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Zadeva: Ponudba za treninge tujega jezika po metodi Superlearning Karnion®
Spoštovani,
najprej se vam najlepša zahvaljujem za vaše povpraševanje in vam v prilogi posredujem
ponudbo naših programov.
Treningi v našem centru potekajo po edinstveni metodi Superlearning Karnion®. Že od leta
1991 smo edini ponudniki medicinskega superlearninga ter edini, ki vam lahko ponudimo, da
boste v primerjavi s konvencionalnim učenjem kar 4x hitreje na vašem jezikovnem cilju.
Nudimo vam tako individualne programe, kot programe v dvojici ali manjših skupinah.
Treningi potekajo v Karnionovih prostorih zaradi naše tehnologije in možnosti, da se vsak
udeleženec tudi sprosti in je lahko z mislimi zares pri učenju, kar vpliva na celoten način
izvedbe.
Glede programa oz. vsebine treninga, kot tudi glede urnika izvedbe le tega, se dogovorimo z
vsakim udeležencem posebej, upoštevajoč njegove želje in potrebe ter razpoložljiv prosti čas.
V kolikor bi imeli specifične želje glede tem, nam jih lahko pošljete in vam jih bomo pripravili
kot učno gradivo, treninge pa lahko oblikujemo tako čez teden, kot tudi čez vikend in se vam
tako maksimalno prilagodimo.
V kolikor imate kakršna koli vprašanja smo vam na voljo.
Veselimo se odličnega sodelovanja z vami.
Prisrčen pozdrav,
Rozi Bernik, svetovalka za osebni razvoj

Priloge:
- Zakaj izbrati superlearning Karnion
- Finančna ponudba

ZAKAJ IZBRATI METODO SUPERLEARNING KARNION®
Ker… za VAS
USTVARJAMO PRIHODNOST UČENJA
We create the future of learning
1. Ker boste kar 4x hitreje prišli na svoj jezikovni cilj, v primerjavi s konvencionalno metodo;
2. Ker se boste vsaj za 60% znebili stresnih hormonov;
3. Ker boste bistveno izboljšali svoj fokus ter produktivnost;

Kako boste dosegli kar 3 cilje v samo 5 dneh?
Individualni pristop na način 45 min poslušanja ter 45min aktivnega pogovora s profesorjem
daje najhitrejše rezultate na področju govora in pisanja tujega jezika. Vaše znanje je ob
pričetku ter koncu ovrednoteno s certifikatom po evropskih kriterijih znanja.
URE POSLUŠANJA V ALFA STANJU
Pospešeno pomnenje v vaš dolgoročni spomin vam omogoča aktivno poslušanje tujega
jezika v sproščenem- alfa stanju. Takrat aktivirate dolgoročni spomin, zato bo znanje
zapisano bolj trajno, ko pa boste v situaciji pa bo dostopno hitreje in bolj spontano.
REZULTAT: 4x več memoriranega znanja, boljši fokus, čiščenje stresa








Med urami poslušanja boste opremljeni z vrhunsko tehnologijo možganskega
spodbujevalnika, ki ima na vašo sproščenost in fokusiranost izredno in izključno pozitivne
učinke. Rumena svetloba ima na hipofizo podoben vplih kot sonce in smeh. Tako boste
tvorili več serotonina in endorfinih hormonov, posledično pa pričeli čiščenje stresnih
hormonov, kar pomeni, da boste bistveno vplivali na svojo hormonsko homeostazo. Še
izrazitejše pozitivne učinke boste opazili v kolikor ste izčrpani, nefokusirani, raztreseni,
razdraženi, na meji izgorelosti.
Sproščanje in vzpostavitev hormonske homeostaze ob poslušanju dodatno podpira bioresonančna magnetna terapija VITA LIFE, ki bo vsako vašo celico popeljala v zdravo,
optimalno stanje, hkrati pa bo zdravila morebitne poškodovane ali boleče dele vašega
telesa.
KISIKOVA KURA po dr. Ardenu je dodaten stimulans vašim možganom in spominu. Po
ameriški raziskavi iz . 1998, si zgolj z aplikacijo dodatnega kisika izboljšamo spominsko
kapaciteto med 20-30%.
OSEBNA ASISTENTKA pri POSLUŠANJU skrbi za vaše počutje, vam da strokovna navodila
ter vas priuči sproščanja, pravilnega dihanja ter aktivnega poslušanja;
Vse našteto skupaj vpliva na to, da postanete najbolj učljivo bitje. Ker, ko ste sproščeni,
polno fokusirani in v dobri psihofizični kondiciji ste najboljši učenci. Mi vam te pogoje
omogočimo.

URE POGOVORA S PROFESORJEM:
V Karnionu imate osebnega učitelja, ki bo za Vas pripravil vsebino glede na vaš nivo ter
želje in potrebe. Ne uporabljamo dolgočasnih učbenikov temveč iz naše zakladnice 27
letnih izkušenj Vi, skupaj s profesorico/ profesorjem izberete vsebino najbolj zanimivo in
primerno za Vas.
REZULTAT: Vaš govor v tujem jeziku je bolj spontan, samozavesten. Znanje aktivirate hitro
in samozavestno;
Znanje vsaj enega tujega jezika na ravni C1 ( rojeni govorec) je v poslovnem svetu postala
skoraj bolj nujna kot šoferski izpit
Po vsakem 45 min sklopu poslušanja torej sledi ura s profesorjem, ki je vaš trener in ne vaš
predavatelj, kot smo vajeni po konvencionalni metodi. Njegova naloga je, da znanje ki ste
ga memorirali v vaš dolgoročni spomin postane aktivno, da ga že takoj govorite, pa tudi
pišete in berete. V prvem sklopu gre za t.i parafraziranje, v drugem delu je razširitev teme
na vaše osebno ali poslovno področje, tretji del pa je namenjen pripravi na novo temo
poslušanja.
Pomemben element je usposobljenost profesorjev s pedagoškim znanjem ter zmožnost
priprave učnega gradiva za posamezno tudi strokovno področje.
IZVEDBA: TRENINGI POTEKAJO INTENZIVNO, LAHKO MED TEDNOM ALI
ČEZ VIKEND V PROSTORIH Karniona v Medvodah.
PRIMERJAVA REZULTATA
KARNION - 8 ur/dan (1 oseba)

OSTALI (konvencionalne metode) 2x3 ure/teden (3-12 o
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40

1

200

33

A2

80

2

100

17

B1

40

1

200

33

B2

40

1

300

50

Σ

200

5

800

133

ZAUPAJO NAM: Ministrstvo za gospodarstvo, Terme Olimia, Salus, Nuklearna
elektrarna, Zavarovalnica Sava, GSK Healthcare Russia,
Calcit d.o.o. Orodjarstvo Knific d.o.o, Rudis, Semago, Hitprelles, Porsche Ljubljana, Pax
d.o.o., Občina Bled, Občina Domžale Emo orodjarna d.o.o. VIP Virant, Siliko, Domel
Holding d.d., Alples d.d; Termoelektrarna Brestanica, Heineken;

ELITNE REFERENCE:
-

g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo

-

g. Boštjan Gorjup, predsednik GZS ter direktor BSH Hišni aparati d.o.o.;

-

ga. Iza Login, soustanoviteljica Outfit 7;

-

ga. Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje

-

g. Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domel d.d.

-

Prim. Danica Avsec, anesteziologinja in specialistka intenzivne medicine, direktorica
Zavoda Transplant Slovenija

-

g. Peter Prevc, smučarski skakalec

-

prof. dr. Marjan Zaletel, nevrolog

-

dr. Daniel Bešić Loredan, kirurg ortoped

-

ga. Marjetka in g. Raay Vovk, duet Maraaya

-

prof. dr. Janja Ocvirk, specialist onkolog

-

g. Boris Markočič, direktor Adriatic regije- Schindler

-

ga. Irena Deželak, lastnica Akademije uspeha II.

-

ga. Violeta Bulc, evropska komisarka za infrastrukturo

-

g. Tomo Malgaj, direktor Termo elektrarne Brestanica

-

g. Primož Kozmus, olimpijski prvak

-

mag. Stanko Stepišnik, EMO orodjarna d.o.o.

-

g. Vojko Gašperut, tetraplegik, slikar z usti

-

g. Andrej Kavšek, vodilni manager

-

g. Denis Šketako, evropski prvak v dolgem triatlonu

-

ga. Saša Einsiedler, trenerka javnega nastopanja,

FINANČNA PONUDBA
INDIVIDUALNI TRENINGI IN TRENINGI V DVOJICI ALI SKUPINI
Program
DIAMANTNI

Program

Ure:
posl./konv.
20+20=40h

Ure:
posl./konv.

Ure antistres
1+5=6

Znesek skupaj Skupaj z DDV
2.386,00 €

2.910, 92 €

Znesek/udeleženca Znesek skupaj Skupaj z DDV

ZLATI

20+20=40h

2.080,00 €

2.080,00 €

2.537,60 €

ZLATI-dvojica

20+20=40h

1.280,00 €

2.560,00 €

3.123,20 €

ZLATI- trojica

20+20=40h

953,00 €

2.859,00 €

3.487,98 €

ZLATI štirica

20+20=40h

715,00 €

2.860,00 €

3.489,20 €

Program

Ure:
posl./konv.

Znesek/udeleženca Znesek skupaj Skupaj z DDV

SREBRNI

20+20=40h

1.550,00 €

1.550,00 €

1.891,00 €

SREBRNI-dvojica

20+20=40h

980,00 €

1.960,00 €

2.391,20 €

SREBRNI-trojica

20+20=40h

690,00 €

2.070,00 €

2.525,40 €

SREBRNI-štirica

20+20=40h

490,00 €

1.960,00 €

2.391,20 €

POSEBNA PONUDBA
Program
BISERNI- individualni

Ure:
posl./konv.
20+10=30h

Znesek/udeleženca Znesek skupaj Skupaj z DDV
775,00 €

775,00 €

945,50 €

DIAMANTNI PROGRAMI VKLJUČUJEJO:
-

6 individualnih ur medicinskega globinskega antistres programa;
40 ur tujega jezika, ki so udeležencu tudi vsebinsko prilagojene, z vključenim
gradivom;
spričevalo s prikazom znanja po EU lestvici ( A1 do C2);
mind machine, medicinski pripomoček, ki udeležencu pomaga k boljši sprostitvi;
10 x meritev alfa stanja;
10 tretmajev KISIKOVE KURE po dr. Ardenu ( vsaka terapija vključuje 45
min po 2,5l kisika/min) ali 5 tretmajev v skupini;
10 tretmajev bioresonančne terapije VITA LIFE za učinkovito sproščanje ter
izboljšanje psihofizične kondicije ali 5 v skupini.

ZLATI PROGRAMI VKLJUČUJEJO:
-

40 ur tujega jezika, ki so udeležencu tudi vsebinsko prilagojene, z vključenim
gradivom;
spričevalo s prikazom znanja po EU lestvici ( A1 do C2);
mind machine, medicinski pripomoček, ki udeležencu pomaga k boljši sprostitvi;
10 x meritev alfa stanja;
10 tretmajev KISIKOVE KURE po dr. Ardenu ( vsaka terapija vključuje 45
min po 2,5l kisika/min) ali 5 tretmajev v skupini;
10 tretmajev bioresonančne terapije VITA LIFE za učinkovito sproščanje ter
izboljšanje psihofizične kondicije ali 5 v skupini.

SREBRNI PROGRAMI VKLJUČUJEJO:
- 40 ur tujega jezika, ki so udeležencu tudi vsebinsko prilagojene, z vključenim
gradivom;
- spričevalo s prikazom znanja po EU lestvici ( A1 do C2);
- mind machine, medicinski pripomoček, ki udeležencu pomaga k boljši sprostitvi;
- 10 x meritev alfa stanja.

GRATIS VAM POKLONIMO:
- 5 tretmajev antistresne terapije na QRS Waver - ju; pri indvidualnem treningu in
treningu dvojice, pri skupinah 1 tretma na osebo, enako 1 tretma na osebo pri
SREBRNIH PROGRAMIH;
- masažni shiatsu stol - dnevno po 15 min, kot podpora k optimalni absorpciji kisika
pri kisikovi kuri – velja za ZLATI program
- brezplačni napitki vsako šolsko uro konverzacije;
- zagotovljeno brezplačno parkirišče;
- brezplačne delavnice pod geslom: " Kako do maksimalne učljivosti?"
1. Delavnica za večjo učljivost (obvezna)
2. Delavnica Dialogika
DIAMANTNI program vključuje 6 šolskih ur izredno kakovostnega antistresnega programa
predhodno pred pričetkom jezikovnega treninga, nato se program izvaja enako kot pri programu
ZLATI. Omogoča vam optimalno sproščenost ter mentalno kondicijo. Največkrat je namenjen
ljudem, ki so močno časovno in vsesplošno stresno obremenjeni.

Zlati program vključuje razmerje ur poslušanja in pogovora 1:1 poleg tega pa 2x/dan vključuje
ob poslušanju dodatno podporo kisika in bioresonančne blazine, ki vam pomaga, da se lažje
sproščate ter ostajate sveži, nezaspani ali utrujeni. Tako je program Zlati najoptimalnejši za
večino ljudi. Podoben program v razmerju poslušanja in pogovora je srebrni, le da ta ne ne
vsebuje kisika magnetne bioresonančne terapije in masažnega stola, ki vam bi dodatno
pomagali pri procesu učenja. Poleg tega vam pri individualnem zlatem paketu vsak dan

poklonimo en tretma QRS Waverja.
Program dvojic pri posameznem programu pomeni, da sta udeležnca dva, pri čemer se zahteva
približno enako predznanje. Udeleženca sta skupaj pri profesorju in skupaj poslušata v isti
poslušalnici. Namenjen je udeležencem, ki se poznajo med seboj, se dobro razumejo in imajo
enako predznanje. Enako velja za trening trojic in štiric, torej manjših skupin.
Kateri program je najoptimalnejši za vas in vaše želje, vam bomo ali pa smo vam morda že
svetovali ob doživetju naše metode. Vi pa nam boste zaupali svoje želje in finančne zmožnosti,
nato bomo skupaj našli rešitev, ki je najbolj optimalna za vas.

KOLIČINSKI POPUSTI
V kolikor se odločite za nakup več treningov, pa vam nudimo količinski popust in sicer:
- od 6.240,00 EUR neto = 5% popust,
- od 10.400 EUR neto = 10% popust,
- od 14.560,00 EUR neto = 15% popust
- od 24.960 EUR neto dalje= 20% popust.
Rok izvedbe treningov je eno koledarsko leto. V primeru, da plačate v enkratnem znesku, se
vam popust upošteva takoj, v kolikor pa plačujete vsak trening posebej, pa se vam celotni
popust obračuna pri zadnjem treningu.

Cena storitve se ne spreminja glede na jezik ali stopnjo jezika.
Primerjalno s konvencionalnimi šolami je napredek posameznika vsekakor 4x hitrejši.
V alfa stanju smo sposobni hitrejšega pomnjenja, kar pomeni 4x več osvojenih besed. Ker se
med poslušanjem vsebine že zapišejo v dolgoročni spomin, udeleženci na uri konverzacije že
dobro komunicirajo med seboj, zato so ure konverzacije izredno učinkovite na področju govora
in fluentnosti.
Posebnost našega načina dela je, da vsebine individualno prilagajamo, jih posnamemo po
posameznih področjih, nato jih udeleženci poslušajo in nato tudi aktivirajo.
Programi vključujejo psihofizično podporo s kisikom in bioresonančno terapijo, pri
individualnem programu in programu dvojice dvakrat dnevno vsaka terapija, pri štirici in trojici
pa enkrat dnevno vsaka terapija.

IZVEDBA:
Treninge izvajamo po dogovoru, delamo skorajda vse vikende ter tudi večino poletja.

Priporočamo intenzivno obliko, saj dosežemo odličen akumulacijski efekt.

