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Meditácia 
- príprava na 

prezentáciU

Balóniky



Témy na 
webinár 3
Príprava: čo treba vedieť a čo mať rád

Zisťovanie potrieb 
Spomaľovače/zrýchľovače



Dnes sa dozviete
1. Zasa kúsok prípravy
2. Prečo nikto nepotrebuje EO a čo teda 

potrebuje
3. Ako sa správne pýtať
4. Spomaľovače - zrýchľovače
5. Kto dnes získa EO
6. Ako sa pripraviť na ďalší webinár



Súznenie s poslucháčmi
Mať rád a poznať

1.Tému
2.Poslucháčov
3.Seba



Súznenie s poslucháčmi II
1. Považujte sa za poctených
2. Hovorte MY - nie VY
3. Nevyhovárajte sa
4. Pripravujte sa
5. Píšte si poznámky - nie celý 

text



Súznenie s poslucháčmi III
6. Nezdôrazňujte seba

7. Poskytujte dôkazy (napr. príbehy)

8. Dobre sa zabávajte

9. Vítajte kritiku

10. Buďte dobrým človekom zbehlým v 
hovorení (Quintilianus)



Čo skutočne potrebujú 

1.Primárny záujem
2.Emocionálny dôvod
3.Dôležité
4.Doplnkové



Ako sa pýtať 

1.Súčasný stav (potreby, nie riešenia!)
2.Budúci stav
3.Prekážky
4.Emocionálny záujem

Otázky otvorené, príčinné, hodnotové



tempo prezentácie 
Oblečenie

Gestá

Štýly učenia (oči, uši, zážitok)

Tempo reči

Použité slová



Spomaľovače
Dovoľte, aby som

Rád by som vám povedal

Ťažkosti, problémy, “nie je problém”

Ja

Zatvárame o ôsmej

Mali by ste

Je to na vás 

Skvelé, úžasné, nádherné

Áno, (ale pritom neviem isto)

Reagovanie na námietky



zrýchľovače
Otázka

Pýtali ste sa, či … Bude vás zaujímať, že .

Vy (ja mám v lekárničke/majte v lekárničke)

Sme tu pre vás do ôsmej

Pomôže vám / oceníte / využijete

Urobte toto

Overené, fungujúce, praktické

Nie som si istý, overím a dám vám vedieť (mailom)



zhrnutie

1. Ktoré dve veci vám 
boli užitočné? 

2. Ako a kedy ich 
využijete? 



Čo bolo dnes užitočnÉ
1.Spomaľovače
2.Archaické výrazy
3.Byť pri príprave a prezentácii vedomá
4.Úvod a záver vedieť spamäti
5.Meditácia na úvod
6.Príprava - nevariť len zo skúseností, ale vedieť aj o 

poslucháčoch. 
7.Magická - použiť ju len s príbehom
8.Opatrne s chorobami - nepoukazovať
9.Reagovať na potreby poslucháčov a zisťovať ich



Domáca úloha
1. Ďalšie dva - tri príbehy s 

magickou formulou, na 1 
minútu

2. Ďalšie 2 otvorenia, najviac na 2 
vety

3. Otázky, ktoré najčastejšie 
dostávaš

4. Otázky, ktoré nechceš dostať



nabudúce

Chvíľa otázok a odpovedí

Podpásové otázky

Ako vyjadriť opačný názor 
(začiatok)

Koučing zručností


