
Jak jsem na tom 
s angličtinou 
či němčinou:

Co za mne řeší Magická angličtina či němčina:

Jsem na jazyky hloupý.
Nemám vlohy na jazyky.

•  Nikdo nemůže být hloupý na jazyky, když se naučil jako dítě mateřský jazyk, jen je důležité zvolit správnou 
učební metodu. 

•  Magická angličtina či němčina využívá nejnovějších poznatků z oblasti psychologie, paměti, funkcí mozku 
a procesu učení, a proto její účinnost mnohonásobně převyšuje účinnost jiných učebních pomůcek cizích 
jazyků. Díky těmto unikátním podporám se skutečně naučíte rozumět a mluvit cizí řečí, podobně jako děti.

Nemám na učení čas.

•  Jednotlivé lekce jsou vytvořeny tak, aby vám zabraly maximálně 25 minut učení denně (víc ne, více učení 
u dospělého, zaměstnaného člověka není mozek schopný „strávit“)

•  Po aktivním učení přichází na řadu pasivní poslech nahrávky, který simuluje anglické či německé prostředí 
a jazyk se vám postupně dostává „pod kůži“. 

•  A navíc vám pasivní poslech ušetří spoustu času, neboť jej můžete poslouchat téměř při čemkoli: při žehle-
ní, v autě, …

Nechce se mi „šprtat“ 
slovíčka a gramatiku.

•  Není nutné, abyste se „šprtali“ slovíčka a gramatiku, děti se také slovíčka nebiflují a jazyk se naučí. Gra-
matika a slovíčka jsou obsažená v textech příběhu. Příběhy jsou tvořeny jednoduchými, stručnými větami, 
proto budete jazyk dobře vnímat už od začátku. Větná spojení budete vnímat tak, že je pak dokážete vyu-
žít v praxi!

Učení mi nejde, nevidím 
žádné výsledky, proto 
většinou učebnice 
angličtiny končí v šuplíku.

•  Magická angličtina či němčina za vás praktickým způsobem řeší tyto běžné potíže: jak se motivovat, jak si 
motivaci udržet, jak si najít čas, jak si pamatovat dlouhodobě bez šprtání.

•  Pokud tyto „demotivátory“ nejsou vyřešené, tak se u každého snižuje chuť k učení, což je jedním z hlav-
ních důvodů, proč člověk ztrácí motivaci a přestává se učit.

Neumím anglicky myslet.
Překládám si anglické věty 
v českém slovosledu.
Jak se můžu naučit anglicky 
(německy) myslet, když 
nežiji v cizině?

•  Stavbu vět a slovosled si osvojíte pomocí doslovného, tzv. interlineárního překladu, který vás naučí také 
anglicky či německy myslet.

•  Základem Magické angličtiny či němčiny je poutavý a zábavný příběh, jehož děj se pro vás stane realitou. 
•  Tato koncepce vlastně simuluje cizojazyčné prostředí: je známo, že doslova „obklopeni“ jazykem se lidé 

naučí jazyk mnohem rychleji a přirozenou cestou.

Neumím správně anglickou 
výslovnost. Co když se 
naučím špatně vyslovovat?

•  Pomocí cvičení „Slow reading“ budete pomalu vyslovovat anglický text spolu s nahrávkou na CD, a tak si 
výslovnost osvojíte. 

•  Toto cvičení odstraňuje zábrany a obavy z mluvení v cizí řeči.

Nerozumím rodilým 
mluvčím.

• Magická edice vás naučí, abyste rozuměli mluvené řeči. 
• Obsahuje cvičení, při němž si pozorným poslechem vybíráte z podobných vět jednu správnou.
• Také posloucháte čtyři různé rychlosti nahrávek, které vás právě naučí rozumět rychlé řeči.

Nevěřím, že tato metoda 
funguje

•  Při učení objevíte mnohé účinné metody, které jiné kursy, jazykové školy a lektoři nepoužívají.
•  Magická angličtina a němčina řeší všechny obtíže a nedostatky, kvůli kterým člověk často učení cizího jazy-

ka vzdá nebo s ním vůbec nezačne.
•  Magická edice jazyků obsahuje mnoho způsobů, jak se co nejlépe učit. Tyto způsoby se opírají o 40 let svě-

tových zkušeností a vědeckého vývoje v oblasti funkcí mozku, paměti, zrychleného učení a dalších oborů.
•  Vytvořil ji evropský odborník, který se těmito tématy celý život zabývá a přes 10 let ověřuje nové a nové 

poznatky ve svých úspěšných jazykových kursech.
•  Magická edice se zcela liší od všech učebnic a metod, protože je zábavná, motivující a pro mozek zcela 

ideální…

Vždy jsem se naučil(a) 
minimální slovní zásobu, 
kterou jsem 
pak zapomněl(a).

•  Úmyslně se u Magické edice nenaučíte obrovskou slovní zásobu. Je totiž dokázáno, že více než 2000 slov 
není mozek schopen pojmout. Respektive je možné se je naučit (našprtat), ale bez souvislostí a potom je 
pak člověk není schopen použít (a postupně je zapomene).

•  Vědecké výzkumy uvádějí, že pro běžnou konverzaci je dostačující počet 1000 slovíček.
•  Magická edice jazyků obsahuje zhruba 1200 slov.

Co můžu od Magické 
angličtiny či němčiny 
očekávat?

• Časovou nenáročnost.
• Nízké jednorázové náklady.
• Zajímavý a zábavný děj, který vás bude bavit.
• Naučí vás anglicky myslet.
• Rychle zvládnete anglický slovosled a stavbu vět.
• Naučíte se potřebný počet slov a frází, které již nikdy nezapomenete.
• Budete bez zábran mluvit.
• Porozumíte rychlé řeči a rodilým mluvčím.
•  Budete mít dostatečné konverzační základy, a proto zvládnete angličtinu či němčinu jako rodný jazyk.

DESATERO MAGICKÉ EDICE JAZYKŮ

Na závěr důležité shrnutí:
Vidíte, že Magická edice řeší všechny základní problémy, se kterými se lidé setkávají. Jejím výsledkem je, že 
pokud dodržíte přesně návod a učební plán, tak se do 2 – 3 měsíců naučíte anglicky (německy) tak, že se 
budete umět v základních konverzačních tématech domluvit.

Desatero Magické edice jazyků vás zbaví pochybností, 
které často míváte, když jde o oblast učení cizích jazyků. 
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