atsargiai ir kritiškai. Mes praleidžiame daug laiko 
galvodami kiek įmanoma pagrįsčiau ir racionaliau, labai į tai 
susikoncentruojame. Mes suskaičiuojame kiek bus 347 X 879 naudodamiesi 
šia sistema. Tai reikalauja daug energijos.  
 
Pirmąja sistema naudojamės didžiąją dalį laiko. Jos stiprybė glūdi greityje ir 
paprastume. Silpnybės – logiką paveikia mūsų emocijos, be to, labai didelė 
klaidų tikimybė dėl to, kad priimame tai, pagal tai, ką atpažinome arba 
naudodamiesi trumpiausiu keliu.  
 
Antroji sistema yra retai naudojama. Jos stiprybė – galite būti tikras, kad ja 
pasieksite kur kas geresnį ir tikslesnį sprendimą. Silpnybės – užima labai 
daug laiko ir naudoja daug energijos, todėl negalime ja naudotis ilgai.  
 
Dauguma pokalbių vyksta naudojantis pirmąja sistema. Elgesio ekonomika 
padeda mums suprasti kaip žmonės priima sprendimus, remdamiesi pirmos 
sistemos informacijos interpretacijomis. 
 
Stumtelė j imas - tai menas “stumtelė t i”  žmogų  sprendimo, kur į  
norite, kad j is pri imtų ,  l ink. Norint suprasti elgesio ekonomiką - būtina 
perprasti sprendimų priėmimo procesą. Įtaigos psichologija daug dėmesio 
skiria tam, kaip paveikti žmonių jausmus ir mintis, o čia, šiuo atveju, labiausiai 
susikoncentruojama kaip sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus norėtų priimti 
tam tikrus sprendimus.  
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Pasirinkimų  architektūra – aplinkos kūrimas, kurioje žmonės būtų labiau 
linkę priimti tinkamus sprendimus. To pavyzdys – kaip vaikai buvo stumtelėti 
valgyti 25 proc. sveikesnį maistą - tiesiog pertrvarkant valgyklos valgiaraštį ir 
tuos pačius patiekalus išrikiuojant skirtinga tvarka. Tai, kaip jie buvo išdėlioti, 
turėjo įtakos tam, kiek žmonių pasirinko tam tikrus patiekalus.  
 
Kitas pavyzdys – iniciatyva Amsterdamo Schipol’io oro uosto vyrų tualetuose.  
Jie kone 80proc. sumažino kraštų aplaistymą tiesiog klozetuose įtaisę musės 
paveikslėlį. Kai vyrai turėjo į ką taikytis – buvo daug taiklesni.  
 
 
Inkaro leidimas – tai pažintinis šališkumas, kuris verčia žmogų labiausiai 
susikoncentruoti į pačią pirmą duotą informaciją. Tai labai akivaizdu 
derybose. Tas, kuris pirmas į savo rankas paima inkarą – turi kur kas daugiau 
kontrolės.  
 
 
Didelė  priskyrimo klaida – klaida, kai ketinimai priskiriami elgesiui. 
Pavyzdžiui, kai matome, jog kažkas daro kažką kam mes nepritariame, mes 
manysime, kaip jie nusprendė taip elgtis turėdami blogų ketinimų. Tačiau jei 
mes darytume tą patį, mes rastume sau pasiteisinimų ir priežasčių, kodėl mes 
buvome priversti taip pasielgti. Mes matome kitų žmonių elgesio priežastis 
kitaip, nei matome savo elgesio priežastis. Taigi, galima teigti, kad asmenybė 
turi kur kas didesnę įtaką kažkieno elgesiui nei situacija ar kontekstas.  
 
 
Neteisingas planavimas  - susijęs su tuo, kad žmonės labai dažnai klysta 
spręsdami kiek laiko užtruks kažką atlikti ir kaip sunku tai bus. Žmonės yra 
linkę netinkamai įvertinti laiką, kurio prireiks projektui įgyvendinti. Norint būti 
poduktyviam – tai būtina perpasti.  
 
 
Patvirt inimo šališkumas – ieškome bet kokio įrodymo, kuris patvirtintų, 
jog tai, kuo mes dabar tikime yra teisinga ir visiškai atmetame įrodymus, kurie 
tai paneigia.  
 
 
Eurist ikos t inkamumas – tai reiškia, kad kai mes girdime žinomą ar labai 
ryškų pavyzdį ar kažką, mes tikime, jog labiau tikėtina, jog taip gali atsitikti. 
Kai mes išgirstame apie apiplėšimą – mes pradedame tikėti, kad gatvės tapo 
kur kas pavojingesnės. Tai reikia, kad jei kažkam primeni kažką gero, 
pokalbio metu jie bus labiau linkę galvoti apie gerus dalykus.  
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Atstovaujamasis šališkumas atspindi tendenciją siekiant suprasti 
situaciją - naudotis trumpiausiu keliu - stereotipais. Jei kažkas yra aukštas, 
mes dažniausiai manome, kad jis veikiausiai žaidžia krepšinį. Net jei mes 
neturime daugiau jokių priežasčių taip galvoti.  
 
Optimizmas ir per didelis pasit ikė j imas: gan didelė grupė žmonių yra 
linkę manyti, kad jie yra aukščiau vidutiniokų.  
 
 
Klausimas pamąstymui:  
 
Kaip galite pasinaudoti šiomis žinomis, kad taptumėte labiau strategiškai 
įtaigus, ruošdamas būdą, kaip pristatyti savo kompaniją ar 
produktą/paslaugą?  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Kontaktai:  
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Owen Fitzpatrick 
 
owen@owenfitzpatrick.com 
 
www.owenfitzpatrick.com 
 
www.nlp.ie 
 
www.charismatrainingacademy.com 
 
www.facebook.com/ofi23 
 
www.twitter.com/owenfitzp 
 
 

Charizmos akademija 
Šie mokymai internetu yra kupini vaizdo įrašų apie kiekvieną charizmos 
aspektą. Ten taip pat yra vaizdo medžiagos iš dviejų Charizmos mokymo 
stovyklų, taip pat konstruktyvūs mokomieji vaizdo įrašai apie įvairius 
charizmos elementus.  

Jei tampate nariu – jūs visam gyvenimui gaunate prieigą prie videotekos, mp3 
garso failų ir įvairios medžiagos, kuriose daugiau kaip 30 valandų mokymai, 
kuriuose pagrindiniai raktai kaip tapti charizmatiškesniu. Užsiregistruokite 
iškart po seminaro ir gausite labai ypatingą nuolaidą. Daugiau informacijos 
apie akademiją - www.charismatrainingacademy.com 

 

Korporaciniai mokymai  
Owenas taip pat siūlo įvairius korporacinius mokymus jums tinkamiausia 
tema. Norėdami detalesnės informacijos - susisiekite su Dariumi.   
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Rekomenduojamos knygos  
 
The Charismatic Edge by Owen Fitzpatrick 
 
The Ultimate Introduction to NLP by Dr. Richard Bandler, Owen Fitzpatrick 
and Alessio Roberti 
 
Not Enough Hours by Owen Fitzpatrick 
 
Conversations with Richard Bandler by Richard Bandler & Owen Fitzpatrick 
 
Persuasion Engineering by Dr. Richard Bandler and John LaValle 
 
The Happiness Habit Brian Colbert 
 
From Ordinary to Extraordinary  Brian Colbert 
 
Influence  Dr Robert Cialdini  
 
Nudge   Richard Thaler & Cass Sunstein 
 
Lend me your Ears   Max Atkinson 
 
Thinking Fast and Slow   Daniel Kahneman 
 
Drive    Daniel Pink 
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Kas yra Owen Fitzpatrick? 
 
 

Owenas Fitzpatrickas yra tarptautinis treneris ir praktinis prichologas. Tai 
knygos “The Charismatic Edge” autorius, 'Conversations with Richard 
Bandler' ir ‘The Ultimate Introduction to NLP’ bendraautorius. Pastaroji 
išversta į septynias kalbas. Owenas taip pat yra vienas iš didžiausios Airijoje 
NLP kompanijos - Airių NLP Instituto įkūrėjų. Jis taip pat yra kvalifikuotas 
psichologas, psichoterapeutas ir hipnoterapijos specialistas. Owenas vienoje 
airių televizijų geriausiu dienos metu vedė laidą 'Not Enough Hours' 
(“Nepakankamai valdanų”). Kurioje kiekvieną savaitę jis dirbdavo vis su kitu 
žmogumi tam, kad padėtų jam efektyviau susitvarkyti su laiku ir gyvenimu. 
Šios laidos buvo neįtikėtinai populiarios ir turėjo aukščiausius žiūrimumo 
reitingus.  

Owenas dirbo su milijardieriais ir Olimpiniais čempionais, padėdamas jiems 
geriausiai padaryti viską, ką jie gali. Jis yra tikras autoritetas charizmos, 
įtaigos, įsitikinimų, motyvacijos, produktyvumo, laiko valdymo, asmeninių 
pokyčių, viešo kalbėjimo ir gyvenimo pilnatvės srityse. Owenas yra įgijęs 
Taikomosios psichologijos magistro laipsnį. Jis keliavo aplink pasaulį 
mokydamas žmones. Taip jis apkeliavo 22 šalis. Tarp jų ir Airiją, Angliją, 
Škotiją, Austriją, Lietuvą, Italiją, Ispaniją, Indiją, Pakistaną, Meksiką, 
Kolumbiją, Ekvadorą, Japoniją ir Jungtines Valstijas. Ten jis mokė įvairiausius 
žmones, kaip pagerinti gyvenimo kokybę. Owenas mokėsi Strateginių debatų 
Harvardo verslo mokykloje. Jam teko kalbėti didžiuliuose renginiuose, 
kuriuose jam teko dalintis scena su tokiais ypatingais verslo rykliais kaip 
Seras Ričardas Bransonas.  

Owenas yra pagerbtas kaip jauniausias licenzijuotas NLP treneris. To jis 
pasiekė būdamas vos 23-jų. Kai jam buvo tik 17-ka, jis buvo vienas 
jauniausių hipnoterapijos specialistų Europoje. Owenas be perstojo dirbo su 
tais, kuriuos kankino depresija, baimės, fobijos, panikos priepuoliai, drovumas 
ar santykių problemos. Jis padėjo jiems išmokti valdyti savo smegenis ir į 
savo rankas perimti gyvenimus. Owenas individualiai dirbęs su tūkstančiais 
žmonių įvairiose pasaulio šalyse, o kiek iš viso dalyvavo jo mokymuose – 
sunku net suskaičiuoti.  

 


