
Głos - Narzędzie Perswazji

Jeśli jesteś politykiem/prawnikiem/managerem/rzecznikiem prasowym, nauczymy Cię jak 
wyjść do ludzi, udzielić wywiadu (wypowiadać się w mediach) itp.
Głos to nasz znak rozpoznawczy. To element naszego wizerunku, który w ogromnym stopniu 
wpływa na sposób w jaki jesteśmy postrzegani w społeczeństwie i przestrzeni zawodowej. 
To jak brzmimy może przyczynić się do wzrostu naszych notowań na rynku pracy, albo – wręcz 
przeciwnie – do ich obniżenia. Zawody związane z wywieraniem wpływu na ludzi stawiają przed 
mówcą i jego głosem  szczególne wymagania.

Z tego powodu Laboratorium Śpiewu i Mowy przygotowało ofertę treningów uwzględniających 
w pełni Twoje potrzeby. Zajęcia mają na celu nie tylko wskazać drogę do świadomego, zdrowego 
i pełnego ekspresji użytkowania głosu, ale również umożliwić naukę przemawiania przed 
mikrofonem, praktykę podczas zajęć grupowych, interpretację tekstów skierowanych do 
różnych typów publiczności. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z niszczącej siły stresu oraz jego 
oddziaływania na  mówcę i jego głos, istotne w naszym szkoleniu jest wyposażenie Ciebie w 
narzędzia, dzięki którym  wygrasz walkę z nim. Pracując nad głosami naszych klientów, uczymy 
świadomego zarządzania swoim ciałem, właściwego oddechu, szybkiego niwelowania napięć 
i blokad. Szkolimy zgodnie z zasadami Techniki Naturalnego Głosu, autorskiej metody 
sprawdzonej w praktyce przez trenerów Laboratorium Śpiewu i Mowy.  Podczas warsztatów 
wprowadzamy Cię również w arkana mowy ciała, retoryki, perswazji i kultury żywego słowa.



Cele szkolenia:

     Uzyskanie kompetencji potrzebnych do swobodnego 
     władania własnym głosem na poziomie świadomości ciała 
     jak i przekazu werbalnego.
     Kompleksowe przygotowanie do roli mówcy w zakresie:
     głos: siła, barwa, brzmienie
     przekaz:  ekspresja, wyrazistość, kultura słowa, wywieranie wpływu (perswazja,
     retoryka) wygląd i zachowanie podczas wystąpień publicznych - gest i mowa ciała,
     elementy dresscode
     stres: rodzaje stresu, sposoby walki  z nimi
     mikrofon jako narzędzie pracy

     Poziom zaawansowania  i świadomego opanowania szczególnie zagadnień zależny jest
     od ilości odbytych godzin treningowych.

Korzyści:

     Piękne brzmienie. Uzyskanie pełni brzmienia własnego głosu, odrzucenie blokad 
     i nienaturalnych naleciałości, nieestetycznych manier i przyzwyczajeń drażniących
     ucho słuchacza.
  Zdrowie i świadomość. Przyswojenie zasad zdrowej emisji głosu na trzech
  płaszczyznach: oddech, fonacja, artykulacja. Zapewnienie sobie zdrowego 
    i działającego bez zarzutu narzędzia pracy (głosu) przez wszystkie lata profesjonalnego
     użytkowania.
   Ekspresja. Umiejętność świadomej pracy z tekstem, zdolność do utrzymania uwagi
     słuchacza podczas całego wystąpienia.
  Autoprezentacja. Kolejny krok na drodze do zwiększenia własnej wiarygodności 
  i zaprezentowania siebie w doskonałym świetle w świecie profesjonalistów.
     Oswojenie mikrofonu. Umiejętność swobodnego wypowiadania się przed mikrofonem
     i kamerą.
  Spokój i pewność siebie. Świadomość ciała i znajomość metod walki ze stresem.
     Diagnoza i indywidualny plan treningu przygotowany przez logopedę medialnego.
    Przyjemność, radość, relaks. Decydując się na współpracę z nami, dostajesz nie tylko
  gwarancję usług na najwyższym poziomie, ale również doskonałej zabawy i miło
     spędzonego czasu. 

     Chcemy abyś odczuł satysfakcję z pracy nad własnym głosem i wymową, a także  
      nabrał przekonania, że bycie mówcą może być pasjonujące!
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