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Tuje jezike se lahko že zdaj učite tako 
hitro, kot se jih bo večina šele čez 50 let

Učenje tujih jezikov po konvenci-
onalni metodi je dolgotrajen pro-
ces, in zato za vse tiste z velikimi 
vsakodnevnimi obremenitvami to 
ni najustrezneje. Znanstvene ugo-
tovitve dokazujejo, da beta stanje 
možganskih valov na frekvenci, 
višji od 13 HZ, ni optimalno za 
učenje tujih jezikov. To pa se bi-
stveno izboljša s treningom v tako 
imenovanem stanju sproščene, 
usmerjene pozornosti oziroma v 
alfastanju možganskih valov na 
frekvenci od 8 do 12 HZ, kar tudi 
sicer dosežemo naravno vsak dan, 
tik preden zaspimo. To pa boste 
najhitreje dosegli s posebno na-
pravo »mind machine« oziroma z 
možganskim spodbujevalnikom, 
ki je plod Nasine tehnologije. Ob 
pomoči dihalnega biofeedbacka 
bo ta proces potekal nevsiljeno in 
povsem naravno, hkrati pa bo cilj-
no stanje tudi merljivo. Skrivnost 
leži v združevanju medicinskih in 
andragoških znanj.
Bistvo treninga tujega jezika po 
metodi Superlearning Karnion je 
individualna in celostna obravnava 
vsakega posameznika. V alfastanju 
se namreč pospešeno učite jezi-
kovne vsebine, hkrati pa izvedete 

Veščine sporazume-
vanja v tujem jeziku 
so ena od bistvenih 
prednosti, ki razliku-
jejo posameznike 
z enako strokovno 
usposobljenostjo pri 
doseganju celovite 
uspešnosti.

še antistresni program in možgan-
ski fitnes (izboljšanje izkoristka spo-
minskih kapacitet).
V Karnionu vam lahko pomaga-
mo, da pridobite veščine tujega 
jezika od tri- do štirikrat hitreje 
kot po konvencionalnih meto-
dah. V petih dneh boste usvojili 
od 1.100 do 1.300 novih besed 
tujega jezika, ne glede na predzna-
nje, ob tem pa boste še nadgradili 
slovnico, skladnjo in konverzacijo 
v konkretnih življenjskih, poslov-
nih ter drugih situacijah. Ključ do 
uspeha je torej trening v globoki 
sprostitvi, ki je najprimernejša za 
učenje jezikovnih vsebin, saj se 
stekajo neposredno in brez napora 
v sprejemajoči se možganski cen-
ter. Hkrati pa deluje vzpostavljena 
situacija izrazito pomirjujoče kot 
protiutež stresu. Praktično to po-
meni, da eno šolsko uro poslušate 
vsebine ob pomoči možganskega 
spodbujevalnika, drugo uro pa 
jih v individualnem pogovoru s 
profesorico aktivirate. Tako na-
daljujete izmenično štiri šolske ure 
zjutraj in štiri popoldne pet dni za-
poredoma, s čimer dosežete tudi 

akumulacijski učinek antistresnega 
delovanja. Trening običajno izvaja-
mo individualno, saj se na ta na-
čin lahko najbolj približamo željam 
in potrebam posameznika tudi pri 
vsebinskih jezikovnih sklopih.
Po metodi Superlarning Karnion se 
poleg leve, »šolske« polovice mož-
ganov (logične, analitične, ma-
tematične) angažira tudi desna 
stran, ki je orientirana asociativno, 
sintetično in kreativno. S tem po-
stanejo možgani sprejemljivejši 
za učno gradivo, ki se tudi bolje 
vtisne v dolgoročni spomin. Ta 
se zaradi učinkov možganskega 
spodbujevalnika izboljša za naj-
manj 20 odstotkov.
Vzporedno z jezikovnim trenin-
gom poteka še antistresni pro-
gram, kjer poleg možganskega 
spodbujevalnika kot podporo upo-
rabljate tudi magnetno resonanco 
in doživite učinke kisikove kure po 
doktorju Ardenu iz Nemčije.
Vaše znanje vam v Karnionu pri-
kažemo na začetku in po oprav-
ljenem treningu glede na evropske 
standarde znanja tujih jezikov, to 
je skladno z lestvico Sveta Evrope. 

V 40 šolskih urah
 – v petih dneh – 
se boste naučili 

1.100 do 1.300 novih be-
sed tujega jezika 
samo v Karnionu.

KARNION

KARIERA

Prav tako se lahko v Karnionu pri-
pravljate na opravljanje državnega 
in mednarodnega izpita iz znanja 
tujih jezikov.
V Karnionu trenirajo po metodi 
Superlearning Karnion menedžerji, 
podjetniki, pravniki, ekonomisti, 
finančniki, posamezniki, ki nimajo 
časa za dolgotrajno konvencional-
no učenje, in tudi tisti, ki potrebu-
jejo znanje s področja evropske  
terminologije ali želijo opravljati 
izpite na različnih institucijah.
Dovolite si izkušnjo in v Karnionu 
pridobite v najkrajšem možnem 
času veščine tujega jezika, kar bo 
za vas pomenilo bistveno prednost 
v osebnem in poslovnem življenju, 
ob tem pa naredite zase še anti-
stresni program in možganski 
fitnes; zaradi učinkov treninga po 
metodi Superlearning Karnion pa 
se bo izboljšal tudi vaš celostni 
nivo zavesti.

BREZ TEŽAV 
BOM TUJI JEZIK ZNAL. 
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GEORGE BERNARD SHAW
»Čovek vedno dolži okoliščine za to, kar je. Ne verjamem v 
okoliščine. Tisti, ki v svetu napredujejo gredo in si poiščejo 
okoliščine, ki jih želijo, in če jih ne najdejo, si jih ustvarijo sami.«


