I to nie jest Drogi Czytelniku ani lapsus językowy
(rozerwanie związku frazeologicznego, stałego, czyli
takiego uświęconego tradycją), ani paradoks (stwierdzenie
zaskakująco sprzeczne z ugruntowanymi przekonaniami);
po prostu mowa ciała stała się faktem. Z faktem nie da się
zaś polemizować (poddawać go w wątpliwość), można, co
najwyżej, się do niego ustosunkować i wykorzystać jego
istnienie do promocji własnej osobowości. Przy czym
pragnę zaznaczyć, iż nie jest moją intencją motywowanie
Ciebie do prowadzenia gry społecznej, chodzi mi raczej o
to, abyś poprzez umiejętne stosowanie socjotechnik
(sposobów nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
czyli międzyludzkich) pokazał światu, na co Cię stać,
nauczył się wyrażać siebie, gdyż nie po to jest światło, by
pod korcem stało…
Pokolenie współczesnej młodzieży określano już w
różny sposób. Nazywano wirtualnym, obrazkowym,
medialnym. Wszystkie te epitety, moim zdaniem,
sprowadzić można do wspólnego mianownika i
sformułować określenie era wzrokowców. Na tym gruncie
rodzą się liczne nieporozumienia przyjmujące formę
konfliktów pokoleniowych. Rodzice utyskują: On nie
słucha, jak do niego mówię! Nauczyciele dolewają oliwy do
ognia, narzekając: Już pięć razy Wam (uczniom) o tym
mówiłem!). No i źródło konfliktów odnalezione: to, że ktoś
mówi nie oznacza, że jest słyszany i rozumiany.
To stwierdzenie rodzi niepokój, bo przecież treść
wypowiedzi jest najważniejsza. Doskonale wiedzą o tym
środki masowego przekazu. Zauważ, że każda
przekazywana przez nie informacja czy wiadomość ma
odpowiednią oprawę, a im bardziej komercyjna i
manipulująca, tym bardziej przyciąga formą, czyli ciągnie
za sobą oczy. I tu naprawdę zaczynam się martwić, że
prawda, dobro, piękno nie obronią się same. Stąd
przychodzi mi dzisiaj apelować o formę dla wartości
najwyższych!
Piszę do Ciebie, ponieważ jest mi coraz częściej za
głośno, dziwisz się…, a jednak. To, co odczuwam, można
nazwać szumem informacji. To niewysłowiony ból dla
słuchowca, ponadto mam wrażenie, iż ów hałas wyrządził
już wiele złego. Świat przypomina, bowiem głuchy od
owego hałasu tłum, do którego ludzie wartościowi nie mogą
dotrzeć, bo są jak poruszające się niemo wargi, zupełnie
jak na obrazie Muncha: Krzyk.
Humaniści na scenę życia… rzucił tchórza, jakim jesteś
podszyty. Ja wiem, że wynika on ze świadomości własnych
wad - właściwej każdej, rozumnej istocie. Nie wolno Ci
jednak bronić innym dostępu do świata, jaki za pomocą
sztuk najwyższych: religii, literatury, muzyki, malarstwa
zbudowałeś w sobie. Błędów nie popełnia ten, kto nic nie
robi! Wejdź na scenę życia…, ale zanim to zrobisz
posłuchaj rad wielkiego aktora sceny polskiej - pana
Sławomira Holanda, z którym wraz z grupą uczniów
naszego Gimnazjum miałam przyjemność rozważać ten
problem w przyjaznych murach Zamku Królewskiego, w
ramach zajęć z programu Bernardo Bellotto.
Baw się w aktorstwo, czyli słów gięcie. Każdy
pragnie mieć świadomość - czytaj rozumne podejście do
świata i drugiego człowieka.

Aby była ona pełna, musi zawierać w sobie świadomość
mówienia. Rodzi się ona wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z
obecności elementu niezbędnego w akcie komunikacjiinterlokutora, czyli odbiorcy- tego, do kogo mówimy.
Umiejętne komunikowanie się tkwi, jak diabeł, w
szczegółach. Język, a już szczególnie poezja, jest muzyką.
Najczystszymi zaś jego dźwiękami są samogłoski. Od dziś
wypowiadaj je szeroko i śpiewnie, przeciągaj –
wydobywaj na świat.
Chcesz się dobrze prezentować i stąd dbasz o strój,
dołóż do tego staranność w wymawianiu końcowych
spółgłosek wyrazów. I nie chodzi tu wcale o wymowę
zgodną z pisownią, mów naturalnie, to normalne, że w
słowie lód powiesz lót* (wygłos - koniec wyrazu jest w
wymowie bezdźwięczny), ale nie wolno Ci go połykać, bo
ma wpływ na znaczenie słowa, a Ty musisz być czytelny
dla odbiorcy. Stań teraz przed lustrem i owo t powiedz tak,
abyś poczuł jak czubek języka wypycha górne jedynki.
Pamiętaj także o poprawności językowej w końcówkach
czasowników, nie naśladuj polityków. Od dziś tylko zrobią
nie *zrobiom.
Nadaj godności swojej godności, czyli nazwisku.
Kiedy się przedstawiasz, wymawiaj je szczególnie głośno,
pewnie i wyraźnie. Uściśnij przy tym dłoń rozmówcy
(oczywiście, jeśli starsza od Ciebie osoba pierwsza
wyciągnie rękę) zdecydowanie i mocno, staniesz się wtedy
osobą wiarygodną, gotową do rzeczowej dyskusji.
W komunikacji niezwykle ważny jest kontakt
niewerbalny. Pamiętaj o tym, że nie prowadzisz monologu.
Pozwól rozmówcy, aby zobaczył twoją twarz- wiele z niej
czyta. Odgarnij włosy z oczu, czoła i policzków. Nie
utrzymuj głosu w jednym tonie, bo co najwyżej uśpisz
publikę. Akcentuj wyrazy o szczególnym znaczeniu, niech
Twoje mówienie płynie prosto z serca, bądź autentyczny.
Jeśli nie wierzysz w to, co prezentujesz lepiej milcz.
Utrzymuj kontakt ze swoim rozmówcą, publiczność
ogarniaj wzrokiem tak, aby każdy siedzący na sali czuł, że
jesteś tylko dla niego.
Trema jest potrzebna, jak wszystko na tym świecie.
Musisz jednak uczynić sobie z niej sprzymierzeńca, ma Cię
motywować, a nie rozpraszać. Na dzień przed występem
poćwicz oddychanie; połóż się na plecach, oddychaj
szczytami, czyli powietrzem z przepony wypełniaj brzuch,
to Cię uspokoi. Na kilka minut przed występem rozluźnij
ciało - pomachaj rękami, poskacz. To dobra metoda na
pozbycie się przyruchów. Należą do nich dreptanie w
miejscu, stanie na baczność lub bujanie się z nogi na nogę.
To dodatkowy, zupełnie niepotrzebny bodziec dla Twojego
słuchacza. Rozprasza go, nie pozwalając się w pełni skupić
na Twojej wypowiedzi. Pomyśl raczej o melodii mówienia.
Pamiętaj, że prezentujesz myśli. Oddzielaj, więc jedną od
drugiej, obniżając głos.
Jeśli recytujesz, mów prosto z serca, jakby to był
Twój tekst. Bądź prosty, otwarty i szczery - prostota nie
oznacza prostactwa, zbytnie manieryzowanie prowadzi do
przerostu formy nad treścią, a to raczej śmieszy niż
przekonuje. Pamiętaj nawet cudzy tekst mówiony osobiście
jest szansą na ukazanie Twojego ja. Pozwól, aby świat Cię
poznał, bo każdy z nas wzbogaca jego niewątpliwe piękno.
Życzę powodzenia Liliana Głodzińska – Nojak
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