THE MUSIC OF SPEECH (tagalong Version)
Nakapagaral ka na ba ng Ingles at namuhunan ng daan-daang dolyar o di kaya naman ay libu-libong
dolyar para sa mga kurso sa wikang Ingles? Pero, kapag nagsalita ka, binibigyan ka ba nila ng isang
nakakatawang hitsura at sinasabi ang "Ano" o "HUH" o kilos nayayamot at sabihing "Hindi kita
nauunawaan!". Trinatrato ka ba ng parang walang respeto o di kaya ay isang mangmang? Kahit na ikaw
ay lubhang matalino at maaaring ang pinakamatalinong taong alam mo! Ikaw ba ay natigil sa isang bulok
na trabaho? Bumagsak ka na ba sa interbyu para sa trabaho o iba pang pagsusuri ng kahusayan sa
wika? Ang kakayahan mo ba sa wikang Ingles ay pinipigilan ka sa pag-unlad o di kaya'y kumikita ka ng
pera na mas mababa kaysa sa inyong ganap na potensyal? Batid namin ang nadarama mo dahil
mayroon kaming natanong na daan-daang mga tao na nakaranas ng parehong sentimiyento.
Nauunawaan namin ang iyong kabiguan. Tiyak ko na alam mo na maraming oportunidad para sa mga
taong magaling mag-Ingles. Napagtanto mo na iyong kailangan na maging mahusay sa Ingles. Sa
KITAKITZ PUBLISHING, may solusyon kami ay nag-aalok sa iyo ng walang hanggang na pagkakataon.
Kailangan namin ng mga taong may pananaw at matayog mangarap! Mga Tao na MAHIHIKAYAT upang
makamit ang mga bagay na dakila at malalaman din na ito ay nangangailangan ng PAGSISIKAP! ANG
KITAKITZ PUBLISHING ay nagbuo ng "MAGSALITA SA malinaw na pamamaraan" o "American English
Accent and Dialect Language Program”.

Kami ay nagbibigay garantiya na kapag ikaw ay mamumuhunan ng ilang oras kada linggo sa pag-aaral ng
"SPEAK CLEARLY METHOD" ang buhay mo ay magbaago. Di katulad ng mamahaling tipong ESL na mga
paaralan, pribadong mga guro, o walang hanggang oras ng nakakabagot ng pagtuturo sa silid aralan, ang
"SPEAK CLEARLY METHOD" ay mura, laging kawili-wili at siyang pinakamahusay na makukuhang
programa sa pag-aaral ng wika. Kami ay naniniwala na ang aming metodo ang siyang pinaka epiktibo na
paraan sa pag-aaral ng wika. Naniniwala kami na ang pagkakaranas ng wika ay dapat nasa natural na
kapaligaran kung saan ang ating mga pandama ay ginagamit. Katulad ng paraan sa pagkatoto natin ng
ating katutubong wika ng tayo ay paslit pa lamang. Kaasama ang ating pamilya, sa pakikiramdam sa
"MUSIC OF SPEECH" sa pamamagitan ng mga tunog, mga nginig, tono, tarik, lakas at hina, ekspresyon ng
muka at kilos. Itong "HUMAN TOUCH" ay nawawaglit/nawawala sa kasalukyang mga programang pang
wika. Ang "HUMAN TOUCH" ay importanteng pangkalahatang parte ng pag-aaral ng wika sa natural na
paraan. Ang aming mga paraan/metodo ay ginagawang madali at lubos na mabisa ang pag-aaral. Sa
katunayan hindi mo maiisip na ikaw ay nag-aaral, sadyang likas na natural sa pakiramdam. Ang "SPEAK
CLEARLY METHOD" ay tuluyang tinatanggal ang mga nakakabagot ng mga silid aralan. Wala ring mga
pagsasanay sa bokabularyo at balarila/gramatika. Sa katunayan ang pag-aaral ng bagong wika ay
nakakatuwa. Pagkatapos mong tapusin ang "SPEAK CLEARLY METHOD" ikaw ay di kailanman
makakarinig mula nino man ng mga tanong na "WHAT, "HUH?" o "I DON'T UNDERSTAND YOU." Kapag
ikaw ay nagsalita ikaw ay magkakaroon ng dalidaling respeto mula sa lahat ng makakarinig sayo. Ang
mga opportunidad sa karera na dati'y hindi maabot dahil sa limitadong kakayahan sa pagsasalita ng
Ingles ay magiging bukas sa'yo. Ang KITAKITZ Publishing ay tutulungan ka sa iyong daan patungong
tagumpay.

