LUYEÄN TRÍ NHÔÙ
Người có trí nhớ tốt
- được xem là người thông minh
- xã hội trọng vọng
- nhiều tự tin
- luôn là học sinh xuất sắc
- cơ hội thành công cao trong công việc làm

Ch trong vài phút….
…quý vị sẽ học được bí quyết

Lôùp hoïc ñöôïc toå chöùc bôûi Thö Vieän Toaøn Caàu
(tvvn.org) vaø Hieäp Hoäi Ngöôøi Vieät San Diego

- nhớ mặt nhớ tên
- nhớ những câu chuyện dài
- nhớ những con số (điện thoại, công thức toán học, số Pi..)
- nhớ theo thứ tự những điều không liên quan với nhau
- điều gì cũng có thể nhớ trong khoảnh khắc
- giúp tuổi già chống bệng quên lãng
- tập thể dục cho bộ óc
- cách ăn uống để nuôi bộ óc (và giảm cân)
- thở để nuôi bộ óc và giúp cơ thể có nhiều sinh lực

Môøi quyù vò tham gia hoïc lôùp LUYEÄN TRÍ NHÔÙ vaøo caùc ngaøy sau ñaây:

Thöù Baûy 23 thaùng 2, 2008
9:00 sáng Thöù Baûy vaø Chuû Nhaät 1 & 2 thaùng 3, 2008
5:00 chiều
Thöù Baûy vaø Chuû Nhaät 8 & 9 thaùng 3, 2008
Taïi Truï Sôû Hieäp Hoäi 7833 Linda Visa Road, SD CA 92111
Từ

Lớp Luyện Trí Nhớ do giáo sư đại học Hoa Kỳ giảng dạy, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Bảo đảm tăng trí nhớ
từ 100 đến 1000 phần trăm cho lứa tuổi từ 7 đến 87 tuổi. Đặc biệt có phần hướng dẫn giúp tuổi già chống bệnh
quên lãng. Lớp được giảng dạy trong các khóa Tu Nghiệp Sư Phạm của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ
Nam Cali từ năm 2001 đến nay. Lớp học dài 8 tiếng, học phí tượng trưng $35 đô la. Các Thầy Cô Giáo đang dạy
học tại các Trung Tâm Việt Ngữ và các Hướng Đạo Sinh được bớt 50%.

Ghi danh qua số điện thoại: 619-218-4118 hoặc 714-715-2556
Mỗi khóa sinh học lớp chính thức sẽ nhận được 1 phần quà gồm CD, DVD và 3
ngày 2 đêm miễn phí tại Las Vegas.

