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PREDSTAVITEV

Superlearning Karnion

Revolucija v učenju tujega jezika
..Tuje jezike se lahko že danes učite tako hitro in učinkovito, kot se jih bo večina šele čez 50 let..

osebnem in poslovnem življenju, poleg tega
pa bomo opravili še protistresni program in
možganski fitnes. Po zaslugi učinkov treninga
po metodi Superlearning Karnion se bo dvignila tudi naša celostna raven zavesti. Naučili
se bomo pravilnega dihanja, ki je v tesni
povezavi s sproščenim stanjem, ter pozornega, aktivnega poslušanja, s katerim se bomo
izognili
marsikateremu
nesporazumu.
Povečala se bo tudi prožnost mišljenja, kar bo
okrepilo občutljivost za zaznavanje novosti,
zaradi česar bomo hitreje reševali probleme
in lažje prihajali do novih zamisli.

Učenje tujih jezikov po tradicionalni poti je dolgotrajen proces, zato za tiste, ki se moramo zaradi zahtev svojega dela sporazumevati v tujem
jeziku, ni najustreznejši. Znanstvene ugotovitve
dokazujejo, da budno stanje oziroma stanje
polne zavesti, v katerem možgani delujejo na
frekvenci, ki presega 13 Hz, za učenje ni idealno.
Veliko večje učinke lahko dosežemo z učenjem v
stanju sproščene pozornosti oziroma v alfa stanju, v katerem imajo možganski valovi frekvenco
od 7 do 12 Hz. To stanje bomo najhitreje dosegli
ob pomoči Nasine tehnologije, z uporabo
naprave imenovane mind machine.
V Sloveniji se lahko tuje jezike učimo v stanju
alfa možganskih valov v edinem holističnem
centru za razvoj osebne uspešnosti - Karnionu.
Pri tem je še posebej pomembno, da nam v
Karnionu omogočijo, da to stanje dosežemo
po najnaravnejši poti, ob pomoči dihalnega
biofeedbacka, ki omogoči, da je stanje
sproščene pozornosti tudi merljivo.

Individualna in celostna obravnava
Bistvo treninga tujega jezika po metodi Superlearning Karnion je individualna in celostna obravnava vsakega posameznika; v alfa stanju se
pospešeno učimo jezikovne vsebine, hkrati pa izvajamo protistresni program in možganski fitnes
(izboljšanje izkoristka spominskih potencialov).
Jezikovni trening navadno izvajamo individualno,
s čimer se najbolj približamo posameznikovim
željam in potrebam - tudi glede vsebinskih sklopov treninga. Ključ do uspeha je v idealni kombiwww.racunalniske-novice.com

Samo v Karnionu se boste v 40 šolskih urah
(pet dni) naučili od 1100 do 1300 novih
besed v tujem jeziku ter hkrati opravili protistresni program in si okrepili spomin.

naciji andragoških in medicinskih pristopov. Trendi
v svetu kažejo, da sodobni človek na prvo mesto
postavlja ZDRAVJE IN ZNANJE. V metodi Superlearning Karnion sta združeni prav ti vrednoti.

Štirikrat hitreje!
V Karnionu nam lahko pomagajo osvojiti tuji
jezik štirikrat hitreje kot po konvencionalnih
metodah. V petih dneh bomo - neodvisno od
predznanja - osvojili od 1100 do 1300 novih tujih besed, obenem pa nadgradili slovnico, skladnjo in konverzacijo za potrebe konkretnih
življenjskih, poslovnih in drugih situacij.

Globoka sprostitev
Globoka sprostitev je najprimernejša za učenje
jezikovnih vsebin, saj se tako neposredno in
brez napora stekajo v sprejemni možganski
center. To pomeni, da eno šolsko uro poslušamo
vsebine ob pomoči možganskega spodbujevalnika, naslednjo uro pa jih aktiviramo med
individualnim pogovorom s profesorico.

Protistresni program in možganski fitnes
V Karnionu bomo v najkrajšem možnem času
osvojili tuji jezik, kar pomeni veliko prednost v

Izkušnje udeležencev metode
Superučenja v Karnionu:
Prof. dr. Mitja Košnik, spec. interne
medicine, direktor Bolnišnice Golnik:
“Moja pričakovanja so bila v celoti izpolnjena. Vztrajajte pri tem, saj so obljube enake
izvedbi.”
Dr. Janja Ocvirk, spec. interne medicine, priznana onkologinja:
“Učinkovito, hitro, prijetno in sproščeno
učenje jezikov v Karnionu je pri današnjem
pomanjkanju časa in nenehnem hitenju še
posebej dobrodošlo. Takšno učenje je človeku
v zadovoljstvo, zato se boste radi vrnili po še
več znanja enega ali več tujih jezikov, kar
sem naredila tudi sama.”

Za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja
se lahko obrnete na gospo Vido Gorjanc:
(041) 760 809, vida.gorjanc@princeton.si.
Lahko se tudi dogovorite za brezplačno šolsko
uro v centru Karnion, kjer boste celostno
doživeli metodo Superlearning Karnion. (P.R.)

Holistični center Karnion
spletni naslov: www.karnion.si
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