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TRUMPA ANOTACIJA
Ar norėtumėte per 120 valandų išmokti italų, prancūzų ar kokia kitą kalbą?
Šį knyga pateikia skaitytojui, nesvarbu, kas jis būtu – vaikas, jaunuolis ar
suaugęs žmogus – daug būdų, kaip racionaliai ir sėkmingai mokytis. jau vien
skaityti šią originalią, įdomiai ir gyvai parašytą knygą yra tikras malonumas.
Linksmi piešinukai išsklaido nykaus kalimo įspūdį ir mokymasis tampa maloniu
laisvalaikio praleidimo būdu.

Kodėl pamirštame, kas buvo vakar, o aiškiai prisimename savo pirmąją dieną
mokykloje? Ar gali svajonės pagerinti atmintį? Muzika padeda mokytis ar
trukdo? Ar valgymas padeda geriau įsiminti? Apie visą tai pasakojama šioje
knygoje. Nuo regimosios atminties iki hipnozės - čia pateikta daug būdų, kaip
pagerinti savo atmintį. Ar žinojote, kad turite dvejas smegenis? Kad žmonės,
kurie greitai kalba, prisimena daugiau? Sužinokite, kaip iš tikrųjų dirba mūsų
protas, išmokime teisingai mokytis ir visam laikui pakeiskime savo mąstymą.

Šis įdomių, bet lengvai neperkremtamų intelekto lavinimo pratimų rinkinys
padės ne tik maloniai praleisti laisvalaikį, bet ir lavins mąstymą, kitus gebėjimus.
Sunkėjimo tvarka išdėstytos užduotys leis pamažu pasiekti vis aukštesnį lygį. Tai
puiki knyga visiems galvosūkių mėgėjams, kurie nori padidinti savo intelekto
koeficientą.
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Tai knyga, padedanti atmintį paversti galingu įrankiu, kuris pagerins ir pakeis
kasdieninį gyvenimą bei padės įveikti visus išbandymus. Geriausio atminties
žinovo parengtos patikimos atminties metodikos leis įsiminti bet kokią
informaciją ir žaibiškai ją atkurti. Daugiau kaip 50 atmintį lavinančių pratimų
dėka įsiminimas tampa linksmas, lengvas ir kūrybiškas. Vaizdingi žaidimai ir
praktiški patarimai pateikiami kiekviename knygos skyrelyje. Šios atminties
metodikos tinka ir darbe, ir visuomeniniame gyvenime. Moksleiviai ir studentai
šių metodikų dėka gali geriau išlaikyti egzaminus.

Mokomės ne tik mokykloje – mokomės visą gyvenimą. Kitaip tariant, visas
mūsų gyvenimas yra nuolatinis mokymosi procesas. Anksčiau iki pat pensijos
pakakdavo vienos profesijos. Šiandien tai beveik nebeįmanoma. Gyvenimo
sąlygos nepaliaujamai ir vis sparčiau kinta. Vienos profesijos nyksta ir randasi
naujų, todėl esame priversti mokytis papildomai ir tobulėti.
Nė vieno mūsų atmintis nėra prasta. Mes tik ne visai tinkamai naudojamės
savuoju mąstymo instrumentu. Kiekvienas galime kur kas daugiau, nei patys
nutuokiame, nei tikimės iš savęs. Šioje knygoje rasite naudingų patarimų,
gudrybių ir būdų, padėsiančių išmokti greičiau skaityti, lengviau įsiminti
informaciją, pavardes bei veidus ir t.t. Ji paskatins jus labiau pasikliauti savo
sugebėjimais. Jei tikslas jums iš tiesų svarbus, jei būsite kantrūs ir bent truputį
pasistengsite – pasieksite daug.
Labai svarbu tikėti savo galimybėmis. Neabejokite – JŪS GALITE!
Knyga „Mokykitės mąstyti“ išmokys svarbiausių efektyvaus mąstymo ir
mokymosi būdų, padidins gebėjimą kūrybiškai mąstyti ir spręsti problemas,
patars, kaip geriausiai išnaudoti savo smegenų galimybes, suteiks pasitikėjimo
savimi ir padės plėtotis asmenybei.
Knyga išversta į 27 kalbas, spausdinama penkiuose žemynuose ir 100 šalių,
parduota per milijoną jos egzempliorių! Autorius Tony Buzan – pasaulinio
masto smegenų veiklos bei mokymosi specialistas ir įžymus minčių žemėlapių
kūrėjas, Proto fondo prezidentas, Labdaringo proto tresto steigėjas, pasaulio
atminties ir proto čempionatų pradininkas. Autorius skaito paskaitas visame
pasaulyje, konsultuota daugelį tarptautinių bendrovių bei vyriausybių.

