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Témy na 
webinár 4

Naladenie na seba pred lekárničkou
QaA: Otázky a odpovede



Meditácia 
- dvojitej 
pozornosti

Mať rád sám seba

Keby nebolo treba nič meniť?



Dnes sa dozviete
1. Ako sa naladiť na seba pred lekárničkou: 

meditácia a otázky
2. Príprava: aké otázky môžem dostať?

3. Ako viesť časť na Otázky a Odpovede?
4. Ako reagovať na podpásové otázky?

5. Tri SILY, ktoré ťa podržia
6. Kto dnes získa darček za domácu úlohu
7. Ako sa pripraviť na ďalší webinár



otázky a odpovede - prínosy
1. Môžeš doplniť svoju prezentáciu
2. Môžeš upresniť
3. Vyjde najavo nesúhlas - a záujem
4. Podporí interakciu - lepšie 

zapamätanie



otázky a odpovede: riziká

1. Možno nebudem poznať odpoveď
2. Niektorý poslucháč môže chcieť uchvátiť 

pozornosť
3. Časový limit
4. Ak publikum nebude reagovať
5. Nepriateľský poslucháč



otázky a odpovede: postup
1. Teraz máme … minút na otázky
2. Kto má prvú otázku?

● Parafrázuj
● Pozeraj na všetkých
● Odpovedz
3. Kto má ďalšiu otázku?

● Ak nikto, polož vlastnú
4. Kto má poslednú otázku?
5. ZOPAKUJ záver prezentácie



otázky a odpovede: dobré rady
1. Vyvolávaj dlaňou hore
2. Prvého som videl …
3. Sústreď sa na telo, postoj
4. Pokojne povedz, ak niečo nevieš - a radu
5. Priprav si svoje otázky (ktoré chceš, 

ktoré nechceš)
6. Nevstupuj do konfliktu, vytváraj súlad
7. Počas prezentácie zbieraj otázky
8. Ak si si istý, že je podpásová, reaguj tak
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otázky a odpovede: príklady
1. Aká je trvanlivosť EO? 
2. Naozaj sa môžu užívať vnútorne? 
3. Je bezpečné ich používať aj pre batoľatá?
4. AKé majú vzdelávanie? 
5. Ako funguje difuzer? - Zvlhcuje to aj 

vzduch?
6. Prečo to toľko stojí? 
7. Prečo si to nemôžem hocikde kúpiť? 
8. Proč naše olejíčky nemastí? 
9. Rozdíl mezi doTERRA a Young Living?



otázky a odpovede: nepríjemné
1. Ten co je navrchu tohto obchodu najviac 

zarába? 
2. Nemôže to byť nebezpečené používať tieto 

silné oleje laicky? vnútorne? u detí? 
3. Ty zo mna máš kolko?
4. ako to, že ty máš herpes, keď máš svoje 

oleje? 
5. prečo mám ten olej kúpiť len od teba?



podpásové otázky

1. Povedz, o čom to je
2. Pozitívny fakt
3. Výhoda pre poslucháčov

Cieľ: zapuzdriť rýpala, poskytnúť pozitívne 
informácie o produkte zvyšku publika a 
obnoviť súlad so zvyškom publika. 



o čo sa môžeš oprieť

1.Sila skupiny (zdieľanie, 
materiály, podpora, 
vedenie)
2.Sila odvahy (do it, vítaj 
kritiku)
3.Sila cieľa - príťažlivá



CIELE

1.Poslanie
2.Finančný cieľ o 6 mesiacov

Hodnota reálnych cieľov

Napíš si svoje ciele TERAZ
zdokonalíš ich potom



Ako sa naladiť na seba pred lekárničkou
1. Čo je toto za situáciu?
2. Čomu verím?
3. Ako sa cítim?
4. Čo chcem?
5. Načo mi to bude dobré?
6. Čo urobím? 



zhrnutie

1. Ktoré dve veci vám 
boli užitočné? 

2. Ako a kedy ich 
využijete? 



Čo bolo dnes užitočnÉ
● Štruktúra na podpásové otázky
● Parafrázovanie
● Moje ÁNO tvojmu NIE
● Pozornosť k sebe je oslobodzujúca
● Pripravovať seba, premýšľať o sebe
● Nedávať pozornosť rýpalom; vtedy použiť len "otázka sa týka", bez 

"vaša"
● Nepozerať príliš dlho na toho, kto sa pýta
● Urobiť si databázu príbehov, štandardných odpovedí (Ir dodávam, aj 

Faktov a výhod, ktoré budú nabudúce)
● Pokračovať v rozhovoroch aj po skončení kurzu. 



domáca úloha

● Kto neurobil: minulú úlohu
● 2 fakty o troch éterických olejoch: Mäta, 

Citrón, Levanduľa. 



nabudúce
● Reč tela
● Zisťovanie potrieb
● Predstavenie 

produktu
● Ako vyjadriť opačný 

názor (začiatok)
● Koučing zručností


