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By Steve Allen

Createspace Independent Publishing Platform, 2017. Paperback. Condition: New. Language:
Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Antes de terminar este guia voce vai se
lembrar de coisas que nao sera capaz de esquecer, mesmo se quiser Voce esta prestes a ler um guia
pratico que em apenas 65 paginas ira ensina-lo a armazenar e recuperar qualquer informacao de
seu cerebro. Com a tecnica do palacio da memoria voce vai inserir informacoes em sua cabeca
como se instala um programa ou um documento no disco rigido de um computador. Quantas vezes
voce disse eu sei que essa informacao, mas eu simplesmente nao consigo me lembrar ? Eu aposto
que foram muitas vezes. O problema e que ate agora voce so procurou armazenar em seu cerebro
palavras atraves da repeticao. Repetimos vez apos vez as listas de coisas que precisamos lembrar.
Talvez se tivessemos tempo suficiente poderiamos memorizar o que quisemos, se o tedio nao nos
vencer antes, mas essa nao e uma maneira pratica e eficiente de usar a maquina mais complexa e
avancada do universo conhecido: seu cerebro. Com a tecnica que voce vai aprender nas paginas
seguintes, nao precisara repetir a informacao. Nao vai precisar fazer uma...
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ReviewsReviews

I actually started looking over this publication. It really is rally interesting throgh studying period. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Dana Hintz-- Dana Hintz

Good electronic book and valuable one. It really is basic but unexpected situations in the 50 percent in the pdf. You wont really feel monotony at at any
moment of your time (that's what catalogues are for concerning when you ask me).
-- Elisa Reinger-- Elisa Reinger
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