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År 2011 med Talakademin
Snart är det nytt år, och
förhoppningsvis blir det ett år
med flera inslag från
Talakademin.
Vi har flera idéer om vad vi
vill göra inom Talakademin nästa
år. Naturligtvis är talhelger en av
våra viktigaste verksamheter.
Men som vanligt har vi inte alltid
resurserna att anordna dessa
själva. Vi ordnar däremot mer än
gärna talhelger och andra
talträningar tillsammans med
stamningsföreningarna runt om i
landet. Så om din förening vill ha
en Talhelg, kontakta
Talakademin!
Förutom de traditionella
talhelgerna vill vi gärna fortsätta
med vår ”skypeträning”. Skype är
ett videotelefonisystem på
Internet. Under året har vi haft
flera lyckade skypeträﬀar med
både talträningsgrupper och
enskilda medlemmar. Vi har
också anordnat konferenssamtal
där vi varit upp till fem deltagare

som träﬀats och
taltränat över
Internet.
Detta vill vi gärna
fortsätta med och vi
tror att en stor del av
föreningens framtid
ligger i vår verksamhet
på Internet.
I detta nyhetsbrev får
ni läsa artiklar som olika
medlemmar har skrivit.
Har du själv något du vill
berätta, vilket kan passa i
Talakademins
nyhetsbrev? Skicka
gärna in det till oss!
Trevlig läsning,
och God Jul och
Gott Nytt År!
- Styrelsen i Talakademin

Bilderna är "ån TALA i Göteborg som
anordnades i november

KONTAKTA TALAKADEMIN

!

Vår hemsida:	

 	


http://www.talakademin.nu

Åke Byström:	

 	

Robert Lindohf:	

Anders Rosvall:	

Göran Hjertman:	

Erik Lindell:	

 	

Daniel Lindstrand:	


ake.bystrom@bredband.net
robert@roblin.se
anders@familjen-rosvall.se
goran_hjertman@hotmail.com
erik@bildoform.se
d.lindstrand@swipnet.se
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SÅ TRÄNAR JAG PÅ MIN ANDNINGSTEKNIK
Det tar 15 min för mig att träna upp bukoch flankandningen.
Jag tränar på det 1 - 2 gånger per vecka. Fastän
jag kan det så väl sedan lång tid tillbaka. Om jag
avstår från att träna blir jag gradvis mer och mer
spänd och de förhållandevis djupa andetagen
uteblir. Andetagen blir i stället ytliga. Då fungerar
andningen dåligt. Ibland har det hänt att det gått
för lång tid utan träning. En månad. Det har hänt.
Och snart börjar jag märka en tendes till att
jag börjar haka upp mig.
Jag brukar ofta ligga
i sängen och träna på att
mjuka upp buk- och
flankandningsmusklerna.
Antingen på kvällen vid
sängdags eller på
morgonen, när det är
dags att stiga upp. Jag
tränar då på att pressa ut
buk- och
flankmusklerna. Ungefär
som jag visar med
webbkameran. (se

Eftersom dom inte gjorde det heller efter
ytterligare ett par gånger, blev en del elever i
gruppen otåliga. Dessa elever ville i stället få nya
övningar demonstrerade. OK. Dom fick nya
övningar. Man kan ju alltid repetera senare, tänkte
jag. Det hör ju till när man skall lära sig något nytt.
Detta blev emellertid ett pedagogiskt problem
för mig. Jag lyckades inte få eleverna att förstå hur
man lär sig! Jag vet, att det sker genom upprepad
TRÄNING, men jag lyckades dåligt med att få
eleverna att ta sig den tid de behövde för att lära
sig.
DEN NÖDVÄNDIGA TRÄNINGEN
UTEBLEV. Sorgligt
men sant.
Det blir mest
meningsfullt och lättast
att ta sig tid att själv
TRÄNA om man även
tränar för att kunna
demonstrera och
instruera andra.

webbkamerainspelningen på hemsidan). Men
liggande givetvis. Snart känner jag, att jag kan
andas in djupa andetag utan ansträngning och
känner samtidigt en skön avslappning vid
utandningen. Då har jag nått mitt mål. Övningen
är klar.

Viloandningsrytmkänslan i buk- och
flankandningen är grundbulten för
att TALAkademins medlemmar skall kunna tala
bättre och mera rytmiskt och flytande. Det är först
då man klart konstaterar, att ”ju bättre man
talar, desto mindre stammar man”.

Det har hänt ibland att jag demonstrerat
liggande på golvet på en solmadrass inför en grupp
elever eller studenter. Jag har för detta ändamål
en gång inköpt 15 solmadrasser för min
undervisning, så en halv klass på 15 elever kan få
träna liggande på solmadrasserna. Skönt för en del
elever. Andra kunde känna sig lite störda av den
ovanliga undervisningssituationen. Vad blev
resultatet?

Därför uppmanar jag medlemmarna i
TALAkademin att inrikta sin träning med den
målsättningen.

Svar: Dom lärde sig inte buk- och
flankandning på en enda gång.

!

Jag upprepar: Det förhåller sig nämligen
så, att genom att instruera andra utvecklar
man effektivast sin egen färdighet.
- Åke Byström
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ATT GÖRA SITT EGET MEDITATIONSBAND
Att göra sitt eget meditationsband kan vara ett
roligt och lärorikt projekt. Ett meditationsband
kan man t ex använda för att lättare komma in i ett
avslappnat tillstånd, vid de tillfällen det kan
behövas eller för regelbunden mental träning.
I korta drag kan ett meditationsband byggas
upp enligt dessa steg:
1. Fysisk avslappning
2. Mental avslappning
3. Förberedande aﬃrmationer
4. Aﬃrmationer
5. Avslutande aﬃrmationer
6. Mentalt uppvaknande
7. Fysiskt uppvaknande
FYSISK AVSLAPPNING
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vara ”Det du hör här vet du är sant och riktigt”,
”Här djupt ner i ditt undermedvetna vet du att...”.
AFFIRMATIONER
Här gäller det att välja aﬃrmationer som man
själv kan tro på, sådana som inte bryter mot
grundläggande principer man har t ex. Det är
viktigt att formulera dem på ett positivt sätt, dvs
utan negationer, och gärna på ett sätt som att man
redan har nått upp till dem. T ex ”Jag vet att jag
kan avbryta mig själv, andas ut och börja om i
viloandningsrytm”. Viktigast är att man själv vet
vad man menar med formuleringarna och att de
inte är tvetydiga för en själv. Välj ut t ex 5-10 olika
aﬃrmationer och upprepa dem c:a 10 gånger
vardera på inspelningen.
AVSLUTANDE AFFIRMATIONER
Här hjälper man till att få aﬃrmationerna att
stanna kvar i det undermedvetna. Det kan t ex
göras genom att säga saker som ”Det du funnit här
i ditt undermedvetna kommer att finnas kvar även
efter du vaknar upp, det gör inget om du inte
minns allt för ditt undermedvetna kommer att
minnas och ditt undermedvetna kommer att
påverka dig”.

I det här steget skapar man en fysisk
avslappning i kroppen. Det kan göras på flera sätt,
men ett bra sätt är att steg för steg gå igenom de
muskler man har och koncentrera sig på att slappna
MENTALT UPPVAKNANDE
av just den muskeln. Det är annars lätt att glömma
vissa delar av kroppen om man bara tänker
Här är motsatsen till mental avslappning. Ofta
”Slappna av överallt” på en gång. Om man har svårt kan det vara en bra idé att göra samma sak som vid
att slappna av i någon del kan man prova att först
avslappningen fast omvänt. T ex om man föreställer
spänna den delen för att sedan slappna av.
sig att man går ner för en stege vid avslappningen
så går man upp för stegen i det här steget.
MENTAL AVSLAPPNING
I det här steget skapar man en mental
avslappning. Alla tankar som far runt i huvudet får
läggas åt sidan och man ”rensar tankarna” inför
aﬃrmationerna. Det finns flera sätt att skapa en
mental avslappning och det kan vara en god idé att
prova flera för att sedan välja den som passar just
dig bäst.
FÖRBEREDANDE AFFIRMATIONER
I det här steget skapar man bättre
förutsättningar för att aﬃrmationerna (som
kommer i nästa steg) lättare ”går in”. Det kan t ex

!

FYSISKT UPPVAKNANDE
Motsatsen till fysisk avslappning. För att få
energi till uppvaknandet. Tag några djupa andetag,
sträck på kroppen, öppna ögonen osv.
Jag har själv gjort ett meditationsband som alla
är välkomna att använda eller lyssna på som
exempel när man gör sitt eget, det finns att ladda
ner på: http://www.roblin.se/TALA . Där kan
följa dessa steg som är beskrivna ovan.
- Robert
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ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM
"Besides stammering cure ‘Regular Crash Course’ wi&
considerably improve your personality, sharpen
communication ski&, boost up confidence, strengthen
fluent English speaking ability, enhance positive attitude,
enrich ambition level, develop "ee mixing, excel in
interviews, better cha&enging ski&s and relaxed mind set
with complete command over negative thoughts, temper,
anger and depression. In short transform you tota&y into a
fluent speaker and a confident personality."
(http://www.stammeringcurecentre.com/
fees.html)
Ja, det var en hel del som man behöver checka
av för att som person bli förvandlad till en talare
med flyt och som även samtidigt besitter en
tillförlitlig personlighet - med gott självförtroende.
Vad skulle ett sådant digert kursprogram kosta i

Sverige? En hel del, tror jag. Först och främst, tror
jag, att det tar tid att åstadkomma ett sådant
resultat. Flera år. Dock ingen hopplös uppgift. Ett
långt aktivt medlemskap i TALAkademin eller i
någon bra svensk stamningsförening, tror jag
faktiskt kan åstadkomma något i samma stil och
till en betydligt lägre kostnad. Alla vägar bär till
Rom.
Det finns numera många olika program på
internet för att komma bort från stamning. Det
ligger oftast ett gediget arbete bakom en lyckad
förbättring i muntlig framställning. Det gäller
personer som stammar lika väl som personer som
talar dåligt i något annat avseende. Det är ingen
skillnad. Något att ta på allvar.
- Åke

TALTRÄNING PÅ SKYPE
Som tidigare nämnts vill vi i
Talakademin gärna talträna via
Internet. Det finns flera olika
tekniker i datorerna för att
möjliggöra detta, och den som vi
valt heter Skype.

några hundralappar. Man behöver
också en mikrofon och högtalare.
Ofta har webkameran en inbyggd
mikrofon redan.

hitta någon som vill talträna en
minut eller två. Mycket längre tid
behöver det inte vara om man
gör det regelbundet.

Vi anordnar ibland
organiserade träﬀar över Skype,
Skype är ett program man
men det kan vara svårt att få
installerar på sin dator eller
tiderna att passa för alla. Så ett
mobiltelefon. För att använda
bra förslag är att lägga till
Skype för videosamtal behöver
dina talträningskompisar i
man även en webkamera. Om du din Skype-lista och alltid se
har en bärbar dator så kanske den till att vara inloggad på
redan har en inbyggd webkamera, Skype när du sitter vid
annars går det att köpa en för
datorn. På så vis kan man alltid

- Robert

HEMSIDAN
Framtiden för talträning med Talakademin ligger till stor del på Internet. Den slutsatsen drog vi vid
ett möte i Göteborg i höstas.
Med tanke på de långa avstånden i Sverige och alla åtaganden vi alla har på
våra arbeten och hemma så blir det allt svårare att träﬀas och talträna. Men via
videotelefoni kan man träﬀas ofta och när man har tid.
För att bättre stödja vår verksamhet på Internet vill vi under 2011 göra vår
hemsida enklare att använda och mer lättillgänglig för alla, men speciellt våra
medlemmar så klart.
Jens Andersson från Malmö och jag kommer ta fram ett förslag på ny
hemsida inom kort.
-Robert
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