
Hipótese: 

Leonardo da 

Vinci, Mozart, 

Euler, Einstein, 

Stephen 

Hawking, 

Edward 

Leedskalnin , 

Nikola Tesla, 

Mark Rodin ... 

entre vários 

outros gênios 

presentes em 

nossa história 

nasceram assim. 

Foram crianças 

prodígio desde 

que nasceram e 

continuaram 

gênios até o dia 

em que 

morreram. 

 

"Um gênio é uma 

pessoa na qual o 

intelecto 

prevalece sobre 

a vontade" 

Shoppenhauer 

Realidade #1. ( 

desmistificando ) 

Qualquer um 

pode liberar sua 

genialidade. 

Com os avanços 

da neurociência, 

hoje podemos 

finalmente mudar 

o RUMO da 

  

 

Hipótese:  

A memória fotográfica não é 

exatamente como uma fotografia, 

pois o cérebro preenche e 

TRUNCA certas informações para 

evitar o overload.  

Existe ate um teste da Nasa dizendo 

que a fotomemória não funciona, 

PELO FATO de não conseguirem 

comprovar em testes o tamanho da 

informação perdida. Supõe se então 

por alguns que seja 

IMPOSSIVEL(palavra forte) foto ler 

(porque sempre vai ter pequenos 

pedaços perdidos - truncados da 

informação original). 

Mas claro, isso é uma teoria bastante 

LIMITADA em relação a verdade 

sobre a real capacidade humana de 

memorização. Desmistificada em 

pesquisas recentes e mais 

COMPLETAS nos institutos de 

neurociências aplicadas analisando o 

cérebro de individuos com 

SINDROME DE SAVANT. 

 

"As maiores descobertas cientificas 

sempre são escondidas do senso 

comum e das pessoas normais" 

Realidade #2. 

A forma de memória mais poderosa 

que um ser humano pode ter, não é 

EXATAMENTE visual 

(fotográfica), mas espacial e motora 

  

Esse mito é como um vírus 

que se alastra pela mente da 

população, que 

JUSTIFICA a sua baixa 

capacidade cerebral com 

essa suposta citação de 

Einstein.  

Hipótese:  

Os gênios são pessoas que 

usam mais partes do cérebro 

e por isso se 

DIFERENCIAM das 

pessoas comuns (cheias de 

crenças limitantes) que só 

usam uma pequena parte do 

seu potencial. 

Realidade #3. 

Já que você so usa 10% do 

cérebro, então não haveria 

problema nenhum em 

perder uma parte desde que 

não seja as partes que você 

usa. Não é mesmo? 

Todos nos usamos 100% do 

cérebro, o que diferencia o 

resultados são as formas de 

PROCESSAR/pensar 

(como usa a sua mente para 

resolver determinadas 

tarefas). Sua estratégia 

MENTAL.  

Se alguém consegue por 

exemplo fazer contas 

gigantescas em um tempo 

bem pequeno, significa que 

você também 

http://med.stanford.edu/searchsm/?numgm=0&searchid=&q=memory&as_oq=site%3Aneuroscience.stanford.edu


evolução da 

humanidade 

criando uma 

sociedade mais 

consciente e 

direcionada a 

PROSPERIDAD

E e harmonia. 

Graças a tecnicas 

de modelagem, 

pessoas com 

dificuldade de 

aprendizado 

podem liberar sua 

genialidade. 

Treinando o seu 

cérebro e 

aumentando a 

interligação entre 

os dois 

hemisférios.  

Caracteristicas 

comuns aos 

gênios: 

- Obssessividade 

compulsiva 

- Capacidade de 

questionar 

amplificada 

- Teorias 

DIFERENCIAD

AS ao senso 

comum 

- Habilidade 

intuitiva e grande 

facilidade lógica 

- Identificar 

padrões 

complexos 

rapidamente 

... entre tantas 

outras  

Fato: 

Não importa o 

tamanho da sua 

dificuldade de 

aprendizado ou 

ao mesmo tempo( MEMÓRIA 

EIDÉTICA).  

Através da modelagem de NIKOLA 

TESLA (o caso mais famoso de 

memória eidética) e padrões de 

atividade CEREBRAL da síndrome 

de Savant, podemos "copiar" essa 

incrível habilidade. 

O único treinamento disponível na 

internet  
que mostra o sistema de aprendizado 

ATIVO. 

Fato: 

Varias pessoas do nosso mundo 

possuem a capacidade 

COMPROVADA de se lembrar 

minuciosamente de DETALHES 

exatos , devido a forma que usam sua 

memória para reviver experiências de 

forma holográfica ao invés de 

imagens estáticas (pensamento 

visual).  

Qualquer um pode 

AMPLIFICAR sua 

memória, se 

utilizando do 

sistema de 

APRENDIZADO 

ATIVO ao invés 

do sistema passivo ensinado em 

nossas escolas. Memória 

MOTORA.  

Além da utilização da escrita neuro 

associativa. 

  

pode/consegue se USAR 

uma forma semelhante de 

estratégia MENTAL.  

Replicando resultados 

extraodinários. 

Técnica conhecida como 

modelagem ( PNL )  

Fato: 

Mudando sua forma de 

pensar e quais partes do 

cérebro usa para uma 

determinada tarefa, 

modifica naturalmente seus 

RESULTADOS e amplifica 

suas habilidades de 

aprendizado. 

Através da utilização de 

mapas mentais e técnicas 

mnemonicas avançadas, 

facilmente podemos 

adicionar alguns terabytes 

extras de memória.  

Facilitando estudos para 

provas e concursos além de 

contribuir no 

desenvolvimento de novos 

materiais PRODUZIDOS 

para educação EFICIENTE 

baseados na escrita neuro 

associativa (otimizada para 

pessoas com deficit de 

atenção- PNL aplicada).  

Sua memória pode melhorar 

muito, apenas por mudar 

suas crenças e associações 

mentais. Reaprendendo a 

aprender e 

APROVEITANDO como o 

cérebro NATURALMENTE 

funciona ( do estímulo a 

interpretação) para 

impulsionar seus estudos, 

pesquisas e realizações.  

Inteligências multiplas 



 

 Click aqui e descubra como funciona a mais 

magnífica máquina do universo !!!! 

concentração, se 

for bem treinado 

(de uma forma 

natural para seu 

cérebro) irá se 

desenvolver 

extraordinariame

nte com garantia 

cientifica de 

melhorar sua 

inteligência 

gradualmente dia 

após dia.  

A GENIALIDADE 

pode ser alcançada 

facilmente através de 

treinamentos 

apropriados para 

AUMENTAR a 

interconexão entre 

os 2 hemisférios do 

cérebro, musicas 

binaural isocronicas 

projetadas em  

frequência 

especificas para 

concentração e foco 

além de hipnose 

guiada                        

para despertar sua 

criatividade   natural. 

Existe uma 

verdadeira 

conspiração no 

sistema educacional  

para te deixar 

BURRO. Descubra a 

verdade sobre a 

HIPNOSE em massa 

organizada pelas 

sociedades  

podem ser treinadas 

independemente. 

Fortalecendo os seus pontos 

fracos através de um 

aperfeiçoamento continuo 

na integração emocional- 

secretas e pelo governo. 

Porquê as 

escolas ao 

invés de 

estimulare

m a 

GENIALIDADE, limitam o 

potencial humano 

gerando pessoas que são 

como robôs programados a 

aceitar somente o senso 

comum?lógica.  

http://hotmart.net.br/show.html?a=M274000A
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