SmartReading Advanced
Resultaten
• 4 tot 10 x sneller lezen
• 30% meer onthouden
• Hogere concentratie

Hoge Return On investment!
SmartReading is een volledig andere manier van lezen
SmartReading is een volledig andere
manier van lezen. Het belangrijkste
verschil is dat u woorden niet meer in
uw gedachten uitspreekt maar visueel
de lappen tekst tot u neemt. Deze
breinvriendelijke manier van lezen heeft
als resultaat dat u vele malen sneller
leest, meer concentratie zult ervaren,
beter verbanden kunt leggen en beter
de stof kunt onthouden.

Al tijdens de training boekt u resultaat en
dit is direct bruikbaar in de praktijk.
SmartReading is succesvol getest door
vele
MBA-studenten,
directies
en
managers. Een flinke verlaging van de
studie- en leeslast van de stapels leeswerk
in papieren vorm of digitaal.
Al tijdens de training leest u 3 boeken met
de smartmethode.

Snellezen of SmartReading?
Snellezen is overal te volgen.

Ons wordt vaak gevraagd waarin
Een training snellezen kunt u overal volgen. SmartReading zich onderscheidt van
SmartReading Advanced daarentegen is snellezen.
uitsluitend en exclusief te volgen bij Global
Snellezen leert u in hoog tempo de
Edutainment.
rode draad uit een boek of tekst te
halen. SmartReading leert u op
Sinds 1991 hebben wij ervaring met topsnelheid rapporten, (studie)boeken
breinvriendelijk leren waardoor u direct op detailniveau langdurig in uw lange
resultaat en efficiëntie met het snellezen termijngeheugen op te slaan. Verder
ervaart.
benut u uw geheugen gemiddeld 30%
beter.

• Makkelijker analyseren
• Leesblokkades opheffen
• Lees strategieën aanpassen
Hoor wat deelnemers vertellen

“Ik zal het aanbevelen en
kom graag bij je terug als mijn
kinderen oud genoeg zijn om
te Smartreaden. Dank.

Geen onnodig tijdverlies!

SmartReading is uniek gezien de
Werk tijdens de training met een voor u werking op detailniveau en Europees
gepatenteerd.
belangrijk thema!

Ter ondersteuning ontvangt u het boek
‘SmartReading, lees een boek per uur'
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Het resultaat na SmartReading Advanced


Effectief 4 tot 10 keer sneller lezen 

Meer rust tijdens het lezen



Circa 30% meer kunnen



Angst informatie te missen is weg

onthouden



Met een juiste doelstelling lezen



Nieuwe manier van uittreksels maken

Tijdsbestek



Alinea’s tegelijk kunnen lezen

De training duurt drie dagen.



Het terugspringen neemt

Twee dagen aaneengesloten en na
circa 3 weken de derde dag. Een
dag duurt van 09:30 tot 17:00 uur,
met 3 pauzes voor koffie, lunch en
thee.



(mindmappen)

behoorlijk af



Moeiteloos opheffen van (lees)blokkades

Concentratie neemt aanzienlijk



Het kunnen scannen van boeken,

toe


Investering
Meedoen kost € 795,(vrij van B.T.W.) per deelnemer.



De cursusprijs is inclusief deelname,
cursusmateriaal, lunches, koffie the
en frisdranken.



rapporten, etc.

Geavanceerde geheugen-



Opheffen van onhandige leesstrategieën

technieken beheersen



Visueel lezen, ‘meepraten’ tijdens lezen

Visueel lezen, ‘praten in je hoofd’
neemt af

neemt af


Afdwalen en wegdromen is sterk
afgenomen

Vragen?
Bel gerust naar 0252 518 537 of stuur
een e-mail: info@smartreading.nl

Het ombuigen van overtuigingen tijdens
lezen



Grote mate van rust tijdens het lezen

SmartReading heeft een gunstig effect op dyslexie!

Programma Advanced
Tijdens de eerste twee achtereenvolgende dagen
worden de volgende onderwerpen behandeld.
•
•
•
•
•
•
•
•

Korte introductie en leestest (Nulmeting)
Bepalen van het doel
Geheugenoefening
Interne dialoog en hoe werkt ons brein?
Visueel lezen, activeren ' visueel leescentrum'
Visualisatie en leesdoel ontwikkeling
Mentale lees-blokkeringen oplossen
Geavanceerd uittreksel maken in uw Mindmaps

Oefenperiode
Tijdens de oefenperiode leest u drie studieboeken
van ongeveer 250 pagina's. Alle boeken worden
gelezen met de Smartmethode. Tijdens de
oefenperiode ontvangt u verdere ondersteuning en
kunt u vragen stellen per telefoon of e-mail
Aan het snellezen van deze drie boeken, van circa
250 pagina’s besteed u ongeveer 1½ uur per boek.
Indeling van de derde dag:

Geavanceerd mindmappen van de drie boeken

Geavanceerde SmartReading oefeningen

Boekbespreking over de drie gelezen boeken
Na afloop van de training ervaar je blind vertrouwen
in SmartReading!

Postbus 244 • 2180 AE Hillegom
0252 - 518 537 / 06 - 5439 8521

Wilsonweg 6 • 2182 LR Hillegom
www.smartreading.nl
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