Temat: Jaki związek mają tosty ze zwiększaniem zdolności
umysłowych?
Czy zgadniesz jaki związek mają
tosty ze zwiększaniem zdolności
umysłowych?
Przekonaj się:
[LINK: www.kodyumyslu.pl/aff/[id partnera]]
Pozdrowienia,
{Twoje imię}
============================
Temat: Jak błyskawicznie zwiększyć swoje zdolności umysłowe
Szybkie pytanie: ile znasz metod, które
bez żadnych dodatkowych ćwiczeń pozwalają
OD RAZU zwiększać koncentrację, zdolność
zapamiętywania i ogólną sprawność intelektualną?
Pytam, bo okazuje się, że jest ich trochę :)
Tutaj poznasz ich 12:
[LINK: www.kodyumyslu.pl/aff/[id partnera]]
I tak, dobrze zrozumiałeś: dają natychmiastowe
rezultaty i nie wymagają żadnych ćwiczeń.
Jakieś wady?
Oczywiście :)
Te metody nie dają trwałych efektów.
Jeśli chcesz "na stałe" dysponować lepszą pamięcią
i zdolnościami umysłowymi, to przykro mi:
nie ma drogi na skróty i trzeba ćwiczyć.
Jednak jeśli chcesz nauczyć się na pewien
okres czasu (np. podczas nauki, egzaminów czy
jakiejkolwiek pracy umysłowej) w pełni
bezpiecznie wrzucać "wyższy bieg" w swoim
mózgu, to prawdopobodnie nie ma niczego
lepszego niż ten zestaw:
[LINK: www.kodyumyslu.pl/aff/[id partnera]]

Przykładowo: wiedziałeś, że możesz
wykorzystać odpowiedni ZAPACH
do tego żeby zwiększyć swoją zdolność
skupienia?
Wiele badań pokazało, że możesz banalnie
prosto wpływać na swoje zdolności
intelektualne stosując tylko odpowiedni
aromat.
Tę metodę stosują już niektóre firmy,
bo eksperymenty pokazały, że
przy odpowiednim aromacie nie tylko
rośnie koncentracja, ale i zwiększa
się dokładność i prędkość pracy oraz
popełnia się mniej błędów.
Jeśli Cię to zaciekawiło, to zobacz
co to za aromat i poznaj pozostałe 11
sposobów zwiększania zdolności umysłowych:
[LINK: www.kodyumyslu.pl/aff/[id partnera]]
Pozdrawiam,
{Twoje imię}
============================
Temat: Jak w 10 sekund podwoić swoją koncentrację
[Uwaga: prawdziwa historia]
"Nigdy nie marzyłem nawet o możliwości
przeczytania całej książki"
To są słowa Rona Davisa - mężczyzny
urodzonego z dysleksją tak silną, że do
38 r. życia nie był w stanie przeczytać
nawet jednej książki.
Jednak pewnego dnia odkrył jak dosłownie
"wyłączyć" tę dysfunkcję, która uniemożliwiała
mu czytanie.
Tego dnia poszedł od razu do biblioteki
i przeczytał swoją pierwszą w życiu książkę.

Od początku do końca. W ciągu jednego dnia.
Wcześniej nie marzył nawet o tym, aby
W OGÓLE przeczytać całą książkę, a po
swoim odkryciu udało mu się to w ciągu
zaledwie jednego dnia.
To się dopiero nazywa punkt zwrotny, prawda?
Później okazało się, że jego metoda
na "wyłączanie" dysleksji wywołuje
u każdego (nie tylko u dyslektyków)
automatycznie stan silnej koncentracji.
Wykorzystując ją możesz kiedykolwiek
tylko chcesz w zaledwie 10 sekund wejść
w stan silnego skupienia i z łatwości
skierować całą swoją uwagę niczym laser
na to, co sobie zażyczysz.
Ta metoda to tylko jedna z 12 technik
błyskawicznego zwiększania zdolności
umysłowych jakie znajdziesz w tym
kursie:
[link: http://www.kodyumyslu.pl/aff/[id partnera]]
Jeśli jeszcze go nie widziałeś,
to gorąco polecam.
Gdybyś jednak z jakiegoś powodu
nie chciał od razu nauczyć się
wszystkich 12 metod, to zapisując
się na tej stronie:
[link: www.kodyumyslu.pl/aff/[id partnera]/10sekund.php]
możesz za darmo poznać pierwszą
z nich, czyli technikę koncentracji
odkrytą przez Rona Davisa.
Mam nadzieję, że będzie Ci służyła
równie dobrze co mnie i ponad
3 000 uczestników Kodów Umysłu.
Wszystkiego dobrego,
{Twoje imię}

