Resumo de Fluente Em 6 Meses:
Aprenda Inglês do Zero!
Como Aprender Inglês Em 6 Menos Ou MenosNeste livro eu revelo o que
me ajudou a chegar ao nível avançado de inglês em apenas 4 meses, e
como você pode chegar a fluência em 6 meses!Você vai aprender:Como
Aprender Inglês (Método Passo a Passo)Neste capítulo eu vou te ensinar
passo a passo como você deve estudar, onde você vai encontrar material
para estudar e como arrumar tempo para estudar. E o melhor de tudo,
você poderá estudar no carro, ônibus e até mesmo enquanto limpa a casa.
E a qualquer hora do dia que você quiser!Porque Ter A Mentalidade Certa
Fará Com Que Você Aprenda Inglês Muito Mais RápidoPara aprender em
meses ao invés de esperar anos, a sua mentalidade é mais importante do
que o método que você usa, e neste capítulo eu vou te mostrar o tipo de
mentalidade que você precisar ter.A Maneira Mais Produtiva Para
EstudarVocê vai aprender como ser o mais produtivo possível durante o
seu tempo de estudo. E vai aprender a “hackear” o seu cérebro para que
você consiga aprender e falar inglês muito mais rápido.Onde Encontrar
Material Para EstudarVocê só vai precisar utilizar apenas um site para
encontrar material. E eu vou te fornecer tudo o que você precisará para
estudar por conta própria e de maneira efetiva. E você não vai precisar
gastar nem um centavo sequer para utilizar esse material!O Que Evitar
Para Aprender Inglês Em MesesEu vou dizer de maneira detalhada tudo o
que você tem que evitar para ser fluente em inglês em apenas 6 meses. E
é crucial que você saiba disso, porque senão, o seu aprendizado vai
demorar muito mais tempo. Esse é um dos capítulos mais importantes do
livro!Aprenda como começar a estudar inglês de forma efetiva ainda hoje.
Role a página para cima e compre o livro agora!
Acesse aqui a versão completa desta leitura

