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BÜTÜNSEL	  BEYİN	  (BÜKO)KUANTUM	  OKUMA	  ATÖLYESİ

Odağı bütüne yönelterek, fotoğrafik  
ve eidetic (önceden algılama) özümseme ve  

kayıt yapmayı sağlar.

ACCELERATED LEARNING 
(Hızlandırılmış Öğrenme)

NLP “NEURO LINGUISTIC  
PROGRAMING”

PHOTOREADING

Bu metodolojilerin entegrasyonu ile geliştirilmiş teknik/yöntemlerle BÜTÜNSEL BEYİN sistemini 
harekete geçirerek, lineer okumada yeterince kullanılmayan “Bilinç Dışı Alan” kaynağımızı kullanıma 

açarak, yazılı materyal okuma sürecimize büyük bir esneklik ve hız kazandırmak üzere tasarlanmıştır. 

BÜKO, çok güçlü bir spor arabayı kullanmak gibidir.  
Bu atölyede, nereye gitmek istediğinize hızla karar vererek, aracı 

güvenli bir biçimde ve tüm potansiyeliyle kullanmanın yol ve 
yöntemlerini öğrenirsiniz. 

KONTROL SÜRÜCÜDE yani OKUYUCUDADIR.

BÜKO, Yazılı materyali, okumak ve anlamak değil,  
gözleyerek, amaca yönelik veriyi  

“bilinç dışı”na kalıcı “indirmek”tir.

www.dengemerkezi.com

3 tam gün  (09:30 - 17:30)  +  2 kez x 2 saat okuma odası (ayda bir)

http://www.dengemerkezi.com


๏  NLP - Neuro Linguistic Programing ve Accelerated Learning, bütünsel beyin sistemi bilgi ve metodolojileriyle, temel PhotoReading* teknik ve 
becerileri baz alınarak, Accelerated Learning ve NLP Uzmanı Paul Hobbs tarafından İngiltere’de geliştirilmiş özgün yöntem ve yaklaşımlar bütünü 
“Quantum Reading” programının Denge Merkezi tarafından sentezlenerek geliştirilmiş halidir.  

๏  Geleneksel okuma temelde bir “sol beyin” fonksiyonudur. BÜKO ile beynin sağ ve sol yarım kürelerinin birlikte “Bütünsel Beyin Sisteminin” 
kullanımı desteklenir. Ayrıca gündelik yaşamda çok kullanmadığımız, Bilinç Dışı Alan (Non - Conscious Mind) olarak adlandırdığımız sistemimizin 
gücünün ortaya çıkması desteklenir. Bilinç Dışı Alan (Non - Conscious Mind) fotoğraf çeker, verileri sembollerle ve aynı zamanda eidetic (sezgisel 
- önceden algılama) olarak, “bilinçli zihnimizin” farkındalığı dışında kaydeder. 

BÜTÜNSEL	  BEYİN	  (BÜKO)	  
KUANTUM	  OKUMA	  NEDİR?

www.dengemerkezi.com

* PhotoReading : “Learning Strategies” şirketinin kurucu ortağı, Psikolog, NLP ve Erişkin eğitimi uzmanı Dr. Paul 
Scheele tarafından geliştirilmiştir. Paul Scheele,“NLP Modelleme” yöntemlerini  kullanarak usta okuyucuların okuma 
stratejielerini çıkarmış ve bu stratejileri herkesin uygulayabileceği teknik ve metodolojilere dönüştürerek, “PhotoReading” 
modelini oluşturmuştur.  Bu yolla okuma hızını dakikada 25.000 kelimelere kadar çıkarmıştır. 

๏  BÜKO, okuduğunu anlamak değil, amaca yönelik veriyi, yazılı materyalden beyne kalıcı olarak süzmek, 
“download” etmektir. Amaç /Odak, anlam ve sonuç odaklıdır. Geleneksel yöntemlerin ve analitik beyin 
sistemi dışında “Yaratıcı Okuma” olarak da adlandırılabilir. 

๏  BÜKO geleneksel okuma yöntemlerimiz düşünüldüğünde “normal okuma” değildir ancak bir amaca yönelik 
“süratli-hızlı” okumadır. BÜKO yöntemlerini yeterince pratik etme sonucunda “normal okuma” hızı da anlamı 
kaybetmeden belirgin bir biçimde artar. 

http://www.dengemerkezi.com


Uzun dönemli hafızayı 
harekete geçirme

Bütünsel, fotoğrafik ve sezgisel  
algı gelişimi

BÜTÜNSEL	  BEYİN	  KUANTUM	  OKUMA	  ATÖLYESİ’NDE	  NELER	  KAZANIRSINIZ?
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 Kısa sürede fazla veriye  
ulaşıma

Sağ-Sol beyin (Bütünsel 
Beyin) birlikte kullanabilme

Ezberleme yerine, 
ÖZÜMSEME ve İDRAK

Bilgi ve yazarla sezgisel  
bağlantı 

Okuma verimliliği

Beynin görselleştirme 
becerisini hızlandırma ve 

kullanabilme 
Bilinçdışı alanı aktif hale 

getirme

Zihin haritası tekniğini 
öğrenme

Kendinize özgü  
“özgün” öğrenme becerilerinizi  

farketme ve geliştirme
Aktif kullanım ve patik halinde 

dakikada 20.000 - 30.000 kelimeye 
kadar çıkan okuma hızı 
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