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Meditácia 
- dvojitej 
pozornosti

Mať rád sám seba
Keby nebolo treba nič meniť?

Prebývam v sebe
Všetko je v poriadku

Nebojovať: Ako viem, že niečo môže byť? Lebo to je.



SLAJDY - TECHNIKA
● Obrazovka na trase medzi očami 
● Očný kontakt: nie na plátno, ticho
● Ovládač: odložiť, nie na plátno
● Červené svetielko - ukazovátko
● Poloha plátna: zlatý rez, hore
● Otázka - odpoveď (problém - riešenie)
● ppt, google prezentácie, Prezi
● Rozloženie miestnosti



SLAJDY - tvorba

● 6x6
● bezpätkové písmo, čitateľné, veľkosť
● 4 farby, pozitív
● vodorovne
● 10 sekúnd
● prosté grafy, obrázky



k príbehom
● Otázka - odpoveď (problém - riešenie)
● Výborná práca s ukážkami
● Gestá môžete robiť! Príbeh ich rozbieha.
● Priama reč.
● Návody.
● Vlastný príbeh nad zlato.
● Jasné, čisté úvody a závery.
● Usilovnosťou a odvahou sa podobáte najlepším.
● Každá z vás je originál.



k príbehom
● “určite mi dáte za pravdu”
● konkurenčné značky - vynechať zmienky
● barlolamač (“zahodíte inhalátor” - MOŽNO)
● esenciálne oleje “vieme použiť”  - môžeme použiť
● ??? ….
● Určite ste to zažili, možno ste to zažili … tvoj 

príbeh!
● Chcem hovoriť vs. dnes sa dozviete
● Moja prednáška - téma pre vás



Fakt - výhoda - príbeh/použitie
Esenciálne oleje doTERRA sú 100% prírodné,
takže sú priateľské vášmu telu.
Nabudúce, keď použijete na bolesť mätu namiesto brufenu, 
budete vedieť, že ste urobili niečo pre svoje zdravie.

Wild Orange je fototoxický,
čo znamená, že pri styku pokožky so slnkom môžu vzniknúť na 
koži škvrny. 
Preto počas leta používajte radšej zelenú mandarínku, ktorá túto 
vlastnosť ako jediný citrus nemá. 



1. Kritiku povedz mne, chváliť ma choď k 
ostatným

2. Námietky a sťažnosti sú vyjadrením 
ZÁUJMU

3. Sú príležitosťou získať lojálneho 
zákazníka

4. Dôležité je, čo sa deje, KÝM odpoviete.

reagovanie na námietky, sťažnosti: 
POSTOJ (1)



1.Lojálnym zákazníkom sa stáva ten, ktorý je 
mimoriadne spokojný. Mimoriadna spokojnosť 
sa získava komunikáciou. 

2.Dale C: Nesnažte sa mať za každú cenu 
pravdu. Vyberajte si svoje boje. 

3.Dale C: Dovoľte, aby nápad vznikol v JEHO 
hlave. 

reagovanie na námietky, sťažnosti: 
POSTOJ (2)



reagovanie na námietky, sťažnosti: POSTUP

1. Vypočuť, s úctou
2. Spracovať
3. Odpovedať
4. Overiť pochopenie / dohodu



námietky: SPRACOVANIE
1. Vypočuj
2. Vankúšik (parafráza)
3. Povedzte mi o tom viac (čo presne to pre 

vás znamená? Ako je to dôležité?
4. Keby sme toto vyriešili, čo iné? (vám 

leží na srdci, potrebujeme vyriešiť, 
stojí v ceste …)

5. Znova od bodu 1, dokedy treba. 



námietky: ODPOVEDANIE

1. Súhlas
2. Odmietnutie
3. Vysvetlenie



Koučing zručností    
ŽIVOTNÝ POSTOJ!

1. Čo bolo dobre
2. Čo treba zlepšiť

1. Prvého necháme hovoriť kolegu
2. Čo je dobré / Želaný stav, nie chyby
3. Stojíme a pozeráme rovnakým smerom

+



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? 



na konci - za feedback

     Za každú odpoveď 



Čo bolo dnes užitočnÉ
Námietky - názorná ukážka spracovania
Aké dôležité je spracovať, kým odpoviem
Usporiadanie miestnosti - zorné pole
Pravidlá na slajdy
Naladenie sa pred dôležitou konvezráciou
Vyskúšala som si to
Koučing zručností - aj na seba
Užitočné pre doTERRA, aj do života.



Vyjadrenie opačného názoru
1. Vankúšik (chápem, respond - aj 

emocionálny, to je zaujímavé, hm)
2. Môj “dôkaz” - napr. príbeh,    

citát, ukážka
3. … a preto si myslím, že:

Vyhnúť sa “ale”, “napriek tomu”, “avšak”.

Vhodné aj pri QaA


