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Témy na 
webinár 5

Reč tela
Príbehy - vylepšenie

Zistenie potrieb klienta
Predstavenie produktu

Opačný názor



Meditácia 
- dvojitej 
pozornosti

Mať rád sám seba

Keby nebolo treba nič meniť?



k príbehom
● Ja-jazyk
● Kedy, kde, kto, čo, prečo, ako
● Presný návod: dávkovanie, riedenie, kam, ktorý 

spôsob použitia (aro, or, top)
● Do záveru, ani magickej žiadnu novú informáciu. 
● Pridať emócie
● Potravu pre zmysly: vôňa, hmat, sluch, zrak, chuť.
● Ak používaš príbeh ako veľké otvorenie, daj dobre 

mierený na konkrétne publikum a do 15 sekúnd!



K príbehom
● Pozor na citlivé informácie - snažte sa, aby 

človek, o ktorom hovoríte, nebol 
identifikovateľný

● Kedysi, mávam, stáva sa mi, pasívne slovesá - 
to sú tiež spomaľovače.

● Priama reč osvieži. Zahrajte to! Uvidíte, 
upútate!

● Vždy si vyberte len jednu pointu príbehu a tú 
povedzte na jeho konci. A za tým magická, 
ktorá je vlastne zopakovaním pointy.



REČ TELA - ak si odporuje



REČ TELA
1. Uvedomovať si telo
2. Očný kontakt
3. Pevne na dvoch nohách
4. Nehrbiť sa, vzpriamene, energia
5. Nespájať ruky, nezakladať
6. Uvoľnené ruky
7. Pevné podanie ruky



Čo skutočne potrebujú 

1.Primárny záujem
2.Emocionálne pozadie
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
● Nehodnotíme, počúvame “verne, oddane”



Predstavenie produktu
1. Úvod - potreba poslucháča
2. Fakt o produkte         

(jedinečný, pozitívny)
3. Výhoda (na základe faktu) 
4. Využitie (o poslucháčovi) ALEBO
5. Príbeh (z vašej zbierky)



Predstavenie produktu - fakty
Tri fakty o LEVANDULI Tri fakty o Mäte Tri fakty o CITRÓNE
protizápalová, bezpečná aj pre 
deti, symbol južného Francúzska

1 kvapka mätového EO = 28 šálok 
mätového čaju, podporuje trávenie, 
získava sa parnou destiláciou

vyrába sa z kôry lisovaním, 
najpredávanejší olej v doTerre, 
fotosenzitívny

znižuje krvný tlak, likviduje opuchy, 
hydratuje pokožku

chladí a tým znižuje horúčku, čistí 
dýchacie cesty, uľahčuje trávenie

vdychovaním zvyšuje koncentráciu 
- sústredenie, čistí povrchy, vzduch 
i telo, pri pečení nahradí strúhanú 
citrónovú kôru

Adaptogen, přírodní 
antihistaminikum, antidepresivní a 
zklidňující

Analgetikum, antibakteriální, 
protiplísňový

Antibakteriální, rozpouští ropné 
látky v těle, má očistné a 
energetizující schopnosti

ukľudňuje, upokojuje, antiseptikum ochladí, vzpruží, uvoľní dýchanie osvieži, vyčistí, prevonia



užitočné vety
● Ste naklonení prírodným riešeniam tohto problému?
● Elysse si čupne k tomu, kto si vypisuje tlačivo: Čo riešime? 
● “Mám najkrajšiu prácu na svete - predávam prírodnú 

medicínu. Je to bezpečné, účinné a lacnejšie.” Za tým krátko 
povie svoju story a na konci je táto veta: Hľadáme niekoho v 
tejto oblasti, do koho by som investovala svoj čas, svoj talent 
a zdroje. Viete o niekom, kto by sa na toto hodil? Tu je video

● Čím viac sa zaujímate o ľudí, tým viac sa zaujímajú oni o vás.
● Ak máte radi ľudí, oni budú mať radi vás. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtRlPHGyJVg


Domáca úloha
1. Príbehy opraviť podľa návodu
2. Pridať k príbehom

● magickú
● návod na použitie
● oleje
● cieľová skupina

3. Fakt+výhoda+dôkaz/použitie o 2 vašich obľúbených olejoch
4. Skúšať si (v mysli, nahlas) PARAFRÁZU na čokoľvek, čo vám 
niekto povie.



zhrnutie

1. Ktoré dve veci vám 
boli užitočné? 

2. Ako a kedy ich 
využijete? 



Čo bolo dnes užitočnÉ
● Na 1 fakt, 1 výhoda (neumlátiť faktami)
● Nespájať ruky, nedržať ovládatko
● Namiesto “často sa mi stáva” dať obraz v mysli - jednu 

situáciu
● Meditácia - návrat do seba
● Stáť, ak sa dá
● Škoda každého príbehu, za ktorým nejde magická
● Škoda každého faktu, za ktorým nejde výhoda (a dôkaz)
● Škoda každej výhody, pred ktorou nebol fakt :)

○



na konci - za feedback

● Za každú odpoveď: 
● Dve vylosované:


