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Programos moduliai 
 
Šiandienos programoje – penki moduliai. Kiekviename jų atsakysime į du 
klausimus.  
 

• Pož iūr is į  į taką  
 
Koks požiūris į įtakos procesą yra geriausias ir “sveikiausias”?  
Koks požiūris yra gyvybiškai svarbus norint palenkti žmones savo pusėn ir 
pasiekti, kad jie ištartų jums “taip”? 
 

• Į takos psichologija  
 

Kaip žmonės keičia savo nuomonę?  
Ką turite daryti, kad psichologiškai būtumėte kiek įmanoma įtikinamesni?  
 

• Į takos kalba 
 
Kokie yra patys svarbiausi žodžiai, kuriuos turite žinoti ir vartoti, kad 
paveiktumėte žmones?  
Kaip perteikti savo mintį taip, kad ji pasiektų tikslą, sužavėtų auditoriją?  
 

• Į takos verslas 
 
Kaip sukurti savo prekinį ženklą ir įsitikinti, kad jūsų įmonė yra kiek įmanoma 
patrauklesnė?  
Ką daryti, kad žmonės norėtų su jumis dirbti, norėtų turėti verslo reikalų?  
 

• Į takos ekonomika 
 
Ką elgesio ekonomika diktuoja apie tai, kaip mes priimame sprendimus?  
Ką turite žinoti, kad pasiektumėte, jog žmonės priimtų tokius sprendimus, 
kokius jūs norite, kad jie priimtų?  
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Kas yra įtaka?  
 
Įtaka – tai tarpasmeninės taktikos ir socialiniai įgūdžiai, kurie subtiliai 
naudojami pakeisti kitų žmonių elgesį, požiūrį ar įsitikinimus. Tuo siekiama 
įgyti savanoriško kitų palaikymo, atsidavimo ir pritarimo. 
 
Tai žmogus, kuris nori paveikti kitus apgalvotai, sąmoningai ir turėdamas 
tikslą. Vis dėlto, jo/jos “taikiniai” nebūtinai sąmoningai supranta apie jam 
daromą įtaką, mat tai dažniausiai yra labai subtilu ir vyksta neformaliai, 
neretai kaip dalis įprasto pokalbio ar tiesiog vyksta ilgą laiką. Įtakos darymas 
labai skiriasi nuo derybų. Daugiausia skiriasi pačiu rezultatu, pasekmėmis. 
 
Derybose svarbiausia – duoti ir gauti. Dėl nieko nenusileidžiama, nebent 
kažkas pasiūloma mainais. Kitaip nei derybose, įtakos darymas nebūtinai 
įtraukia abu - ir duoti, ir gauti. Dažniausiai ten svarbiausia – duoti. Žmogus 
gali padaryti įtaką, pakeisti kitą vien būdamas įtaigus ir įtikinantis. Tam 
žmogus tiesiogiai nebūtinai ką nors duoda, tačiau kitas žmogus duoda ar 
nusileidžia, vien tik iš noro kažką keisti, daryti kitaip. 
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Apie žmonių tarpusavio sąveiką – sandorį reikėtų galvoti strategiškai. 
Pasiruošdamas įvairioms galimoms reakcijoms, kurių galite sulaukti iš 
žmogaus, pastatote save tokioje pozicijoje, kurioje būdami galite susidoroti su 
viskuo geriausiu būdu, kad ir kaip pasisuka įvykiai. Tai reiškia, kad galite 
jaustis pasitikintis, jog galite susitvarkyti su bet kuo, kad ir kaip besusiklostytų 
situacija. Kai galite numatyti kaip jie reaguos – galiausiai tam galite ir 
pasiruošti. Pavyzdžiui, prieš susitikdami su žmogumi, atsakykite sau į šiuos 
klausimus:  
 

• Ką dabar galvojate apie šią tarpusavio sąveiką - sandorį?  
 

• Kaip dabar jaučiatės dėl šios sąveikos - sandorį?  
 

• Kaip elgsitės, jei tas žmogus sureaguos ne taip gerai kaip tikėjotės? 
 

• Kaip jausitės dėl sąveikos – sandorio, jei tas žmogus nesutiks su jumis, 
neatsakys gerai?  

 
• Koks dabar geriausias būdas galvoti apie tarpusavio sąveiką – sandorį?  

 
• Kaip dabar geriausia jaustis dėl sąveikos - sandorio?  

 
• Koks geriausias būdas galvoti apie klientą, kuris prastai sureaguoja į 

jus? 
 

• Kaip geriausia jaustis dėl sąveikos – sandorio, kuri susiklostė kitaip nei 
buvo planuota?  
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Žinutės šalt inis yra tas, kuris perduoda žinią. Šiuo atveju tai būsite jūs, taigi, 
turite daryti viską, kad kuo geriau ją perduotumėte ir pastatytumėte save į 
geriausią poziciją žvelgiant iš to, kurį norite paveikti, pusės. Šiame kontekste, 
šaltinis taip pat nurodo ir tai, kaip jūs sugebate susidoroti su savo emocine 
būsena.  
 
 
Pati ž inia turi du pagrindinius iššūkius. Ką jūs norite, kad jie žinotų ir kaip 
norite, kad jie jaustųsi. Žinia ir jausmas yra vienodai svarbūs, nes nuo 
emocijos priklausys ar jie priims, perpras žinią, o tai ir nulems kaip jie elgsis ir 
ar imsis tinkamų veiksmų.  
 
 
Auditori ja yra tai, su kuo jūs kalbate. Labai svarbu žinoti kaip jie mąsto ir ką 
jie jaučia, žinoti jų poreikius ir lūkesčius, žinoti ko jie tikisi, kad galėtumėte 
geriausiai juos pasiekti. 
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Šaltinis 
 
7 pagrindų sąrašas  
 
1. Patikimas  
 
 Ar jie gali jumis pasitikėti? Ar darote tai, ką sakote?  
 
2. Žavingas  
 
 Ar stengiatės užmegzti su jais ryšį būdamas toks, kad tiesiog 
negalėtumėte jiems nepatikti? 
 
3.  Panašus  
 
 Ar demonstruojate jiems, jog suprantate juos, žinote iš kur jie kilę, kokie 
jie yra?  
 
4.  Ekspertas  
 
 Ar žinai apie ką kalbi? Ar išmanai tai?  
 
5.  Pasit ikintis  
 
 Ar pasitiki savimi sakydamas tai, ką sakai? Ar jie tai jaučia?  
 
6.  Į traukiantis  
 
 Ar viską paaiškinate paprastai, įtraukiančiai ir suprantamai?  
 
7.  Atvir i  t ikslai  
 
 Ar esate atviri kalbėdami apie tai, ko pats siekiate, koks jūsų paties 
tikslas?  
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Žinia  
 
Kaip paversti žinią kiek įmanoma logiškesne?  
 
Koks jūsų teiginys?  
 
Kokius įrodymus turite?  
 
Kokie būtų kontrargumentai jums?  
 
Kokius įrodymus galėtų pateikti jums prieštaraujantys?  
 
Ar galite su tuo ginčytis?  
 
Kokiais kalbos įgūdžiais galėtumėte pasinaudoti?  
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KOKIĄ SAVIJAUTĄ JIEMS SUKURSITE DĖL PERDUODAMOS ŽINIOS?  
 
 
 
7 būdai paveikti jų jausmus  
 
 
1.  Jūsų emocinė būsena 
 
Tai, kaip jaučiatės jūs, paveiks ir jų savijautą. 
 
2.  Užmegzkite ryšį  
 
Tai, kaip su jais sutarsite, turės įtakos tam, kaip jie apskritai jausis. 
 
3.  Užduokite klausimus  
 
Klausimai, kuriuos užduosite, nukreips jų dėmesį į tam tikrus dalykus, kurie 
sukuria jausmą. 
 
4.  Dalinkite komplimentus ir pagirkite  
 
Jei nuoširdžiai pasakysite kažką gero – dauguma žmonių iškart pasijus gerai.  
 
5.      Pasakokite istorijas  
 
Istorijos kuria emocijas. Tai nepaprastai galingas įtakos įrankis.  
 
6.     Juokaukite 
      
Humoras tinkamu metu gali neįtikėtinai jums padėti paveikti žmonių savijautą. 
 
7.      Naudokitės gestais 
 
Naudokitės gestų “inkarais” susitieti tam tikrus jausmus su tuo, kuo norite, 
kad jie juos susietų. 
 

   



THE POWER OF INFLUENCE  OWEN FITZPATRICK INTERNATIONAL 

PAGE 11 OF 27                                                                                                          COPYRIGHT  OWEN FITZPATRICK 

Ryšys, tempas ir vedimas  
 
 
Ryšys yra labai veiksmingas, nes žmonėms patinka tokie patys kaip ir jie. Kai 
prisiderini ir diktuoji savo tempą nesąmoningai – tai leidžia sukurti subtilią 
jungtį, per kurią galite juos nuvesti į skirtingas puses. Tai ir yra pagrindinė 
tempo ir vadovavimo idėja.   
 
Tempo nustatymas tai savo elgesio arba kalbos akivaizdus ir nuolat 
vykstantis derinimas arba atspindė j imas kito žmogaus elgesio, kalbos 
arba patirties atžvilgiu. Derinant kvėpavimą ar kūno laikyseną arba 
naudojantis tais pačiais raktiniais žodžiais ar priežodžiais, kuriais naudojasi 
kitas žmogus – jūs galite sukurti stiprų ryšį/ satykius su tuo žmogumi.  
 
Vadovavimas – kai jums pavyko prisiderinti, sėkmingai nustatyti tempą kitam 
žmogui, jūs galite pradėti keisti savo elgesį ir jie keisis kartu su jumis. Taigi, 
pavyzdžiui, žvelgiant labai paprastai, jei kažkas laiko prieš save sukryžiavęs 
rankas ir jūs jas sukryžiuojate, o po keleto sekundžių jas atleidžiate ir jie taip 
pat jas atleidžia – galima sakyti, kad jūs diktuojate tempą ir vadovaujate jų 
elgesiui.  
 
Įvairūs pavyzdž iai: 
 
Kvėpavimas: Pritaikykite savo kvėpavimą, jo tempą prie kito žmogaus 
kvėpavimo.  
 
Kūnų  laikysena:  Galite atspindėti kito laikyseną tiesiogiai, netiesiogiai, iš 
dalies arba galite suderinti vieną savo elgsenos dalį prie jų kitos dalies (pvz. 
kvėpavimą su jų tonacija). 
 
Balso ypatybės: Suderinkite tono, garso, intonacijų ir pan. pasikeitimus.  
 
Žodž iai: Galite susiderinti su kito žmogaus nuosekliu reprezentacinių, 
erdvės ar laiko priežodžių vartojimu.  
 
Veido išraiškos: Atkreipkite dėmesį į jų veido išraiškas ir naudokite jas 
subtiliai atkartodami. 
 
Gestai: Pagarbiai ir elegantiškai prisiderikite prie žmogaus gestų. 
 
Frazių  kartoj imas: Kartokite jiems tokias frazes, kokias jie mėgsta kartoti.  
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Auditorija 
 
Auditorija – tai, su kuo jūs kalbatės. Tam, kad galėtumėte kuo labiau prie jų 
prisiartinti, labai svarbu žinoti, ką jie galvoja ir jaučia, kokie jų poreikiai ir 
lūkesčiai.  
 
Kai galvojate apie savo auditoriją, paklauskite savęs šių klausimų:  
 

• Kokio tipo asmenybės jie yra?  
 

• Koks motyvacijos stilius jiems atrodo priimtinas? 
 

• Ką jie mano iš anksto? 
 

• Ką jie mano apie jus? 
 

• Kokį vaidmenį jie mano atliekantys savo darbe?  
 

• Kaip jie jaučiasi dėl šio pokalbio?  
 

• Kaip aptariamas iššūkis verčia juos jaustis?  
 

• Kokius jausmus norėtumėte, kad jie jaustų jums? 
 

• Kaip norėtumėte, kad jie jaustųsi dėl šio pokalbio?  
 

• Kokia norėtumėte, kad būtų jų savijauta?  
 

• Kaip norite, kad jie jaustųsi dėl to iššūkio?  
 

• Kaip norite pakeisti jų mąstyseną?  
 

• Kuo norėtumėte, kad jie tikėtų po to?  
 

• Ką norėtumėte, kad jie darytų po to? 
 

• Kaip norite, kad jie jaustųsi tai darydami?  
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Kalbos įgūdžiai  
 
Gebė j imas bū t i  meniškai paviršutinišku  
 
Kuo paviršutiniškesnis esi, tuo daugiau šansų turite “tiksliai pataikyti” 
susiedamas tai su žmogaus gyvenimu. Kai kalbate meniškai paviršutiniškai ir 
naudojate išraiškas bei žodžius, kurie palieka mažai galimybių suklysti, būti 
netiksliam – kiti manys, kad jūs puikiai juos suprantate. Pavyzdžiui, 
panagrinėkite horoskopus žurnaluose ar laikraščiuose, pažvelkite kokie 
žodžiai vartojami siekiant, kad tai, kas parašyta skiltyje tiktų kiekvienam be 
išimties.  
 
“Truizmai” arba savaime suprantama tiesa 
 
Truizmai - teisingi pareiškimai ar komentarai, kurie kito žmogaus priimami 
kaip akivaizdi tiesa. Dažnai tai savaime suprantami faktai, kuriais galite 
pasinaudoti norėdami sustiprinti patikimumą. Prekyboje jie žinomi kaip “Taip, 
taip komplektai”.  Naudojatės keletu truizmų iš eilės ir sujungiate juos 
naudodamiesi jungtukais (ir, nes, kol, todėl) bei nukreipiate visus tuos 
teisingus teiginius į tai, kuo norite juos įtikinti. Taip yra todėl, kad žmogus taip 
įsitikinęs jūsų faktų teisingumu yra linkęs pritarti ir tam pasiūlymui, kuris 
nebūtinai teisingas.  
 
BET 
 
Žodis “bet” yra labai galingas norint nukreipti kito žmogaus dėmesį nuo to, 
kas pasakyta prieš “bet” į tai, ką pasakote po “bet”.  
 
KOL KAS 
 
“Kol kas” yra puikus žodžių derinys, kuris bet kokį apribojimą ar terminą 
padaro įmanomą, kai vartojamas sakinio gale ar pradžioje. 
 
Todėl, kad  
 
“Todėl, kad” žmogaus mintims turi tokį poveikį, kad tai, kas eina po “todėl, 
kad” yra įrodymas, paremiantis tai, kas pasakyta pries “todėl, kad”. Net jei šį 
junginį naudosite be įtikinamo argumento – jis vistiek gali turėtį labai didelį 
poveikį.  
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Prielaidos/spė j imai  
 
Prielaidos yra vienas iš svarbiausių dalykų siekiant įvaldyti kalbą. Prielaidos 
sukuriamos teisingai nuspėjant tam tikrus dalykus sakinyje. Visi sakiniai 
priklauso nuo jūsų prielaidų, kad tam tikri dalykai yra teisingi, taigi, visi 
sakiniai turi prielaidas/spėjimus. Jei sakau: “Aš neapkenčiu to didelio 
baklažano, kuri turi savo sode.” Pateikiamos prielaidos, kad egzistuoju aš, 
egzistuoji tu, egzistuoja baklažanas, baklažanai gali augti dideli, dideli 
baklažanai gali būti nekenčiami, egzistuoja sodas, aš galiu nekęsti, tu gali 
turėti dalykus, tu turi sodą, didelį baklažaną, o dideli baklažanai gali augti 
soduose. Pavartoję keletą truizmų, o po jų išrikiavę prielaidas, pastebėsite, 
kad tada jūsų kalba turės didelės įtakos tiems, su kuriais bendrausite.  
 
1) LAIKO PRIELAIDOS  
 PRIEŠ, PER, PO, KAI, PRADŽIA, PABAIGA, PRADĖTI, TĘSTI, SUSTOTI  
Prieš jums pradedant mėgautis ypatingomis akimirkomis per puikų seminarą, 
noriu pasiruošti. Kai pradėsite atsipalaiduoti, noriu, kad patogumo jausmas 
tęstųsi.  
 
2) ‘AR’ 
Mokėsite grynais AR kortele? Persirengsi dabar AR po minutės?  
 
3) KOMENTARAI 
LAIMEI, SĖKMINGAI, VIENA LAIMĖ, AKIVAIZDŽIAI  
Viena laimė, kad šie įgūdžiai tokie lengvi ir leidžia jums tapti efektyviais iš 
karto, o laimei, kuo daugiau treniruojiesi, tuo geriau tau sekasi.  
 
4) APIBŪDINANČ IOS PRIELAIDOS  
KAIP LENGVAI, KAIP GREITAI, KAIP SĖKMINGAI, KAIP PUIKIAI, KOKIO 
DYDŽIO, KOKS GRAŽUS  
Kaip greitai persirengsi? Kaip lengva tai padaryti? Kokio dydžio tavo namas?  
 
5) Ž INOJIMO PRIELAIDOS  
SUPRASTI, SUŽINOTI, PASTEBĖTI, IŠMOKTI, ATRASTI, PATIRTI 
Nežinau ar pastebėjai, kad kažkaip naudojiesi tuo natūraliai. Ar jau patyrei 
atsipalaidavimo jausmą? 
 
6) EILIŠKUMO PRIELAIDOS   
PIRMAS, ANTRAS, PASKUTINIS  
Pirmas svarbus supratimas, kurį įgysite, bus paskutinis dalykas jūsų mintyse, 
kai sužinosite antrą sėkmės paslaptį.  
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Štai visų tų dalykų viename ilgame sakinyje pavyzdys:  
 
Jūs lankote šias paskaitas ir domitės, kaip sustiprinti savo įgūdžius, bei 
skaitote tam bent kiek padėti galinčias knygas, o prieš jums pradedant 
mėgautis savo prielaidų kalboje naudojimo meistriškumu, man smalsu, ar tai 
tikrai užims labai mažai laiko ir ar tikrai bus neapsakomai linksma mokantis 
taip greitai, nes kai pastebėsi, kaip elegantiškai pradedi naudotis kalbos 
dėsniais, noriu, kad suprastum ir pagalvotum, kaip tai lengva ir kaip puikiai 
tau sekasi nepriekaištingai naudotis tais dėsniais. Laimė, ši pirma dalis apie 
prielaidų įvaldymą skirta tam, kad sužinotum apie jas ir paskutinis dalykas, 
kurį turi žinoti yra tai, kaip praktikuodamasis gali atrasti daugybę būdų, kaip 
dar jomis naudotis.  
 
12 pač ių  į taigiausių  žodž ių   
 
Jeilio atliktas tyrimas parodė, kad šie 12 žodžių yra patys įtaigiausi (tirta anglų 
kalba) 
 
1.    Tu/jūs 

 
2.    Lengva 

 
3.    Nauja 

 
4.    Sutaupyk 

 
5.    Nemokamas 

 
6.    Pagalba 

 
7.    Pinigai 

 
8.    Rezultatai 

 
9.    Meilė 

 
10.  Įrodyta 

 
11.   Atradimas 

 
12.   Garantija 
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Įtakos verslas - tai supratimas kaip daryti įtaką žemiau išvardintiems 
žmonėms:  
 
Paveikti kl ientą  ar vartotoją  
 
Paveikti savo komandą   
 
Paveikti lygiaverč ius partnerius  
 
Paveikti aukšč iau esanč ius  
 
Paveikti auditori ją   
 
Paveikti kitus verslo parnerius 
 
 
 3 dalykai į  kuriuos reikė tų  atkreipti  dėmes į :  
 
1) Ego 
 
2) Politika 
 
3) Santykiai, ryšiai 
 
 
Pagrindinės efektyvios verslo komunikacijos nuostatos:  
 
1) Būkite labai tikslus ir aiškus  
 
2) Visiškai atsikratykite korporacinio žargono  
 
3) Perpraskite gavėjo poreikius, tikslus, baimes, ryšius/santykius 
 
4) Atraskite kuom jūsų žinia susijusi su tuo, ko jie nori ar ko jiems reikia  
 
5) Pristatykite savo žinią visa tai turėdami mintyse  
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Verslo charizma  
   
Charizma - tai gebėjimas būti kuo originalesniu, kuo autentiškesniu ir visiškai 
būti savimi. Išreikšti save tokiu būdu, kuris sudomina ir linksmina kitus. Jei 
norite tai padaryti, jums padės atsakymai į šiuos klausimus:  
 
  Kuo tu geresnis už visus kitus?  
 
  Kuo skiriesi nuo visų kitų?  
 
  Kuo išskirtinis tavo prekinis ženklas/produktas/paslauga?  
 
Būti kitokiu ir būti geresniu už visus kitus yra du skirtingi dalykai. Būti geresniu 
– tai turėti konkurencinį pranašumą, būti kitokiu – tai giliai kapstytis ir ieškoti, 
kas tavo verslui suteikia individualumo. Ne vien vertybės, kurias gina, bet ir 
specifinės, unikalios savybės, dėl kurių jis išsiskiria. Kuo aiškiau gali atsakyti 
sau į šiuos tris klausimus, tuo labiau tikėtina, kad tiesiog nušviesi visą rinką.  
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Psichologiniai įtakos faktoriai  
Yra nemažai psichologinių principų, kurie gali padėti jums perprasti, numatyti 
kaip kitas žmogus reaguos į žinią ar naujieną, kurią jam pristatysite. Robertas 
Cialdini yra gerai žinomas tyrinėtojas, kuris suskirstė įtaigos principus. 
Įsisavinus šiuos 6 principus, jums bus lengviau paveikti kitus, daryti kitiems 
įtaką.  

1. Įsipareigojimas   
Jei esate įsipareigojęs kažką padaryti – kur kas lengviau jus įtikinti to pažado 
laikytis. Tai vadinama “kojos tarpduryje fenomenu”. Tai reiškia, kad kažkam 
yra kur kas lengviau mus įtikinti padaryti kažką didelio, kai tik jie įkalba mus 
padaryti kažką mažo. 

2. Atoveiksmis   
Kai kažkas padaro kažką jums – jūs esate kur kas labiau linkęs jaustis 
įsipareigojęs padaryti kažką jiems.  

3. Simpati jos 
Jei kažkas jums patinka, jiems kur kas lengviau jus įtikinti. Tai jau 
nagrinėjome kaip vieną iš 7 įtaigaus žmogaus pagrindų. 

4. Autoritetas  

Kai gerbiate kažką už tai, kad jie žino daugiau negu jūs, jiems lengviau jus 
įtikinti. Tai galima sulyginti su eksperto principu. Jis aptartas kaip viena iš 
įtaigiausio žmogaus savybių.  

5. Stygius  
Kuo sunkiau kažką gauti, tuo labiau to norisi.  

6. Social inis įrodymas  
Jūs esate labiau linkęs paklusti vienokiai ar kitokiai įtakai, jei kiti tam pakluso 
prieš tai. “Masių efektas”  - labai gerai elgesio mokslo ištirta grupinio mąstymo 
forma, kuri daug kur pritaikoma. Pagrindinė taisyklė ta, kad kuo labiau 
išplatinamos elgesio taisyklės ar įsitikinimai, kaip atsiranda mados ir įvairios 
užgaidos, yra sukuriamos, mat galimybės, jog žmogus tai priims auga su 
proporcija žmonių, kurie jau tai priėmė.  
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Įtakos  

ekonomika 
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2 mąstymo sistemos  
 
Norint suprasti elgesio ekonomiką, vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos reikia 
perprasti – tai, kaip veikia mūsų mintys pasaulio supratimo proceso metu. 
Mūsų smegenys sudarytos iš dviejų mąstymo sistemų: 
 
Pirma sistema ir Antra sistema  
 
Pirma sistema – automatinė, intuityvi, greita, skaičiuojanti. Tai sistema, 
kuri reikalauja mažiausiai pastangų ir kuria mes naudojamės dažniausiai. 
Mes iškart teisiame, vertiname dalykus ir fomuojame įspūdžius iš to, kas 
dabar vyksta pasaulyje, naudodamiesi “trumpiausius kelius” arba euristika 
(sprendimas gaunamas bandymų ir klaidų keliu), kuri supaprastina pasaulį 
aplink mus. Šios sistemos dėka mes žinome, kad 1 + 1 = 2 arba 4 X 6 = 24. 
 
Antroj i  sistema – viską apgalvojanti, lėta ir reikalaujanti daug pastangų. 
Tai sistema, kuri naudoja daug energijos ir pastangų, nes mes stengiamės 
išanalizuoti situacijas labai atsargiai ir kritiškai. Mes praleidžiame daug laiko 
galvodami kiek įmanoma pagrįsčiau ir racionaliau, labai į tai 
susikoncentruojame. Mes suskaičiuojame kiek bus 347 X 879 naudodamiesi 
šia sistema. Tai reikalauja daug energijos.  
 
Pirmąja sistema naudojamės didžiąją dalį laiko. Jos stiprybė glūdi greityje ir 
paprastume. Silpnybės – logiką paveikia mūsų emocijos, be to, labai didelė 
klaidų tikimybė dėl to, kad priimame tai, pagal tai, ką atpažinome arba 
naudodamiesi trumpiausiu keliu.  
 
Antroji sistema yra retai naudojama. Jos stiprybė – galite būti tikras, kad ja 
pasieksite kur kas geresnį ir tikslesnį sprendimą. Silpnybės – užima labai 
daug laiko ir naudoja daug energijos, todėl negalime ja naudotis ilgai.  
 
Dauguma pokalbių vyksta naudojantis pirmąja sistema. Elgesio ekonomika 
padeda mums suprasti kaip žmonės priima sprendimus, remdamiesi pirmos 
sistemos informacijos interpretacijomis. 
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Rėminimas:  
 
Tai, kaip jūs rėminate informaciją, kuria dalinatės su žmonėmis, turi labai 
didelės reikšmės tam, ką jie galvos apie pateiktą informaciją.  
 
Jų pirmoji sistema yra paveikta jūsų naudojamų žodžių, tad remianties tuo jie 
ir priims tam tikrą sprendimą.  
 
Pavyzdžiui, tarkime, kad jūs dirbate finansinėje institucijoje ir siūlote kažkam 
draudimo paketą. Štai du skirting būdai, kaip pristatyti produktą.  
 
“Jei nuspręsite priimti šį pasiūlymą, jūs galėsite sutaupyti 300 dolerių.”  
 
“Jei jūs nuspręsite nesutikti su šiuo pasiūlymu – prarasite 300 dolerių.” 
 
Nors jūs praktiškai sakote visiškai tą patį, žmonės labiau linkę energingai 
sureaguoti tada, kai jūs įrėminate tai kaip kažką, ką jie “praras”. Žmonėms 
dvigubai labiau rūpi ką jie gali prarasti, nei ką jie gali laimėti. 
 
Kitas pavyzdys – tai tyrimas apie tam tikros formos vėžiui skirtą medicininę 
procedūrą. Pasiūlymas buvo pateiktas dviem skirtingais būdais:  
 
“Jei jūs sutiksite su operacija – po penkių metų turėsite 90 proc. išgyvenimo 
tikimybę.” 
 
“Jei jūs sutiksite su operacija – po penkių metų neišgyvenimo tikimybė tik 10 
proc.”  
 
Šį kartą “90% tikimybė išgyventi” turėjo kur kas geresnį poveikį. Tada daug 
daugiau nusprendė pasirinkti operaciją nei lyginant su tais, kuriems buvo 
pasakyta apie 10 proc. mirtingumo tikimybę.  
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Sprendimų  nuovargis:  
 
Sprendimų nuovargis apibūdina tai, kad kai mes esame priversti priimti labai 
daug sprendimų per tam tikrą laiko tarpą, mus taip išsekina procesas, kad 
vėliau pastebime, jog praradome energiją priimti protingus sprendimus. 
Dažnai tada sprendimams priimti mes naudojamės nykščių taisyklėmis ar 
trumpiausiais keliais.  
 
Status Quo šališkumas: 
 
Status quo šališkumas apibūdina tendenciją, pagal kurią mes linkę 
sprendimus priimti inerciškai. Dažnai mes esame pasiryžę sutikti su 
automatiška galimybe, ypač tada, kada kenčiame nuo sprendimų nuovargio. 
Mūsų emocijos ir instinktai taip pat gali mus paveikti. Tyrime teisėjai Izraelyje 
buvo 30% labiau linkę priimti ieškovui naudingą sprendimą iškart po pietų, nei 
po kelių valandų, iškart prieš pertrauką. Švedijoje 86% žmonių yra organų 
donorai. Danijoje – 4% yra organų donorai. Švedijoje automatiškas 
pasirinkimas ties klausimu apie organų donorystę yra TAIP, Danijoje – 
automatiškas pasirinkimas yra NE. To reikšmė yra milžiniška. Žmonės labai 
dažnai rinksis automatišką pasirinkimą, taigi, ką pateiksite, kaip automatišką 
pasirinkimą turės įtakos jų sprendimui. 
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Kontaktai:  
 
Owen Fitzpatrick 
 
owen@owenfitzpatrick.com 
 
www.owenfitzpatrick.com 
 
www.nlp.ie 
 
www.charismatrainingacademy.com 
 
www.facebook.com/ofi23 
 
www.twitter.com/owenfitzp 
 

Charizmos akademija 
Šie mokymai internetu yra kupini vaizdo įrašų apie kiekvieną charizmos 
aspektą. Ten taip pat yra vaizdo medžiagos iš dviejų Charizmos mokymo 
stovyklų, taip pat konstruktyvūs mokomieji vaizdo įrašai apie įvairius 
charizmos elementus.  

Jei tampate nariu – jūs visam gyvenimui gaunate prieigą prie videotekos, mp3 
garso failų ir įvairios medžiagos, kuriose daugiau kaip 30 valandų mokymai, 
kuriuose pagrindiniai raktai kaip tapti charizmatiškesniu. Užsiregistruokite 
iškart po seminaro ir gausite labai ypatingą nuolaidą. Daugiau informacijos apie 
akademiją - www.charismatrainingacademy.com 

Korporaciniai mokymai  
 
Owenas taip pat siūlo įvairius korporacinius mokymus jums tinkamiausia tema. 
Norėdami detalesnės informacijos - susisiekite su Dariumi.   
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Rekomenduojamos knygos  
 
The Charismatic Edge by Owen Fitzpatrick 
 
The Ultimate Introduction to NLP by Dr. Richard Bandler, Owen Fitzpatrick 
and Alessio Roberti 
 
Not Enough Hours by Owen Fitzpatrick 
 
Conversations with Richard Bandler by Richard Bandler & Owen Fitzpatrick 
 
Persuasion Engineering by Dr. Richard Bandler and John LaValle 
 
The Happiness Habit Brian Colbert 
 
From Ordinary to Extraordinary  Brian Colbert 
 
Influence  Dr Robert Cialdini  
 
Thinking Fast and Slow   Daniel Kahneman 
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Kas yra Owen Fitzpatrick? 

 
Owenas Fitzpatrickas yra tarptautinis treneris ir praktinis prichologas. Tai 
knygos “The Charismatic Edge” autorius, 'Conversations with Richard 
Bandler' ir ‘The Ultimate Introduction to NLP’ bendraautorius. Pastaroji 
išversta į septynias kalbas. Owenas taip pat yra vienas iš didžiausios Airijoje 
NLP kompanijos - Airių NLP Instituto įkūrėjų. Jis taip pat yra kvalifikuotas 
psichologas, psichoterapeutas ir hipnoterapijos specialistas. Owenas vienoje 
airių televizijų geriausiu dienos metu vedė laidą 'Not Enough Hours' 
(“Nepakankamai valdanų”). Kurioje kiekvieną savaitę jis dirbdavo vis su kitu 
žmogumi tam, kad padėtų jam efektyviau susitvarkyti su laiku ir gyvenimu. 
Šios laidos buvo neįtikėtinai populiarios ir turėjo aukščiausius žiūrimumo 
reitingus.  

Owenas dirbo su milijardieriais ir Olimpiniais čempionais, padėdamas jiems 
geriausiai padaryti viską, ką jie gali. Jis yra tikras autoritetas charizmos, 
įtaigos, įsitikinimų, motyvacijos, produktyvumo, laiko valdymo, asmeninių 
pokyčių, viešo kalbėjimo ir gyvenimo pilnatvės srityse. Owenas yra įgijęs 
Taikomosios psichologijos magistro laipsnį. Jis keliavo aplink pasaulį 
mokydamas žmones. Taip jis apkeliavo 22 šalis. Tarp jų ir Airiją, Angliją, 
Škotiją, Austriją, Lietuvą, Italiją, Ispaniją, Indiją, Pakistaną, Meksiką, 
Kolumbiją, Ekvadorą, Japoniją ir Jungtines Valstijas. Ten jis mokė įvairiausius 
žmones, kaip pagerinti gyvenimo kokybę. Owenas mokėsi Strateginių debatų 
Harvardo verslo mokykloje. Jam teko kalbėti didžiuliuose renginiuose, 
kuriuose jam teko dalintis scena su tokiais ypatingais verslo rykliais kaip 
Seras Ričardas Bransonas.  

Owenas yra pagerbtas kaip jauniausias licenzijuotas NLP treneris. To jis 
pasiekė būdamas vos 23-jų. Kai jam buvo tik 17-ka, jis buvo vienas 
jauniausių hipnoterapijos specialistų Europoje. Owenas be perstojo dirbo su 
tais, kuriuos kankino depresija, baimės, fobijos, panikos priepuoliai, drovumas 
ar santykių problemos. Jis padėjo jiems išmokti valdyti savo smegenis ir į 
savo rankas perimti gyvenimus. Owenas individualiai dirbęs su tūkstančiais 
žmonių įvairiose pasaulio šalyse, o kiek iš viso dalyvavo jo mokymuose – 
sunku net suskaičiuoti.  

 


