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Meditácia 
na úvod

Podľa metódy The Journey - Liečenie vedomou 
komunikáciou - zlievanie energií



Témy na 
webinár 2

Príprava: upevnenie 3 cieľov
Príprava: 3 veci, ktoré máš poznať a mať rád

Ako povedať príbeh - magická formula
5 pútavých otvorení



Dnes sa dozviete
1. Kedy osloviť s doTerrou a kedy nie (Prečo 

sú rovnako dôležité všetky tri ciele)
2. Prečo poslucháči nepočúvajú a kedy budú (Čo 

to znamená WIIIFM a prečo si klásť vlastné 
otázky, ako sprievodca na Srí Lanke)

3. Ako dobre otvoriť prezentáciu
4. Ako povedať príbeh
5. Ako príbeh využiť na dosiahnutie cieľov 

lekárničky



ciele
Prečo si ich stanovovať: veď nevieme, či sa splnia!
1. Nehodnotný: získať priazeň, 

neurobiť si hanbu a pod. 
2. Hodnotné: 

Široký - poslanie

Vízia napr. do roka, merateľný

Na túto prezentáciu - merateľný



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



What Is In It For Me? 
Čo je z tohto pre mňa?
● Hovor o tom, čo druhého 

zaujíma, čo potrebuje 
(Dale Carnegie.

● Buď empatický. 
● Najprv vytvor otázku, 

Potom daj odpoveď



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

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.



Pútavé otvorenie
“Chytľavé” témy
1. Hojnosť/nedostatok: financie
2. Bezpečie, budúcnosť
3. Život, smrť
4. Deti, rodina
5. Sex
6. Moc, víťazstvo/hanba



ako povedať príbeh
Dobre zvolený!

Pravdivo

Stručne - k veci

Emócie

Zapojiť zmysly

Kedy, kde, kto, čo, prečo, ako



ako povedať príbeh - magická formula

Otvorenie

Príbeh 100´´

Akcia 10´´

Výhoda 10´´



zhrnutie

1. Ktoré dve veci vám 
boli užitočné? 

2. Ako a kedy ich 
využijete? 



nabudúce

Pochopíme, že nikto éterické 
oleje nepotrebuje (reč bude o 
zisťovaní skutočných potrieb)

Spoznáme, aký význam má 
výber slov, čo sú spomaľovače 
a čo zrýchľovače (zaťažovače 
a odľahčovače).



Domáca úloha
1 príbeh s magickou formulou
Pre akých poslucháčov/príležitosti sa hodí
Úvod - WIIIFM (prečo to majú počúvať, prečo je to pre 
nich)
Príbeh (100 sekúnd, konkrétne fakty)
Akcia: UROBTE TOTO
Výhoda: BUDETE Z TOHO MAŤ TOTO
(Pozn: V časti akcia+výhoda už neposkytujeme nové informácie, len zhrnieme povedané)

2 príklady pútavých otvorení



Čo sme sa dnes naučili
1.Magická formula
2.Potvrdila som si, že po príbehu mám povedať, čo 

majú urobiť  a čo z toho budú mať, aj to tak robím. 
3.Pútavé otvorenie: prekvapivé, príbeh
4.Hodnota databázy príbehov
5.Mať istotu, že hovorím pravdivý príbeh
6.Nezabudnúť povedať jasne, čo mu “aktivita - čo má 

robiť” prinesie
7.“Je to na všetko” - vyhnúť sa floskuliam



ešte k príbehom

1.Používať konkrétne fakty, nie “často sa mi stáva”
2.Mať pripravený úvod a záver, nacvičené (aj OaO)
3.Priebežne predávať: načo sem prišli, čo je cieľ (treba 

mať viac viet na túto tému, trénovať ich a overovať v praxi)


