Opinie:
Był to pierwszy tego typu kurs na jakim uczestniczyłem, ale już na samym wstępie było widać, że Pani
Trener jest bardzo rzeczowa, a przy tym przesympatyczna, a co za tym idzie cały kurs przebiegł w
niezwykle miłej atmosferze.
Wszystko było zaplanowane tak, żebyśmy dobrze się czuli ćwicząc. Zapoznaliśmy się także z
technikami pamięciowymi, które mogą się okazać bardzo przydatne w życiu, a których "nauka" przy
pomocy kredek i mazaków była bardzo ciekawa. Co do samego tematu szybkiego czytania, to jestem
w pełni zadowolony z ćwiczeń, jakie zostały mi przedstawione oraz z wykorzystania czasu podczas
kursu. Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. :)

Robert, 19 lat
Dzięki za kurs, za świetne psychologiczne połączenie elementów nauki i zabawy ;)
Jestem zadowolony z tego, że mogłem wziąć udział w tym szkoleniu. Sporo skorzystałem, jednak
pewnie mógłbym zrobić większe postępy, gdybym bardziej się przyłożył do ćwiczeń poza sesjami.
Tomasz Matusiak
"Mnóstwo ciekawych i skutecznych technik poprawiających koncentrację, pamięć oraz zdecydowanie
zwiększających tempo czytania. Kompetentna i miła osoba prowadząca.
Świetna atmosfera sprzyjająca osiąganiu coraz lepszych wyników i przekraczaniu kolejnych barier
wydających się wcześniej nie do przejścia. Kurs w pełni zaspokoił moje wysokie oczekiwania. No a
możliwość powtórzenia go za 50 zł w dowolnym czasie to już istna rewelacja!
Tomek, 37 lat."

Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, a przede wszystkim za przekazanie cennej wiedzy,
wskazówek i rad, jak ćwiczyć i doskonalić pamięć, posiąść umiejętność szybkiego czytania oraz jak
aktywować nasz umysł (jego obydwie półkóle), aby móc w pełni efektywnie wykorzystywać jego
umiejętności.
Gosia Zychowicz
Świetne szkolenie. Bardzo wiele można było się dowiedzieć. Trenerka przesympatyczna i
kompetentna.
Piotr
Atmosfera doskonała i bardzo rozwijające i pomocne ćwiczenia na pamięć.
Maciek
Szkolenie pomocne i potrzebne.
Paweł
Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny i bardzo przydatne w pracy i w życiu prywatnym.
Sylwia
Szkolenie ciekawe, bardzo pouczające. Dało mi nowe umiejętności, które pomogą mi w pracy.
Prowadzenie bardzo fajne. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy.
Magda
Szkolenie bardzo przydatne, szczególnie w pracy zawodowej.
Łukasz

Trenerka jest osobą sympatyczną, miłą i życzliwą. Jest otwarta na nowe propozycje i posiada dużą
wiedzę merytoryczną.
Piotr
Bardzo interesujące szkolenie z wieloma ciekawymi praktycznymi ćwiczeniami. Polecam ćwiczenie z
zapamiętywania łańcuszkowego.
Paweł
Niesamowicie przydatne i budujące szkolenie.
Urszula
Super szkolenie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania.
Gosia
Szkolenie profesjonalne i przydatne.
Grzegorz
Zupełnie nowa dla mnie technika prowadzenia szkolenia. Zaskakująca i bardzo ciekawa. Na pewno
jest to szkolenie pozostawiające dobre i niezapomniane wrażenie.
Sylwia
Ciekawa forma i profesjonalne podejście trenera, umiejętne zaangażowanie uczestników.
Aktywność
Ania
Bardzo dynamiczny styl prowadzenia zajęć, szybki sposób na nabycie umiejętności znacznie
ułatwiających pracę.
Agnieszka
Bardzo fajne i pomocne szkolenie, dzięki niemu mogę teraz czytać szybciej i z przyjemnością oraz
nauczyłem się szybko zapamiętywać.
Sebastian
Bardzo pożyteczne szkolenie. Chętnie polecę innym.
Paweł
Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, mocne zaangażowanie uczestników przez trenera.
Ryszard
Pozytywnie-kreatywnie;-)
Klaudiusz
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania – poprawiło to moje zdolności zrozumienia tekstu
czytanego. Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze pozwalającej na skupienie.
Justyna
Przydatne szkolenie, na pewno polecę znajomym.
Artur
Praktyczne informacje, przydatna wiedza, ciekawy i dynamiczny sposób prowadzenia.
Marta
Przydatne, interesujące. Jestem zadowolony.
Wiktor
Godne polecenia, szczególnie w zakresie technik pamięciowych. Merytorycznie, miło i sympatycznie.
Janusz
Bardzo interesujące. Umiejętności nabyte bardzo pożyteczne.
Marcin

Szkolenie bardzo ciekawe, uczące bardzo świeżego podejścia do czytania oraz zapamiętywania. Miła
atmosfera, profesjonalna prowadząca oraz bardzo smaczne „domowej roboty” ciasteczka;-)
Piotr
Szkolenie przebiegało bardzo ciekawie. Na każdej lekcji było widać wyraźne efekty! Nauczyciel
tłumaczył wszystko w sposób jasny.
Eliza
To szkolenie bardzo dużo daje i jest przydatne na całe życie.
Ola
Dzięki temu szkoleniu nauczyłem się szybciej czytać i mieć lepsze zrozumienie. Mam nadzieję, że nie
będę już miał problemów ze sprawdzianami z treści lektury.
Mateusz, 12 lat.

To szkolenie bardzo pomaga w nauce lub w pracy, pomaga też w rozrywce ponieważ można więcej
przeczytać w krótszym czasie.
Michał, 10 lat
Szkolenie bardzo miło zorganizowane. Dzięki niemu mogę o wiele szybciej czytać, łatwiej
zapamiętywać.
Ines, 12 lat
Szkolenie jest świetne, bardzo pomaga, ćwiczenia są konkretne.
Piotr
Szkolenie świetnie poprowadzone, bardzo dobrze zorganizowane. Trenerka bardzo otwarta,
sympatyczna, łatwo nawiązywała kontakt z wszystkimi uczestnikami. Świetnie potrafiła zmotywować
do pracy tych mniej zmotywowanych i nie wierzących we własne siły czy skuteczność ćwiczeń.
Helena
Szkolenie bardzo przydatne. Przyznam szczerze, że podchodziłem do niego bardzo sceptycznie na
początku i nie dowierzałem, że można tak szybko czytać. Cieszę się, że zdecydowałem się na nie. Do
zobaczenia na kolejnym szkoleniu!
Sławek
Kurs był bardzo przydatny, zajęcia odbywały się w przemiłej atmosferze. Pomimo dość trudnej grupy
zawodowej, jaką są nauczyciele Pani Alicja potrafiła w pełni nad nami zapanować.
Lidia, nauczycielka
Szkolenie bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że wykorzystam zdobyte tutaj umiejętności w domu
i w pracy. Szkolenie było bardzo profesjonalnie poprowadzone. Metody bardzo przystępne.
Marta
Szkolenie bardzo mi się podobało, wiele się nauczyłam i wykorzystam to w mojej pracy. Miła
atmosfera sprzyjająca nauce.
Mirosława
Szkolenie niezwykle efektywne. Osiągnęłam wyniki, których się nie spodziewałam. Trenerka to osoba
kompetentna, bardzo dobrze zorganizowana i sympatyczna. Stwarza wspaniała atmosferę, która
niewątpliwie wpływa na wyniki.
Karolina, nauczycielka.
Szkolenie bardzo ciekawe. Pani prowadząca super, pełna energii, jestem bardzo zadowolona, że
zdecydowałam się na te zajęcia.
Magda.

