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Sempre que nosso cérebro recebe informações, ele as classifica ao
extremo e as armazena em uma série de "caixinhas". O problema é que
os livros técnicos em geral apresentam aos leitores textos extremamente
compridos e pouco classificados, o que faz com que a leitura, além de
árida, exija da mente classificações em tempo real e posterior organização
disso tudo no cérebro.
Por conta disso você demora muito tempo para estudar, não consegue
classificar tudo o que lê e acaba sem organizar isso tudo no cérebro,
deixando a maior parte das informações soltas e perdidas, o que faz com
que elas sejam esquecidas em pouco tempo.
Imagine agora um livro que já organizasse todas essas informações
exatamente da forma como a sua mente e o seu cérebro funcionam. Um
livro assim certamente multiplicaria a velocidade dos seus estudos e
também garantiria que todas as informações estudadas ficariam
organizadas no cérebro.
Pois é. Pela primeira vez você tem à disposição um livro com as principais
disciplinas dos Concursos Jurídicos, num volume só, elaborado
exatamente da forma como a sua mente e o seu cérebro aprendem mais,
que é pela forma de "Mapas Mentais".
Com esse livro a sua velocidade de estudo e o seu nível de compreensão
e retenção serão levados ao extremo, o que certamente fará diferença
para a sua aprovação no concurso.
O material foi elaborado em Mapas Mentais classificados e
esquematizados ao extremo, e ainda conta com variadas cores (para
ajudar na fixação das informações) e uma série de alertas e destaques
(como "Cuidado", "Atenção", "Dica", "Tradução", "Jurisprudência",
"Exemplo" etc.), tudo de modo a fazer você aprender e reter o
aprendizado da forma mais efetiva possível.

Ha também campos em branco em cada Mapa Mental, permitindo que
você faça anotações complementares, de modo a tornar cada mapa ainda
mais personalizado e perfeito para os seus estudos.
Portanto, ao usar os Mapas Mentais você terá maior velocidade de leitura,
melhor organização das ideias, melhor retenção da informação e ainda
mais vontade de estudar, pois é muito mais agradável, lúdico e eficaz
estudar por Mapas Mentais do que por textos longos, discursivos e pouco
classificados.
Acesse aqui a versão completa deste livro

