pozbądź się
dźwięków
namysłu!

na scenie,
w trudnych sytuacjach,
w codziennym życiu
yyyyyyyyyyy
ja chciałem eeeee
powiedzieć
że eeeeeeee noooooo
mmmmm aaaaaaaa
yyyyyyy a zresztą
nieważne
eeee
mmmmm
yyyyyaaa
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Witaj!

sztukagadania.pl

W Sztuce gadania zależy mi na tym, aby Twój głos
brzmiał pewnie. Masz w sobie potężne narzędzie do
komunikacji z innymi, wyrażania siebie, osiągania
lepszych wyników. To także Twoja wizytówka. Na
jej podstawie jesteś przez innych oceniany.
Zastanów się: czy mówca, szef, dziennikarz,
nauczyciel będzie brzmiał pewnie i wiarygodnie,
jeśli w każde zdanie wtrąca eeeee, albo yyyyy,
ewentualnie aaaa? Na pewno nie! Czy przekona
klienta, szefa, słuchacza? Będzie mu trudno. Jego
wiedza, doświadczenie, przygotowanie, nadzieja
mogą pójść na marne.
I właśnie dlatego przygotowałem ten e-book. Wierz
mi, pracowałem już z kilkoma „trudnymi
przypadkami”. Sam się za taki uważałem. Być może
Ty też tak o sobie myślisz. Ale to bzdura. Po prostu
brakuje Ci odpowiednich narzędzi.

Ćwiczenia i wskazówki, które zamieściłem w tym
e-booku pozwoliły mi wyeliminować brzydkie
eee- yyy u siebie i u innych praktycznie do zera.
Za chwilę je poznasz. Najpierw jednak pozwól,
że przyjrzymy się jękom nieco bliżej.

Czym są dźwięki namysłu?

Są to to nic nieznaczące dźwiękowe wypełniacze
naszej wypowiedzi, które komunikują
zamiar jej kontynuowania oraz
stworzenie wrażenia płynności.

Brzmi znajomo? Zauważasz je
u innych? A może u siebie?
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Dźwięki namysłu są także określane jako
embolofazje, jęki namysłu, pauzy wypełnione lub z
angielskiego verbal stumbles albo filled pauses. Mniej
oficjalne określenia to stękanie oraz dźwięk kupny.
Autorem tego ostatniego jest prof. Stanisław Górka,
także gość podcastu Sztuka gadania (prof. zawsze
jednak podkreślał, że to określenie nie ma nic
wspólnego z kupowaniem).
To przedłużone samogłoski eee, aaa, yyyy, iiii lub
całe sylaby jak ymmm, emmmm, mmm, nnn.
Dodatkowo wyróżniam jeszcze dźwięki namysłu tzw.
ukryte. Powstają przez wydłużenie ostatniej
samogłoski w wyrazie. Np. dlategooooo, żeeeee,
booooo.

Ważne!

Dlaczego powinnaś/ powinieneś pracować
wyeliminowaniem dźwięków namysłu?
Najkrócej mówiąc, są one męczące dla słuchaczy.
A więc:
Przeszkadzają w odbiorze.
Sugerują, że mówiący nie ma planu swojej
wypowiedzi.
Nie wie, co powiedzieć dalej.
Nie przygotował się.
Brakuje mu wiedzy i kompetencji.
Brakuje mu pewności siebie.

nad
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W tym e-booku skupiam się na przedłużonych
samogłoskach, które wymieniłem powyżej. Jeżeli masz
kłopot z niepotrzebnymi powtórzeniami wyrazów lub
wtrąceniami, przedstawione tu sposoby i ćwiczenia są w
100% odpowiedzią także na te problemy.
A oto kilka przykładów powtórzeń:
To dość ciekawe, ciekawe, ciekawe zestawienie.
Więc, więc więc...
To znaczy, to znaczyyy...
Przykłady wtrąceń: Właśnie, właściwie, no, no więc,
tak naprawdę, wiesz, rozumiesz, tak.

Wiem, że to nie musi być prawda, ale przynajmniej
takie sprawia wrażenie. Jeżeli dźwięków namysłu
jest za dużo zaczynają być interpretowane na
Twoją niekorzyść. Cierpi na tym Twój wizerunek !
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Wiesz już, dlaczego dzwięki namysłu są niewskazane, a
wręcz szkodliwe.
Odpowiedzmy sobie zatem na kolejne bardzo ważne
pytanie...

Dlaczego to robimy (sobie i słuchaczom)?
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Chcemy zachować ciągłość wypowiedzi.
Boimy się, że ktoś nam przerwie.
Nie chcemy stracić uwagi słuchacza.
Chcemy stworzyć wrażenie płynności naszej
wypowiedzi.
Mówimy z zaskoczenia, nie spodziewaliśmy się
tego.
Nie jesteśmy pewni tego, co chcemy dalej
powiedzieć.
Nie chcemy powiedzieć za dużo.
Obawiamy się, że "palniemy jakąś bzdurę".
Brakuje nam wprawy w płynnym mówieniu.
Na co dzień wypowiadamy się krótko, unikamy
dłuższych wypowiedzi.
Taki mamy nawyk (niezależnie od sytuacji).
Stres.
Brakuje nam planu wypowiedzi.
Brakuje przygotowania do rozmowy, wystąpienia.

I jeszcze jedna, niezwykle ważna kwestia. Z moich obserwacji
wynika, że problem dźwięków namysłu jest jeszcze większy w
przypadku wypowiedzi on-line. Przez to, że nie możemy
spojrzeć naszym słuchaczom w żywe oczy i oddychać tym
samym powietrzem powoduje, że nasza mowa jest mniej
pewna. Podświadomie nie jesteśmy przekonani, czy przekaz
trafia do odbiorców. Stąd częstotliwość użycia dźwięków
namysłu może dramatycznie wzrosnąć.
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Ale to nie wszystko! Z przeprowadzonej przeze mnie
ankiety wśród słuchaczy Sztuki gadania wynika, że
dźwięki namysłu w wypowiedziach on-line są dla
odbiorców jeszcze bardziej irytujące niż na żywo.
Dlaczego? Widzę tu przynajmniej dwa powody. Po
pierwsze, nasz głos bywa zniekształcony. Przez co dźwięki
namysłu są jeszcze brzydsze niż w rzeczywistości. Niska
jakość słuchawek albo głośników używanych przez
odbiorców może potęgować ten efekt. A po drugie, w
wypowiedziach off-line mamy większe możliwości
odwrócenia uwagi od naszych niedoskonałości. Np.
ruchem scenicznym, gestykulacją, wdziękiem osobistym,
interakcją, ubiorem. W świecie on-line jest to mocno
ograniczone.

Wiesz już czym są dźwięki namysłu. Znasz podstawowe
argumenty, dlaczego ich nie używać. Zdajesz sobie sprawę, z
czego wynikają.
Co w takim razie zrobić, by skuteczne je wyeliminować?

KROK 1
Odpowiedz sobie na bardzo ważne pytanie :

Kiedy dźwięki namysłu wydobywasz
z siebie najczęściej ?
Podczas trudnych, stresujących
momentów- wystąpienia,
spotkania, nieprzygotowane
wypowiedzi
Zawsze tak samo

Nie wiem

Jeśli zaznaczyłaś/ zaznaczyłeś trzecią opcję koniecznie
zwróć uwagę na swoje dźwięki namysłu w ciągu kilku
najbliższych dni. Zorientuj się, czy to Twoja
permanentna przypadłość, a może związana ze stresem.

Jeśli zaznaczyłaś/ zaznaczyłeś drugą opcję, czyli Podczas
trudnych, stresujących momentów zaproponowane przeze
mnie poniżej ćwiczenia także bardzo Ci pomogą.
Kluczowe jest jednak zapanowanie nad stresem. Czy
obawiasz się, że całe Twoje przygotowanie, wiedza,
doświadczenie, nadzieja, pójdą na marne, bo nie
wypowiesz się tak, jak planowałeś? Jeśli tak, to sprawdź
kurs Mów pewnym głosem, który dla Ciebie przygotowuję.

SPRAWDŹ
Z mojego doświadczenia wiem, że najczęstszym powodem
dźwięków namysłu jest stres. Drugim- brak umiejętności
płynnego mówienia, a w sytuacji stresowej ten brak po
prostu jeszcze bardziej się unaocznia (albo unausznia ;) )
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Jeśli zaznaczyłaś/ zaznaczyłeś odpowiedź Zawsze tak
samo- popracuj nad płynnością swojej mowy.
Zwłaszcza jeśli masz kłopot w planowaniu wypowiedzi,
trudno Ci znaleźć odpowiednie słowa oraz wolno
przekształcasz myśl w słowa. Ćwiczenia, które za chwilę
poznasz bardzo Ci pomogą.

KROK 2

Przejdźmy zatem do ćwiczeń. Nawet jeśli uważasz
się za ciężki przypadek, spokojnie! Masz przed
sobą potężny arsenał, który pomógł już
niejednemu!

PAUZY

Proponuję Ci stosować pauzy w wymienionych
poniżej ćwiczeniach oraz swoich wypowiedziach
w najbliższym czasie.
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Takie dźwięki mogą wynikać z obawy przed tzw.
niezręczną ciszą. Ktoś mógłby pomyśleć, że nie
wiemy co powiedzieć dalej, źle się przygotowaliśmy
albo nie znamy się na danym temacie.
Ale pomyśl o tym, że ta pauza jest właśnie bardzo
potrzebna. To moment dla słuchacza, by przetrawił
to, co powiedziałeś. To moment także dla Ciebie byś
przemyślał, co powiesz dalej. To nie trwa długo.
Dokładnie tyle, ile trwa Twoje eee albo yyy.
Wypowiedź okraszona pauzami brzmi o wiele
ciekawiej, niż ta bez.

PROSTY RADIOWY TRICK

Ćwiczenie.
Przeczytaj na głos przemówienie prezydenta Stefana
Starzyńskiego z 23 września 1939 roku. Zastanów
się gdzie mógłbyś wziąć wygodny wdech. Gdzie
poprzez pauzę można by oddzielić myśl,
zapowiedzieć jakąś kolejną kwestię. Albo dać
wybrzmieć treści.
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Istnieje bardzo prosty sposób, by uniknąć meczących
eee i yyy itd. Znam go od moich kolegów i koleżanek,
które pomagały mi stawiać pierwsze radiowe kroki.
W chwilach namysłu wciągaj powoli powietrze.
Przecież, żeby wydawać takie „jęki”, musisz powietrze
wypuszczać. W takim razie zrób coś odwrotnego.
Dodatkowo, dotlenisz mózg i być może łatwiej złapiesz
kolejną myśl ;).

Prędzej to nastąpiło niż przypuszczaliśmy. Nie za lat
pięćdziesiąt, nie za lat sto, lecz dziś widzę wielką
Warszawę. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna w
całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu,
rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą,
niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę. I choć tam
gdzie miały być wspaniałe sierocińce- gruzy leżą. Choć tam
gdzie miały być parki, dziś są barykady gęsto trupami
pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale,
nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś broniąca honoru
Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały.

KRÓTKIE ZDANIA

Jeżeli przygotowałaś/
przygotowałeś tekst np. swojej
mowy albo prezentacji popracuj
nad konstrukcją tekstu. Podziel
go na mniejsze fragmenty, a
następnie skróć zdania.
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Posługiwanie się krótszymi zdaniami i mniej
skomplikowanym słownictwem, może zmniejszyć
prawdopodobieństwo eee i yyy.
Słuchacze łatwiej przyswajają krótkie zdania. Są po
prostu lekkostrawne. Im prościej podasz informację
tym lepiej. Łatwiej będzie Ci podążać za swoją myślą i
zamienić ją w zdanie. A słuchacze będą Ci wdzięczni.
Podobnie rzecz ma się ze słownictwem. Im prostsze
słownictwo, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że się
zatniesz.

15stki

To ćwiczenie możesz wykonywać także z
partnerem, który klaszcze w dłonie, kiedy słyszy
dźwięk namysłu.
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To ulubione ćwiczenie moich studentów na płynność
mowy. Na głos, przez 15 min. mów o czym tylko
chcesz. Nie wolno Ci przerwać. Jeśli brakuje Ci
pomysłów, mów, co widzisz za oknem lub co
robiłaś/ robiłeś rano. Zobaczysz, że poprawia się
płynność Twoich wypowiedzi, jeśli wykonasz to
ćwiczenie przynajmniej kilka razy. Trenujesz w ten
sposób „mięsień płynności” ;).
Pilnuj przy tym, by jak najrzadziej używać słów
namysłu.

PIEKIELNIE SKUTECZNE
ĆWICZENIA W PARACH

Staraj się moment namysłu wypełniać pauzą lub
wdechem.
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A oto seria zadań, które najlepiej wykonać z drugą
osobą. Partner słucha i daje sygnał, kiedy usłyszy dźwięk
namysłu (eee,aaa, yyyy, iiii, ymmm, emmmm, mmm, nnn
lub wydłużenia ostatniej samogłoski w wyrazie, np.
dlategooooo, booooo, żeeeee).

1. Wymień 10 sposobów wykorzystania przedmiotu, który
znajduje się obok Ciebie. Ale, ale! Inne niż jego najczęstsze
zastosowanie ;)
2. Do czego możemy wykorzystać jabłko (prócz jedzenia)?
Wymień jak najwięcej elementów bez wtrąceń.

4. Wyjaśnij jak najdokładniej następujące związki
frazeologiczne. Mieć muchy w nosie, porywać się z motyką
na słońce, nie zasypiać gruszek w popiele, gonić w piętkę,
mieć słomiany zapał.
5. Wyjaśnij jak najdokładniej następujące przysłowia. Bez
pracy nie ma kołaczy. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co
jeść. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Jeśli Twój
partner usłyszy wtrącenia, zacznij wypowiedź od początku.
6. Wymień jak najwięcej synonimów słów: fajny, dobry,
ładny. Masz 30 sek. na każde słowo.
7. Wymień jak najwięcej gatunków kwiatów, stolic państw,
polskich rzek, imion na literę K. Masz na to 30 sek.
8. Odejmuj od 255 i każdego kolejnego wyniku liczbę 17. Aż
dojdziesz do zera.
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3. Jak sprzedasz mi swój telefon? Co byś zrobił, gdybyś
znalazł pingwina w zamrażarce? (takie pytanie zadawane
było na rozmowie kwalifikacyjnej w firmie Trader Joe’s)

KRÓTKIE MOWY
IMPROWIZOWANE

Na wypowiedź masz minutę. Za każdym razem kiedy
partner usłyszy dźwięk namysłu- klaszcze. Staraj się
jednak moment namysłu wypełniać pauzą lub
wdechem.

Jeśli nie możesz ćwiczyć z
partnerem, nagrywaj swoje
wypowiedzi, a następnie
przesłuchuj, oczywiście zwracając
uwagę na dźwięki namysłu. Z
czasem będzie ich coraz mniej.
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Twój partner wymyśla temat. Np. opowiedz mi o:
najlepszym dniu w swoim życiu, ulubionej potrawie,
kraju do którego zawsze chciałaś/ chciałeś pojechać,
najzabawniejszym wspomnieniu jakie przychodzi Ci do
głowy.

PRZYGOTOWANIE
W przygotowaniu tkwi pewność i precyzja Twojej
wypowiedzi. Z moich obserwacji wynika, że im lepsze
przygotowanie, tym mniej dźwięków namysłu.

1. Kilkukrotne przećwiczenie
swojej wypowiedzi. Nagraj
swoją wypowiedź, wystąpienie i
odsłuchaj. Te fragmenty, które
sprawiają Ci szczególny kłopot
powtórz kilka razy na głos.
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Przygotowanie sprowadza się tu do
dwóch rzeczy:

2. Dobrze przygotowane notatki.
Najważniejsze punkty możesz
sformułować za pomocą ładnie
brzmiących, zgrabnych fraz, a
następnie spisać. Jedno spojrzenie
pozwoli wykorzystać je w swojej
wypowiedzi. Możesz także
przygotować spis najważniejszych lub
najtrudniejszych dla Ciebie wyrażeń.
Tu podobnie, jedno spojrzenie pozwoli
uniknąć szukania w głowie, które
najczęściej werbalizujemy za pomocą
dźwięku namysłu.

Mnie to bardzo pomagało, kiedy musiałem
zadzwonić np. do jakiejś znanej, cenionej osoby.
Bez przećwiczenia język plątał się, co jeszcze
bardziej potęgowało moje zdenerwowanie.
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Możesz zapytać:
Ale jak mam przygotować się do trudnej rozmowy
np. z szefem, klientem albo przez telefon?
Warto przećwiczyć to, co chcemy powiedzieć. To,
na czym nam zależy, żeby koniecznie wybrzmiało.
Można też próbować przewidzieć, co padnie po
drugiej stronie i przygotować swoją reakcję .

Czy ten e-book wystarczy, by opanować jęki namysłu?
Powiem wprost- bez regularnych ćwiczeń, czyli
Twojego zaangażowania będziesz tylko
świadoma/świadomy problemu.

Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia ...

Weź udział w kursie i nigdy więcej nie pozwól, by w
ważnych dla Ciebie momentach Twój głos brzmiał
niepewnie lub gorzej niż zwykle !
Ten kurs jest intensywny i bardzo praktyczny. Poznasz
konkretne rozwiązania i ćwiczenia na emisję niepewnego
głosu, odpowiednią postawę, rozluźnienie i relaksację
ciała, oddech, rozgrzewkę przed wejściem na scenę. I
wiele, wiele innych!
Oferta nie jest ogólnodostępna,
a wyłącznie pod tym linkiem.
Tylko teraz możesz otrzymać szkolenie w tej cenie.
A dodatkowo dostaniesz specjalne bonusy.

SPRAWDŹ
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Pozbycie się dźwięków namysłu jest tylko jednym z
elementów pewnego głosu. Jeśli chciałabyś/ chciałbyś
mówić pewniejszym głosem na co dzień, ale i w
sytuacjach stresujących jak wystąpienie na scenie, trudna
rozmowa, spotkanie, nerwowe sytuacje to serdecznie
zapraszam Cię na kurs on-line Mów pewnym głosem.

O mnie
Jestem wieloletnim dziennikarzem radiowym, najdłużej
związanym z Programem II Polskiego Radia. A także
wykładowcą akademickim emisji głosu w Akademii
Wychowania Fizycznego. Odkąd po raz pierwszy usiadłem
przed mikrofonem szukam odpowiedzi na pytanie: jak mówić,
żeby chcieli nas słuchać? To pytanie zadaję swoim gościom w
podcaście Sztuka gadania, czyli audycji na temat pracy
głosem, wystąpień publicznych i codziennej komunikacji.
Ukończyłem kierunek Kształcenie głosu i mowy na
Uniwersytecie SWPS oraz Dziennikarstwo na Uniwersytecie
Warszawskim. Moje poszukiwania zostały docenione tytułem
Podcastera Roku 2019. Zdobyłem także tytuł Mistrza Polski
Mów Inspiracyjnych 2019.
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I na koniec. Nie przesadź.
Minimalny margines niesforności naszej mowy,
w tym także pojawiania się dźwięków namysłu,
jest potrzebny. Osoby, które nigdy nie
pozwalają sobie na żaden dźwięk namysłu,
mogą sprawiać wrażenie jakby nigdy się nie
zastanawiały, były zbyt pewne siebie, a nawet
ignorowały słuchacza. Chcemy brzmieć
naturalnie, jak ludzie, a nie roboty.

Serdecznie zapraszam Cię do słuchania podcastu
Sztuka gadania, który znajdziesz tutaj :
http://www.sztukagadania.pl/category/podcasty/
oraz we wszystkich platformach podcastowych.
Zapraszam najlepszych ekspertów, którzy dzielą się
swoją wiedzą z zakresu głosu, wystąpień publicznych i
codziennej komunikacji.
Sprawdź kurs Mów pewnym głosem. I ciesz się
pewnym mówieniem w każdej sytuacji.

SPRAWDŹ
na scenie,
w trudnych sytuacjach,
w codziennym życiu !

Do u
słysz

enia

!

