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Meditácia 
na úvod

Dýchanie, uzemnenie



Na začiatok 
začiatok

Webinár 1 má tému: 
Tréma a sebavedomie

Príprava: organizačná, materiálna, mentálna
Otvorenie prezentácie



Dnes sa dozviete
1. Dva mylné (a nevedomé) predpoklady, ktoré 

sú zdrojom našej trémy a vyhýbania.
2. Tajomstvo cieľov prezentácie - vedomých aj 

nevedomých.
3. Kedy je najlepší čas na zbavenie sa trémy 

(reč bude o príprave)
4. Okamžité techniky na zvládanie trémy a 

kúzlo na získanie sebavedomia.



1. Čo od seba očakávate?
Hodnotenie prezentácií v 200 veľkých firmách
1.

Buďte dobrým človekom, šikovným v hovorení. Quintilianus, 1. st. n. l. 



2. ciele
Prečo si ich stanovovať: veď nevieme, či sa splnia!
1. Nehodnotný: čoho sa bojím? 
2. Hodnotné: 

Široký - poslanie

Vízia napr. do roka, merateľný

Na túto prezentáciu - merateľný



Som
Robím

Mám



Nehodnotný cieľ

1. Čo najhoršie sa môže stať?
2. Ako sa s tým zmierim? (teraz hneď)
3. Ako to napravím?
4. Ako tomu môžem predísť?

Antistresový postup Dalea Carnegieho

1. Zapáčiť sa všetkým (Môžeš sa stať obeťou 
rýpala)

2. Byť spokojná s prezentáciou (Aby si 
vôbec niekedy začala)



3. príprava
je základ pokoja pri prezentácii
1. Kto sú moji poslucháči?

Aké majú potreby, názory, 
vedomosti/skúsenosti? 

2. Aký je cieľ mojej prezentácie?
3. Čo urobím? 

Akčný plán - zoznam vecí a 
činností





pár poznámok k akčnému plánu
Pozývanie a pripomínanie stretnutia 

Záver stretnutia: registrácie!

Tréning!

Starostlivosť 

Podpis e-mailu

Kontakt na všetkom, čo dostane klient

GDPR

How to: Checklist čo si vziať, checklist čo urobiť, “kalendár”, skript na 
pozývací telefonát, systém potvrdzovania - buduje dôveru, telefonát “po”, 
zoznam fakt+výhoda, “banka príbehov” a ďalšie.



príklad zoznamu na prípravu
Kedy a kde bude Lekárnička
Pozvaní - kto sú moji poslucháči (len krstné mená alebo iniciálky)
Ich problémy/potreby
Ich vedomosti a skúsenosti o AT, postoje k AT.
Sezónne témy, ktorých sa dotknem (dovolenka, sviatky, epidémie)
Aký je cieľ mojej prezentácie?
Akčný plán
Čo urobím pred VL a kedy?
Čo si vezmem so sebou? Čo si oblečiem a ako sa upravím? 
Ako pripravím priestor?
Ktorých päť olejčekov z Domáceho lekára budem vzhťadom na potreby zúčastnených tentoraz 
vzhťadom na potreby účastníkov najviac “predávať”?
Ako prezentáciu otvorím?
Aké príklady vzhľadom na týchto účastníkov použijem?
Ako bude znieť záver mojej prezentácie?
Čo urobím po stretnutí a kedy?





Tréma: Ako na ňu na mieste
1. Myšlienka: čoho sa to bojím? Akú úroveň od 

seba očakávam? Nikto mi z nosa neodhryzne, 
viem viac ako oni. Aký je môj cieľ?

2. Emócie: kontakt s vystrašenou časťou i s 
tou, ktorá túži po dobrodružstve, je 
zvedavá. Balóniky energií.

3. Telo: dych, EO (Bal, Le, Pepp, WO), hahaha, 
fúkanie, tanec, spev, voda, silová pozícia.

4. Duch: modlitba, prítomnosť. 



2-minútové sebavedomie a Štart
Postoj tela ovplyvňuje 
náladu (Amy Cuddy)

Ako prekonať rozdiel medzi 
“viem, čo je dobré” a 
“robím to” (Mel Robbins)



Pútavé otvorenie
Poslucháč si zapamätá úvod, záver a čo si mal/a oblečené, ak to nesedelo

1. Kompliment V každej domácej úlohe prínos
2. Otázka Ktorý olej majú všetci radi?
3. Príbeh Ako som sa dostala k EO
4. Prekvapujúce konštatovanie Vaša mama bola 

majster v aromaterapii
5. Záhada Snímeme z vás tri záťaže, o ktorých 

ste nevedeli, že ich nesiete.



zhrnutie

1. Ktoré dve veci vám 
boli užitočné? 

2. Ako a kedy ich 
využijete? 



nabudúce
Zistíme, prečo poslucháči 
nedávajú pozor!

Naučíme sa upútať pozornosť:
- otvorením
- príbehom 

a využiť ich v prospech cieľov 
lekárničky. 



domáca úloha I analýza na najbližšiu VL
1.Súradnice: Kedy a kde bude Lekárnička
2.Pozvaní - kto sú moji poslucháči (len krstné mená alebo 

iniciálky)
3.Kvôli komu idú, Ich problémy/potreby, sezónne témy.
4.Ich vedomosti a skúsenosti o AT, postoje k AT.
5.Čo si o poslucháčoch myslím? Čo k nim cítim? 
6.Čo si myslím o svojej téme? Čo k nej cítim?
7.Čo si myslím o sebe? Čo k sebe cítim?
8.Aké sú moje ciele? (Misia, Finančný, na dnes)
9.Päť olejov z Domáceho lekára, ktoré vyzdvihnem.

10.Ako prezentáciu otvorím? (3 nápady)
11.(otázky, ktoré mi môžu položiť) 



domáca úloha III analýza na najbližšiu VL

Pomenuj všetky tri svoje ciele: 

1.Misiu 
2.Finančný cieľ 
3.Percento registrovaných na najbližšiu 

lekárničku. 



domáca úloha (na webinár II)
DVA príbehy, 
najlepšie svoje, prípadne svojich 
klientov, kedy a ako vám EO 
pomohli. 
Nacvičte si stručné prezentovanie 
Jeden príbeh na dve minúty alebo 
menej



Čo sme sa dnes naučili
● Prísť sám k sebe, mať svoju ochranu
● Byť dobrým človekom, dať SEBA je hlavné (až potom 

“ako prezentujem”
● Ciele - znova a znova si ich uvedomovať
● Cieľ lekárničky (registrácie) sú prienik misie a fin. 

cieľa 
● Živý akčný plán - postup, ktorý postupne 

zdokonaľujeme
● Pravidlo 5 sekúnd
● Prezentácia nemusí byť perfektná
●


