prɑpər spitʃ
ˈaɪ əm ˈɪn ðə ˈhændz əv ðə ˈmæʊθ.
ˈwen ˈaɪ ˈspiːk, ˈduː ˈaɪ ˈfɪt ðə ˈwərdz ˈɪn ˈmaɪ ˈmæʊθ ər ˈduː ˈaɪ ˈfɪt ˈmaɪ ˈmæʊθ ˈɪn ðə ˈwərdz?
ˈmaɪ ˈmæʊθ ɪz ˈɪn ðə ˈhændz əv ˈprɑpər ˈspiːtʃ.
ˈprɑpər ˈspiːtʃ ɪz ə ˈbɑdəliː ˈskɪl ˈbeɪst ˈɔn kənˈfɔrmɪŋ tə ə ˈsɪstəm.
ˈɪt ɪz ə ˈpræktəs ˈðæt riːˈlaɪz ˈɔn ˈdɪsəplən ənd kənˈtroʊl.
ˈjuː ˈbend, ˈstretʃ, ˈpʊʃ ənd ˈpʊl jər ˈɔrəl ˈməsəlz ˈɪn ˈsərtən ˈpætərnz tə ˈmeɪk ðə ˈsæʊndz ˈðæt ˈðiːz
ˈmuːvmənts prəˈduːs ˈkæʊnt əz ˈspiːtʃ.
tə prəˈnæʊns ðə ˈwərdz ˈwɪð ˈwənz ˈvɔɪs ɪz tə ˈbɑdəliː səbˈmɪt tə (ð)əm.
kənˈtroʊl jər ˈmæʊθ.
ˈʃeɪp ˈmaɪn.
ˈprɑpər ˈspiːtʃ ɪˈnskraɪbz ˈɪts ˈnɔrmz ˈɪn ðə ˈbɑdiː əv ðə ˈspiːkər.
ðə ˈpræktəs əv ˈprɑpər ˈspiːtʃ ˈhæz ˈɪts ˈruːts ˈɪn ðiː ˌaɪdiːˈɑlədʒiː əv ˈsɪvəˌlaɪzd dɪsˈkɔrs əz əˈpoʊzd
tə ðə ˈsæʊndz əv ðiː ˌənˈsɪvəˌlaɪzd, ðə ”ˈsəb-ˈhyü-mən” - ðiː ˈwənz ˈðæt ˈbɑrk ˈwɪð ðə ˈdɔgz ənd
ˈbliːt ˈwɪð ðə ˈshēp.
ˈseɪ: ˈs-e-ɪ
tə ˈspiːk ˈprɑpərliː ɪz tə ˈmæstər ðiː ˈɑrt əv ɑrˌtɪkjəˈleɪʃən.
ˈspiːkɪŋ ˈprɑpərliː ɪz tə diːˈlɪvər ˈwɪð ˈfəŋ(k)ʃnəl ˈfluːənsiː.
ˈvərbəl ˈfluːənsiː ənd ˈsoʊʃəl ˈfluːənsiː ˈmuːvz ˈhænd ˈɪn ˈhænd. ðə ˈbɑdiː əv ðə ˈspiːkər məs ˈbiː
ˈedʒəˌkeɪtɪd tə ɪnˈkɔrpəˌreɪt ðə ˈmuːvmənts əv lɪŋˈgwɪstɪk ˈlɔ.
tə prəˈnæʊns kəˈrekliː ɪz tə ˈfɔrm ðə ˈmæʊθ kəˈrekliː, tə ˈʃeɪp ðə ˈbɑdiː əˈkɔrdɪŋ tə ə ˈsərtən
ˈgræmər ənd ðə ˈmuːvmənts ˈðæt ˈɪt dɪˈmændz:
ðə pəˈzɪʃənɪŋ əv ˈmaɪ ˈtəŋ, ðə ˈrɪðəm əv ˈmaɪ ˈbreθ, ðə ˌmɑdʒəˈleɪʃən əv ˈmaɪ ˈpɪtʃ ənd ðə ˈfɔrmɪŋ
əv ˈmaɪ ˈlɪps.
ˈlərnɪŋ ˈhæʊ tə ˈspiːk ˈbeɪgɪnz ˈwɪð ˈjuː ˈseɪɪŋ ˈæftər ˈmiː:
ˈkɑnstəˌtuːtɪŋ ðiː ˈəðər əz ə ˈsəbdʒɪkt ˈbaɪ ˈdɪkˌteɪtɪŋ ðər ˈspiːtʃ.
ˈnæʊ ˈaɪ ˈseɪ ˈæftər ˈjuː:
ˈwɑt ɪz ə ˈmæʊθ əv ˈwənz ˈoʊn?
ˈseɪ ˈæftər ˈmiː: ”More often than not, we each use a voice that speaks for us before we even find a
way to speak.”

Quote: Thomas Götselius "Själens medium", Caroline Bergvall, ”Say Parsley”

