A Gary’s English Method bemutatja:

5+1 alapelv a nyelvtanuláshoz,
amit az iskolában nem mondanak el...

...De elengedhetetlen, ha magas
szintre szeretnél jutni.
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Amikor elkezdünk gyerekként nyelvet tanulni, a legtöbben nem ismernek más opciót, mint amit
és ahogy az iskolában tanítanak. A legtöbben azonban gyorsan rájönnek az ott tapasztaltak
alapján, hogy az idegennyelv nem is olyan egyszerű, sokan fel is adják néhány év után,
elkönyvelik magukat középszerűnek és azok is maradnak. Még az a néhány különösen
tehetséges és szorgalmas egyén is, akikről az osztály többi része azt gondolja, hogy nyelvzseni
(pedig nem az), gyakran alapvető hiányosságokkal tanulja meg a nyelvet. Jómagam is
megtapasztaltam ezt a folyamatot, hiszen közel 8 év német tanulás után (6 év általános iskola
+ 2 év nyelvi tagozatos gimnázium), csupán egy középfokú nyelvvizsgát tudtam tenni. Miért
van az akkor, hogy rengeteg videót találhatunk az interneten, ahol olyan emberek mutatkoznak
be, akik fél-1 év alatt jutnak erős felsőfokú szintre egy teljesen idegen nyelvből, úgy, hogy nem
feszülnek bele a tanulásba?
Vajon a diákokkal van a probléma, vagy a módszerrel? Ezeket a kérdéseket tettem fel
magamnak, amikor elkezdtem az angol nyelvet tanulni második nyelvként gimnáziumban.
Elgondolkodtál már valaha azon, hogy nem Veled van a baj, hanem az iskolai
tankönyvekkel, amik tele vannak végeláthatatlan és a valóságot nem tükröző feladatokkal, a
differenciálatlan nagycsoportos oktatással, és azokkal a programokkal, amiket elültettek talán
a Te fejedben is? Sajnos gyerekként nagyon mélyen tudnak belénk rögzülni olyan
programok, melyeket utána életünk végéig valóságnak gondolunk. De valójában mennyi
ezekből igaz? Talán még most is azt gondolod, hogy nincs nyelvérzéked, hogy felnőttként nem
lehet jól megtanulni egy nyelvet, vagy csak szimplán bemagyarázod magadnak, hogy nincs
időd? Sajnos ki kell, hogy ábrándítsalak, mert ebből semmi sem igaz. Én is így gondolkodtam
a kezdetekben, aztán mikor pár hónap „iskolai módszeres” angoltanulás után elegem lett és
elkezdtem kutatni, rá kellett jönnöm, hogy ha megváltoztatom a hozzáállásom és a
módszereimet, akkor meg tudom csinálni. Tudtam, hogy az angolra szükség van, hiszen az
angol nyelv szinte minden területen kell, bármilyen szakmáról is legyen szó előbb utóbb elakad
az ember, ha nem érti meg a nemzetközi forrásokat, valamint kutatások szerint az, aki jól beszél
angolul még átlag állásokban is 75.000-100.000 Ft-tal többet keres havonta, mint az, aki nem,
és ez sem utolsó szempont. Azt is tudtam azonban, hogy nem akarom végig járni még egyszer
azt az utat, amit már a némettel megszenvedtem, ráadásul engem az amerikai angol
érdekelt (amit az iskolában nem tanítanak), ezért jobbhíján adtam egy esélyt az új
módszeremnek, a végeredmény azonban lenyűgözött.
Összeállítottam egy saját amerikai angol nyelvi edzéstervet, melyhez két kiváló angoltanár
is asszisztált, majd nem több mint napi fél-1 óra befektetéssel, ~1 év után, nullás kezdő
2
https://www.garysenglishmethod.com/

szintről közel 90%-os komplex felsőfokú nyelvvizsgát tettem. A legszebb ebben a
módszerben az volt, hogy megszerettem a nyelvet, megtanultam elhinni, hogy képes vagyok
elérni a céljaim, és az erős alapok lefektetése után olyan élvezetes napi rutint tudtam
kialakítani, melyet azóta is használok. 3 év után már profi tolmács-fordítóként tudtam dolgozni,
valamint nemzetközi konferenciákon adtam elő angolul jegyzetek nélkül és angol nyelvű
publikációm is jelent meg. Látható tehát, hogy szinte exponenciális a fejlődés, és ezt a mai
napig tapasztalom. 5 éve használom ezt a módszert és még mindig profitálok belőle, ráadásul a
magasszintű amerikai angol ismerete nagyon ritka Magyarországon, ami még nagyobb előnyt
jelent. Egyre többen fordultak hozzám tanácsért, először is, mert Magyarországon amerikai
angol kurzust nem nagyon találni, mégis a legtöbb ember jobban kedveli az amerikai
nyelvjárást, másodszor pedig mert kíváncsiak voltak, hogyan tudtam ilyen szintre jutni úgy,
hogy lényegében soha egy iskolai tankönyvet sem csináltam végig. Ekkor született meg a
gondolat a fejemben, hogy megalkotom a saját angolkurzusom, melyet felkínálok az
emberek számára, hogy más is átélhesse, amit én, hiszen tapasztalataim szerint bárki képes
megcsinálni, amin én is átmentem. Azért gondolom különösen hitelesnek magam, mert én sem
főállású angoltanár vagyok, hanem számos egyéb tevékenység mellett (egyetem, vállalkozás,
sport, bartánő stb.) tudtam kényelmesen és következetesen fejlődni, és éppen ezért fog Neked
is működni, amit kínálok. Természetesen a folyamat a jelenlegi szintedtől és a szabadidődtől
függően tarthat rövidebb vagy hosszabb ideig, de egyet tudnod kell: KÉPES VAGY RÁ! A
többi csak kifogás. Akár kezdő vagy, akár felsőfokon beszélsz, mindenképpen érdemes
elvégezned a kurzust, hiszen olyan dolgokat tanulhatsz meg, amit sehol máshol nem tanítanak,
ezt garantálom. Ebben a rövid e-book-ban ízelítőként összegyűjtöttem 5+1 olyan alapelvet,
ami a siker és a bukás közti különbséget jelenti, amikor nyelvtanulásról 1 van szó, és mely
gondolatokra a GEM kurzus módszertana is alapszik.
1. A nyelvtanulás elkezdése előtt először a nyelvhez szükséges vokális képességeket
kell kialakítani.
A legtöbb ember mikor elkezd tanulni egy új nyelvet, a magyar hangzókészletét használja,
rögtön próbál alapszavakat és nyelvtani szerkezeteket megtanulni. Valójában azonban az aktív
tanulás megkezdése előtt legalább 1-2 hónapot rá kell szánni az adott nyelv
hangzókészletének, ritmikájának, dallamának (stb.) megismerésére és rengeteget kell

Szándékosan nyelvtanulást és nem angoltanulást írtam, mert mikor elkezdtem ezt a módszert alkalmazni a német
nyelvre, 3 hónap után 80% feletti felsőfokú nyelvvizsgát tettem a Goethe Intézetnél úgy, hogy előtte utoljára 4
éve, középiskolában beszéltem németül, és akkor is csak középfokon voltam.
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utánozni, még akkor is, ha nem érted mit mondasz. A gyerekek is valójában pont a rengeteg
utánzás miatt tanulják meg jól a nyelvet, ellentétben a közhiedemmel, a gyerekek sokkal
rosszabbul tanulnak a felnőttekhez képest, azonban a módszerük sokkal jobb. Gondoljunk csak
bele, hogy egy gyereknek akár 10-12 évre is szüksége lehet, mire értelmesen tud beszélni, míg
egy felnőtt akár néhány év alatt is odakerülhet. A fő különbség a gyerekek és a felnőttek közt,
hogy a gyerekek éjjel nappal beszélnek és utánoznak, így a végeredmény sokkal árnyaltabb és
szebb lesz, ettől még a memóriájuk és a tanulási képességeik messze elmaradnak.
Nem a gyakorlás tesz tökéletessé, hanem a tökéletes gyakorlás tesz tökéletessé! Ha például
angolul úgy kezdesz el beszélni és tanulni, hogy nem vagy képes még csak kiadni sem azokat
a hangzókat, amik kellenek a nyelvhez, akármilyen szintre is jutsz szókincsileg és nyelvtanilag,
mindig fülsértő magyar akcentusod lesz; ezzel a jelenséggel még egyetemi doktori szinten is
gyakran találkozhatunk. Akármennyire is hasonlít egy magyar hangzóra egy angol hangzó,
közel sem ugyanaz! Ha jól akarsz beszélni egy nyelvet, akcentus tréninggel kell kezdeni, és
utána jön az aktív tanulás, mikor már képes vagy kiadni magadból azokat a hangzókat, amikre
szükséged van. Nyilván vannak könnyebb és nehezebb nyelvek, az angolnál erre különösen
szükség van, és természetesen a GEM kurzus során mindent meg fogsz tanulni, ami az
amerikai angol hangzókészletét illeti.
2. A nyelvtanulás életforma, nem órákra készülés!
Mindig megcsináltad a házit a nyelviskolai/iskolai órákra és mégsem szeretted meg a nyelvet,
valamint különösen jónak sem érzed magad benne? Még mindig idegennyelvként tekintesz az
angolra, amin gondolkozni kell és nem tudsz egyenrangú félként tárgyalni anyanyelvűekkel?
Ha egy nyelvből magas szintre szeretnél jutni és ott is szeretnél maradni, minden nap
foglalkoznod kell vele. Gyakorlatilag mindent angolul kellene csinálnod, amit amúgy is
csinálsz és szeretsz. Átállítani az összes eszközt és programot angol nyelvre, angolul angol
felirattal nézni sorozatokat, videókat, angolul olvasni, híradót nézni, zenét hallgatni, énekelni,
magaddal és másokkal angolul beszélni és még sorolhatnám. Természetesen mindezt meg kell
előzze egy megfelelő alapozó képzés, ami hozzájárul, hogy nem szenvedés lesz, hanem tényleg
tudsz fejlődni az előbb említett tevékenységek által.
Amellett, hogy amikor csak lehet angolul éled az életed, tehát olyan dolgokat csinálsz, amiket
amúgy szeretsz, fontos, hogy aktívan és ne passzívan tedd mindezt. Sokszor találkozunk azzal,
hogy valaki naponta órákig angolul néz sorozatot, mégis szinte semmit sem fejlődik. Sőt, még
olyan embereknél is előfordul ez, akik kiköltöznek külföldre évekre. Miért van ez? Mert
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passzívan használják a nyelvet, azaz azt gyakorolják, amit már tudnak, amit meg nem, amellett
elmennek, mert „értik anélkül is nagyjából miről van szó”. Ha fejlődni szeretnél, aktívan kell
angolul élned, azaz, ha bármilyen olyan szót vagy kifejezést találsz, amit nem ismersz, írd fel
egy listára, és minden nap tanulj meg belőle egy adott mennyiséget, mondjuk napi 10 szót.
A felsőfokú nyelvvizsga elvárt szókincs szintje ~3.000-4.000 szó, tehát ha így tanulsz mondjuk
napi 10 szóval, egy megfelelő alapozó képzés után, akkor akár fél-1 éven belül már felsőfokú
nyelvvizsgára mehetsz még akkor is, ha alapfokról indulsz, és nagy valószínűséggel nem 60%al fogsz átcsusszanni, mert olyan rutinod lesz. A GEM kurzus erős alapozó tréningje után
megtanítalak személyre szabottan összeállítani a számodra legmegfelelőbb napi rutint a
céljaidtól, hobbijaidtól és idődtől függően.
3. A nyelvtant nem kell évekig magolni könyvekből.
Ismerős az érzés, mikor az általános/középiskolában csak azt látod magad előtt, hogy még
mindig évekre elegendő tankönyv marad újabb és újabb nyelvtani ismeretekkel? Ez a
végeláthatatlanság senki motivációjára nem gyakorol jó hatást, ráadásul nincs is szükség
rá, és emiatt gyakran nem egy ösztönös („tudod, hogy mi a jó és kész”) nyelvtanhasználat alakul
ki, hanem folyamatosan gondolkodni kell rajta. Ezenfelül az iskolában megtanult nyelvtani
szabályokat a valóságban gyakran nem is vagy nem csak úgy alkalmazzák. Erre jó példa,
mikor hónapok alatt megtanulod, hogy mi a különbség a past simple és a present perfect között,
majd kimész az életbe és látod, hogy szinte teljes mértékben nem úgy használják, főleg
Amerikában, ahol ráadásul szinte csak past simple van.
Nagyapám egyik barátja egy olyan nyelviskolát működtetett, ahol az összes nyelvtant 2 hét alatt
tanítják meg, utána, ha a logika megvan, már csak a szókincset kell bővíteni és menni fog. (A
nyelviskola alapítójának 9 felsőfokú nyelvvizsgája van.) A nyelvtant egyként kell kezelni és
az alapok lefektetése után intuitívan érdemes fejleszteni (pl. olvasással). A GEM
kurzusban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megismerd, hogy mi az, ami valóban
fontos a nyelvtani anyagból, valamint, hogy egyben kapd meg az egész képet. A kurzus
csak arra törekszik, hogy minden lényeges alap meglegyen (ún. szükséges minimum), lehet,
hogy már mikor elkezded sok mindent tudni fogsz, de ez nem baj, mert utána már tudunk
foglalkozni az intuitív fejlesztéssel. A cél az, hogy akárcsak magyarul, angolul se kelljen
gondolkodnod, hogy mi miért és hogyan van, miközben beszélsz.
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4. A nyelvvizsgával nincs vége a tanulásnak, sőt!
Rengeteg emberrel találkozom, akik megcsinálják a nyelvvizsgát, aztán hátradőlnek, mondván,
hogy ők már beszélnek angolul. Harcművészként a következő példát hoznám erre. Amikor
valaki feketeövet szerez, azt szokták mondani, hogy most már ismered az alapokat és kezdődhet
a valódi tanulás. Ugyanez igaz a nyelvvizsgára. A felsőfokú nyelvvizsga nem a vége, hanem
a kezdete a tanulásnak!!! Az igazi fejlődést ezek után fogod tudni elérni. Nem véletlen,
hogy két ugyanolyan szintű nyelvvizsgával rendelkező ember közt is ég és föld lehet a
különbség. Ma Magyarországon kb. a lakosság 30%-a rendelkezik nyelvvizsgával, de valóban
jól - tapasztalataim szerint - 1% se beszél. Ennek fő oka, hogy a nyelvvizsgán szinte egyáltalán
számítanak bizonyos dolgok, ami egyébként a nyelv szerves része (különösen a kiejtés, hiszen
simán át lehet menni tört magyar akcentussal), valamint, hogy az emberek abbahagyják a
tanulást a vizsga után, mert már nincs céljuk. Mindig tűzz ki újabb célokat, például, hogy
minden szót megérts egy sorozatból, vagy, hogy akcentus nélkül tudj beszélni, esetleg kezdj el
magad is tanítani, vagy angol forrásokat feldolgozni a szakmádban/érdeklődési területeiden.
Mindenképp folyamatosan alkalmazd a 2. pontban kifejtett aktív nyelvtanulási módszert,
és hidd el a felsőfokú nyelvvizsga után még évekkel is fogsz tudni fejlődni, és ez pedig mind
szakmai, mind anyagi elismertségben meg fog térülni.
5. Bárki képes megtanulni egy nyelvet, ha jó forrásból tanul és akarja.
Korábban már kifejtettem, hogy az emberek fejében rengeteg program fut sajnos, ha
nyelvtanulásról van szó. Ezek nagy része lehet kifogás vagy az iskolában szerzett negatív
tapasztalat, vagy csak szimplán az iskolai módszerek miatt lehet, hogy még felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkező embereknek sem életszagú a stílusa és részben vagy egészben
helytelen a kiejtése (azért ezeket hozom példának, mert ezzel gyakran találkozom). Ami viszont
biztos, hogy ha jó a módszer, amivel tanulsz és elfelejted a kifogásokat, akkor meg tudod
csinálni. Mindenképpen javaslom, hogy látogass el a kurzusom weboldalára
(www.garysenglishmethod.com), ahol részletesen összegyűjtöttem a nyelvtanulással
kapcsolatos sztereotípiákat, ezeket is ingyen eléred. Azáltal, hogy elolvasod ezeket a részeket,
felülírhatóak azok a programok, amiket eddig esetleg az angol nyelvtanulásról vagy saját
képességeidről gondoltál. Ez talán a legfontosabb lépés, hogy elhidd, hogy meg tudod csinálni.
Nekem volt már 14 évestől 40+-ig minden korosztályból tanítványom, és hidd el, Te is képes
vagy rá, ha nyitott vagy és hajlandó vagy tenni a sikerért, valamint elfelejted, amit eddig a
nyelvtanulásról gondoltál.
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+1 Ha jól szeretnél beszélni angolul, nem elég angolul tanulnod
Ez első hallásra talán picit ellentmondásosan hangozhat, de a kiemelkedő angoltudás egyik
legfontosabb kulcsa az önfejlesztés. Gondolj csak bele – az emberek 99%-a nem azért bukik
el, mert nem találna magának egy nyelvkönyvet, amiből tanulhat, vagy mert nem tudna szavakat
memorizálni. Valójában az emberek nagy része azért nem tanul meg soha jól angolul, mert
először is nem képesek elhinni, hogy valaha is meg tudják csinálni, másodszor pedig mert
a belső motiváció és érzelmi egyensúlyuk rendkívül képlékeny, és az első „mélypontnál”
abbahagyják a tanulást. Talán már Te is jártál így…
Miért van az tehát, hogy az emberek túlnyomó többsége évekig, akár évtizedekig újrakezdő,
nekivág, majd abbahagyja, aztán ismét nekivág majd újra abbahagyja (és valójában semmit sem
fejlődik); ezzel szemben pedig más akár fél-1 év alatt felsőfokú szintre jut, és még azon felül is
képes fejlődni, akár közel anyanyelvi szintig? Elárulom, hogy ennek semmi köze a
nyelvérzékhez vagy a tehetséghez. Mikor én is megcsináltam nulláról 1 év alatt az első 90%-os
felsőfokú angol nyelvvizsgámat, akkor már foglalkoztam különböző life hackekkel és
önfejlesztő technikákkal, amit a körülöttem lévők nem csináltak, sőt sokszor még ki is
gúnyoltak miatta. Az sem titok, hogy a németnél előtte ezt még nem csináltam, így – ahogy
említettem is – annál 8 év alatt csupán egy középfokú nyelvvizsgát tudtam tenni.
Vajon van összefüggés? Van bizony.
Amikor elkezdtem tudományos kutatásokat olvasni ezekről a technikákról rájöttem, hogy
valójában pont ezek miatt tudtam sokkal gyorsabban és hatékonyabban megtanulni
angolul, mint bárki más, és ezért voltam sokkal sikeresebb más területeken is, hiszen a
különböző életterületek szorosan összefüggnek. Gondolj csak bele, hogy míg az emberek nagy
része szinte minden tekintetben elakadásokkal küzd, van az a néhány ember, aki legyen szó
pénzről, párkapcsolatról, tudásról, egészségről vagy bármiről, mindenben sikeres. Ők azok az
emberek, akik folyamatos önfejlesztést végeznek.
Valójában már az is kiderült (például Tim Ferris és Napoleon Hill kutatásai alapján), hogy a
szuper sikeres emberek (világvezető vállalkozók, politikusok, előadok stb.) 80-90%-a
szintén rendelkezik önfejlesztő napi rutinnal. Természetesen amikor erre rájöttem, nagyon
komoly kutatásba kezdtem, és rendszereztem ezeket az ismereteket. Több mint 5 év alatt
nagyjából 1,5 millió forintot fektettem be azért, hogy megalkossam az ideális önfejlesztő
rutint. Eközben megismertem számos olyan embert és forrásanyagot is, akikhez, és amelyekhez
publikus úton nincs is hozzáférés. Ennek a rutinnak köszönhetően nem csak a nyelvtanulásban,
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de az élet minden területén olyan kiemelkedő sikereket értem el, amik a legtöbb ember számára
önmagukban is elérhetetlennek tűnnek. A legmeglepőbb azonban az volt számomra, hogy
amikor ezeket a technikákat megtanítottam másoknak, ők szintén ugyanolyan
hihetetlenül fejlődtek mind érzelmileg, mind materiális értelemben.
Természetesen a legtöbb ember azt várná, hogy most 2 percben adjam át ezt a rutint vagy
legalább adjak pár tippet. Sajnos ezt azonban még ha akarnám sem tudnám megtenni, hiszen
nem elég ezekről hallani, hanem egy folyamatos kontrol mellett kell elsajátítani őket,
különben nem fogsz optimális eredményt kapni. Éppen ezért van szükség a személyes
mentorálásra is. Ezalatt fogod megtanulni mindazt, amit én évek kemény munkájával
sajátítottam el akár nyelvtanulás, akár önfejlesztés tekintetében.
Most mindössze két alapelvet tudok átadni, amely a siker és bukás közti egyik legfontosabb
különbséget jelenti. Ez a két alapelv nem más, mint a 2 általános ok, amiért az emberek
sikertelenek lehetnek bármilyen életterületről is legyen szó:
1. Nem taníthatóak: nem nyitottak új információkra, nem hajlandóak megtanulni dolgokat
és elfogadni a változást
2. Nem jó emberekre hallgatnak: nem jó forrásból szerzik be az ismereteiket.
A taníthatóság vagy nyitottság mindig kardinális kérdés, amikor valami új információval
találkozol. Például a jelenlegi helyzetedet (gondolkozol, hogy elkezdd-e a GEM kurzust vagy
sem) kicsit úgy kell elképzelned, mint a Mátrix című filmben, mikor a főhőst választás elé
állítják. Választania kell, hogy a kék vagy a piros kapszulát szedi be. Ha a kéket választja, akkor
minden megy tovább, úgy ahogy régen, és elfelejti, hogy valaha is megkapta ezt az ajánlatot.
Ha viszont a pirosat választja, akkor hozzáférése lesz a teljes igazsághoz, minden olyan
információhoz, ami az átlagember számára ismeretlen és elfogadhatatlan. Te melyik kapszulát
választanád? Ezen a ponton a legtöbb ember azt mondja, hogy a pirosat. Kérlek viszont arra,
hogy vizsgáld meg, hogy komolyan is gondolod-e ezt? Hajlandó vagy esetlegesen feladni a
jelenlegi világnézeted, szokásaidat, esetlegesen nem túl sok, de nem is kevés pénzt fektetni a
saját fejlődésedbe? Ha megkérdezném, hogy mit vagy hajlandó feladni, vagy feláldozni
azért, hogy elsajátítsd az információkat, melyekkel megváltoztathatod az életed, akkor
azt kell válaszolnod, hogy bármit, amire szükség van. Amíg nem ez a hozzáállásod, és nem
vagy készen feláldozni a szokásaidat, gondolkodásodat, hiedelmeidet, az idődet és a pénzed
saját magadért, akár most azonnal be is zárhatod ezt a dokumentumot. Ha viszont eldöntötted,
hogy hajlandó vagy százszázalékos nyitottsággal, előítéletek nélkül belevágni eddigi életed
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talán legátfogóbb és legjövedelmezőbb önfejlesztő útjába, akkor várlak szeretettel bármikor a
GEM programban. A legfontosabb, hogy ezt a hozzáállásodat folyamatosan fenntartsd, nem
csak e könyv olvasása során, hanem az egész életedben.
Természetesen fontos a nyitottság, de van még egy nagyon fontos szempont. Amikor új
információkat sajátítasz el, fontos odafigyelni arra, hogy kitől jön az információ. Olyanoktól
fogadj el tanácsot, akik onnan indultak, ahol most vagy, és elérték, amit szeretnél.
A jelenlegi világ előnye és hátránya is egyben, hogy bárki megoszthat információkat másokkal
az interneten egy könyv vagy akár egy kurzus formájában. Sajnos számos olyan forrás van,
melyek hitelesnek tűnhetnek, valójában azonban nem azok. Nagyon sok esetben egy könyv
vagy cikk írója nem képviseli azt, amiről beszél. Tipikus példa, amikor pénzszerzésről szóló
könyveket olyanok írnak, akik valójában sosem vállalkoztak, nincsenek befektetéseik, az összes
pénzüket a pénzszerzésről szóló könyvük eladásából szerezték.
Ha osszak meg veled még egy példát: amikor például önfejlesztésről van szó, sokan a sikeres
emberek könyveire támaszkodnak, amit viszont kevesen tudnak, hogy a sikeres emberek
könyveit 99%-ban úgynevezett „szellemírók” (ghostwriters) írják, akik interjút készítenek
az adott emberrel, majd az alapján megírják a könyveket. Ebben az esetben, még ha jól is
hangzanak a leírtak, sok kulcsfontosságú információt nem fogunk megtalálni az adott
könyvben. Ehhez hozzátehetjük azt is, hogy a sikeres emberek nagy része nem akarja kiadni
a titkait, mert nem akar konkurenciát. Ennek a tendenciának az egyik legnagyobb
képviselője Henry Ford volt, aki nyíltan ellenezte, hogy bárki is kiadja a siker, boldogság és
egészség valódi titkait. Ezt nem csak úgy érik el, hogy nem adnak ki információkat, hanem ha
valaki ezt teszi, akkor mindent megtesznek azért, hogy bizonyos buktatókat rejtsenek el az adott
műben, így az még ha valamilyen szinten működik is, a valóságtól továbbra is távol fog állni.
Ezt a jelenséget bizonyára már nagyon sokan megtapasztalták, amikor olyan klasszikusokat
próbáltak alkalmazni, mint a Titok vagy a Gondolkodj és gazdagodj. Miért van az, hogy több
millióan tanulmányozták ezeket a könyveket, mégis szinte senki, vagy csak az emberek nagyon
kis része vált valóban nagyon sikeressé általuk? A válasz egyszerű: mivel a teljes igazságnak
csak egy töredékét adják át. Ha például egy süteményt szeretnénk sütni, de a tökéletes recept
10 összetevője közül csak 4-et ismerünk, akkor fogunk tudni ugyan olyan süteményt sütni?
Nos, lehet, hogy ráhibázunk, de kicsi az esélye. Meg kell tehát találnod azt a forrást, amire
vagy akire valóban érdemes hallgatnod. Erre pedig a legegyszerűbb recept, ha olyan
embert keresel, aki onnan indult ahol Te vagy, és elérte amire vágysz.

9
https://www.garysenglishmethod.com/

Csatlakozz még ma a GEM programhoz és tanulj meg úgy
angolul, ahogy sosem gondoltad volna.
A kurzus során teljeskörű személyes mentorálás mellett válogatott anyanyelvű tanároktól
tanulhatsz amerikai angolt, és elsajátíthatod a valódi siker titkait. Ilyen képzési formát és
módszert sehol máshol nem találsz, a GEM módszer 100%-ban saját fejlesztésű és világszerte
egyedülálló.

Mit adhat Neked a GEM?
 Képessé válhatsz az amerikai angol hangzóinak autentikus képzésére
 Megtanulhatod hogyan használd ösztönösen a nyelvtant, és hogyan gondolkodj angolul
 Csak olyan tudást szerzel, ami tényleg a mai modern, élő nyelv része
 Végre megszeretheted az angol nyelvet és a nyelvtanulást
 Akár életed végéig alkalmazhatod a tanultakat és fejlődni
 Rájöhetsz, hogy képes vagy megtanulni angolul, és relatív rövid időn belül elérheted a
céljaidat
 Növelheted az önbecsülésed és az önbizalmad
 Haladó önfejlesztő technikákat sajátíthatsz el, melyek jelentősen megkönnyítik a
sikerhez vezető utat
 Kinyílik a világ
 Szintedtől függően akár hónapok alatt leteheted a nyelvvizsgát úgy, hogy valódi tudás
lesz mögötte
 Ha már dolgozol: jelentősen többet kereshetsz és magadat is sokkal könnyebben
képezheted tovább
 Ha még tanulsz: az idegennyelv játékká válhat, és valószínűleg nem lesz szükséged
többé magántanárra
A GEM-ben olyan embertől tanulhatsz, aki onnan indult ahol most Te vagy, és sikeresen
elérte azt, amire vágysz. - Véleményem szerint az átlag emberek számára nem lehet igazán
hiteles az, aki főállású angoltanár, és semmi más dolga nincs, mint angolul tanulni és angolt
tanítani, hiszen ez az életvitel az számunkra nem lehetséges. Én például az angol tanításhoz
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nem kapcsolódó egyetemi képzés, egy sikeres marketinges vállalkozás, párkapcsolat, valamint
aktív sportolás és közösségi élet mellett értem el mindent. A tanítványaim között találhatók
dolgozó emberek, többgyermekes édesanyák, egyetemisták és középiskolás tanulók is. A GEM
mindenkinek ugyanolyan jól működik, mert én valóban a tanítványaim cipőjében járok, és
ennek megfelelően alakítottam ki magát a programot is.
Ne gondolkozz, ne keress kifogásokat. A kurzust rugalmasan tudod alakítani úgy, hogy a Te
életviteledhez a legjobban alkalmazkodjon. Az átlagember naponta órákat tölt el
semmittevéssel és tízezreket költ felesleges dolgokra... A GEM elvégzése során saját
magadba fektetsz, ez a befektetés pedig mind anyagilag, mind érzelmileg rövid időn belül
sokszorosan megtérül, ezt garantálom. Az, hogy nap mint nap mit teszel összeadódik, legyen
szó építő vagy romboló szokásokról. Az, hogy mondjuk egy év múlva hol fogsz tartani, csak
rajtad múlik. A legnagyobb utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. Tedd meg az első lépést ma
és figyeld ahogyan megváltozik az életed és az önbecsülésed örökre!

Szép napot kívánok és remélem hamarosan találkozunk!
https://www.garysenglishmethod.com/
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