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4 Съвета Как Да Получиш
Максималното От Този Уебинар
1. Разпечатай работната тетрадка преди да се видим, така би могъл
да си отбележиш ключовите моменти и да направиш упражненията ,
докато гледаш уебинара.
2. Осигури си време и място, за да можеш да чуеш и видиш максимално
добре всичко.
3. По време на уебинара си отбележи всички идеи , които ти изпраща
твоята интуиция, така че да не ти се изплъзне нищо ценно.
4. Мисли непрестанно как можеш да приложиш , това което ще научиш
по време на уебинара в твоя живот.
4 фундаментални елемента, които ще откриеш в този уебинар:
1. Коя е азбуката на гласа , с която той предава нашите емоции.
2. Как да овладееш негативните ситуации в работата и вкъщи, чрез
ефективни упражнения, които ще приложиш незабавно.
3. Как да разбереш да ли си на прав път.
4. Как да преодолееш страха, че не си способен и как да намериш
куража да влезеш в играта.
Освободи вярата в себе си
Знаещ , че ние не се раждаме сигурни в себе си на 100%. По-скоро се отнася за
качество , което можем да развием в себе си. Да се научиш да си вярваш , съвсем не
означава че всичко ще върви както си го програмирал или че винаги ще имаш
право. По-скоро означава да си позволиш да влезеш в играта на живота , да
направиш това, което си казал, и че би го направил дори в началото да сгрешиш.

Казвам това в което вярвам и вярвам в това, което казвам.
Ако не аз, кой друг?
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Ето точно върху този момент искам да помислиш.
Значи стига си анализирал кои са твоите способности или твоите лимити, мисли
само да ли можеш да действаш или да не действаш. Ако искаш , можеш.

Харесваш ли твоя глас?
Защо? Кога го чу за последен път?
Не е тайна че 90% и малко повече от хората не харесват гласа си? Защо ли? – Ами
защото не го познават! А твоят глас може да направи много неща, дори да промени
живота ти! Сега искам да открехна пред теб една врата, за да ти разкажа за четирите
цвята на гласа. Един модел ,който ще ни служи като азбука в нашето пътуване по време
на уебинара.
Когато общуваме ние обменяме емоции – със себе си и с другите- искаме или не, този
процес е неизбежен и в голяма степен несъзнаван.
Нека разделим условно емоциите на две групи - положителни и отрицателни.

В групата на положителните емоции ще включим :

Радост

Доверие

Авторитет

Ентусиазъм
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А в групата на отрицателните емоции ще включим:

Апатия

Гняв

Според американския психолог Алберт Мехрабиян: гласът се отразява на 38%
върху причините, от които хората възприемат нашата увереност и
искреност./Silent Messages, 1971/
Ако разгледаме процесът на комуникация като 100%, ще видим кои са 3 основни
канала за предаване и приемане на нашето послание.
 Невербална комуникация – 55% Какво правя, докато говоря – представя
нашата невербална комуникация.
 Паравербална комуникация – 38% Емоциите, които ни правят да изглеждаме
уверени или не, зависят от нашия глас, това е нашата паравербална
комуникация.
Вербална комуникация – 7% Думите, които казваме създават доверие или не ,
това е нашата вербална комуникация.

Какво правя,докато
говоря
55%
Как говоря

38%
Какво
казвам
7%

Един от най-големите случаи на неуспех при комуникация е, когато използваме погрешно
гласа си. Много често използваме думи без да обръщаме внимание на гласа, с който ги
произнасяме. Проблемът е, че не си даваме сметка за това: в противен случай никой не би казал
една учтива фраза с агресивен глас, както често се случва. Ако кажа на някого : „ Вярвам в теб”,
с един безразличен глас, ще е много по-вероятно посланието за доверие да не бъде предадено.
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Най-важното е първото впечатление , което оставяме с нашия глас.
Добре знаеш, че не можем два пъти да направим първо впечатление, нали? Ще попиташ
къде могат да се приложи на практика тези умения за анализа и трансформацията на
вокалните емоции? Отговорът е - навсякъде в семейството, в работата, с приятелите, с
шефа и дори с неприятелите.
УПРАЖНЕНИЕ
Днес отдели 15мин. от твоето ценно време, за да напишеш един списък. Какво
правиш , когато си завладян от негативни емоции?.
И помни: бъди искрен и прям, само така ще можеш да намериш верния път за
трансформацията на твоите негативни емоции.
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………………….
Сигурно добре знаеш, че в една конфликтна ситуация , контрол има този, който владее
своя глас, а не този който крещи.
Човек се учи, докато е жив .Но да се учиш , съвсем не означава да събираш информация.
Ето защо ти предлагам да минем на следващото
УПРАЖНЕНИЕ
Представи си , че се намираш в следните ситуации:
1. Срещаш стар приятел/ка, когото не си виждал от години. Какво ще му кажеш?
2. Заедно си с твой близък/а , какво ще му/й споделиш?
3. Говориш с твой служител/ка и му даваш указания какво трябва да направи.
4. Разбираш, че си спечелил екскурзия за два, как ще го обявиш?
Направи 4 звукови записа за всяка ситуациа ( може да използваш телефона си) и така
ще можеш да чуеш 4 основни положителни емоции - радост, доверие , авторитет и
ентусиазъм, които предаваш чрез твоя глас на себе си и твоя събеседник, винаги
когато общуваш. Харесаха ли ти? Ще го обсъдим по-късно заедно.
Понякога се случва , че докато говорим подкопаваме отношенията си с другите:
тълкуваме неправилно или сме зле разбрани, провокираме неудобни ситуации и
всичко това, въпреки нашите най-добри намерения. Кога се случва това? Тогава, когато
гласът ни не е в съзвучие с нашето сърце. В този случай думите ни говорят за
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положителни чувства, докато нашия глас предава съобщения с обратен знак.
Използвали сме един неподходящ глас за ситуацията.

Златното правило
В комуникацията не е важно посланието, което се изпраща, а
посланието, което достига до слушателя. Ако нашият събеседникът
не разбере или се заблуди в това, което сме казали не зависи от него, а
от нас.
Къде сме днес, зависи от това какво сме направили вчера.

Използвай това място за твоите лични бележки:
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