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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

 

  

 

Tajunnanvirta
Tällä tekniikalla luodaan lukijalle
kokemus jonkun henkilön sisäisestä
havainto- ja ajatusmaailmasta. Se
voi vaikuttaa kaoottiselta,
poukkoilevalta ja absurdilta.

Tajunnanvirta on ikäänkuin henkilöhahmon sisäistä monologia, johon sekoittuu myös irralllisia
havaintoja vaikkapa ympäristöstä, muistikuvista tai aistihavainnoista

Olet ehkä itsekin kokeillut vapaata kirjoittamista, kuten treenikirjoittamista tai aamusivuja.
Silloin kirjoitetaan vain itselle ja avataan luovuuden hanoja. Silloin et myöskään välitä
välimerkeistä tai oikeinkirjoitussäännöistä tuon taivaallista vaan vain suollat ajatuksia paperille.

Tajunnanvirtakerrontaa hyödyntävässä kaunokirjallisuudessa sen sijaan
välimerkittömyys ja keskeneräiset lauseet ovat tarkkaan harkittuja.

 

 Kirjoita Paremmin marraskuun KURSSIKIRJE  

 

Kurssikirjeen aiheena tajunnanvirran
kirjoittaminen
Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin -
kurssilla :)

Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin. Jaan tärppejä ja työkaluja
paremman tekstin tuottamiseen - uskon, että kirjoittamisen ilo ja inspiraatio
löytyy onnistumisten kautta. Hienoa, että olet mukana tällä matkalla!

Viimeksi käsiteltiin vertauksia ja metaforia. Tämän kuun kirjeessä saat tärpit
tajunnanvirran kirjoittamiseen.

 

 Esimerkki tajunnanvirtatekstistä
Kuuluisa esimerkki tajunnanvirrasta on Joycen Ulysseksen loppujakso, jossa
seurataan Molly Bloomin tajunnanvirtaa (ote Leevi Lehdon 2012
ilmestyneestä uudesta suomennoksesta):

hän oli Gibraltarilla sinä vuonna kun synnyin takuulla löysi liljoja sieltä mihin hän istutti sen puun
istuttanut ja astuttanut kyllä muutakin oli aikanaan olisi voinut astuttaa minutkin jos olisi tullut
vähän aikaisemmin niin en olisi tässä missä olen hänen pitäisi lähteä lipettiin sieltä Freemanista
ne vaivaiset šillingit kun sieltä saa menisi konttoriin tai johonkin mistä saa säännöllistä palkkaa
tai pankkiin missä hänet voitaisiin asettaa valtaistuimelle päivät pitkät rahoja laskemaan
tietenkin hän mieluummin vain vetelehtii kotona niin ettei voi askeltakaan ottaa näkemättä
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Iltanuotio sunnuntaina 13.11. -
tajunnanvirtatekniikka (9,99 €) →

 

Sinun vuorosi

1. Kirjoita ensin vain
itsellesi, jotta saat aikaan
raakatekstiä (vapaa
kirjoittaminen)

Valitse sana, josta kirjoitat. Se voi vaikkapa väri, esimerkiksi musta. Tai esine, kuten
mustekynä.

Kirjoita keskeytymättä 5 minuuttia, älä jää pohtimaan tai kritisoimaan! Anna alitajunnan
kirjoittaa.

2. Muokkaa (tajunnanvirtatekniikka)

Poista kaikki välimerkit tai vähennä niitä oleellisesti.

Jos tekstistä ei vielä löydy irrallisia huomioita tai vaikkapa aistihavaintoja, lisää niitä.

Tavoittele mahdollisimman poukkoilevaa tekstiä!

  

PS: haluatko oppia lisää? Sunnuntaina Iltanuotio aiheesta!

 

 

 

  

 Käytössäsi myös
kaikki aiemmat
kurssikirjeet
VinkkiPiilo on avoinna Kirjoita
Paremmin -kurssilaisille 24/7 - katso
alta video, miten pääset
VinkkiPiiloon!

 

häntä mitä sinulla on tänään ohjelmassa polttaisi edes piippua niin kuin isä niin haisisi mieheltä
tai on kiertelevinään ilmoituksia keräämässä kun voisi yhä olla Cuffella ellei olisi tehnyt sitä
minkä teki ja sitten minut lähetti paikkailemaan asiaa olisin voinut saada hänelle ylennyksen
johtajaksi upean miradan soi minulle kerran pari ensin oli jäykkä kuin piru ihan totta todellako
rouva Bloom
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Muista salasanasi author1

Katso tästä ohjevideo! →

Tästä suoraan VinkkiPiiloon - muista salasanasi: author1 →

 

  

Joko olet käynyt Kirjoittajan
AarreAitassa? →

 

Joulukuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

Muistan aika ajoin sinua seuraavilla

• Blogikimara: jokaisen kuukauden lopussa
hyödyllisiä blogiartikkeleita luettavaksesi,
valmiiksi teemoittain koottuna

• VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista
paikoista alkavilla kirjoituskursseilla

• Kampanjaetuja: vain Kirjoita Paremmin -
kurssilaisille

• Uutta - tiedot kaikista uutuuksista aina
ensin kurssilaisille!

Jos et halua minulta enää postia: skrollaa vain kirjeen loppuun ja klikkaa linkkiä Poistu
postituslistalta - jos joskus tulet katumapäälle, laita minulle viestiä, niin lisään sinut uudelleen
listoille!

Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja työkaluja.

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

 

 

  

  

 

Kirjoita Paremmin -palveluilla Avainlippu
Kirjoita Paremmin -palveluille on myönnetty suomalaisen työn Avainlippu - se on osoitus siitä,
että olen valinnut ja valitsen edelleen yhteistyökumppaneikseni ja työkaluikseni ensisijassa
kotimaisia vaihtoehtoja ja näin osaltani vaikutan siihen, että saamme työtä Suomeen :)
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Ota yhteyttä!

Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

 

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

 Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)  

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

 

    

 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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