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Tá falando aí, dou minuto para aguardar a resposta. Fala, por favor. Minuto 50
Felizmente, não se perde ninguém. Aliás, já aqui eu tinha respondido. Vou tentar ser

breve, mas ainda não posso dizer que você é intelectual ou não. Minuto 55
Aparentemente, sou o autor da obra, quem é o intelectual? Eu não sou o autor, eu sou o
tradutor. Muito bem, por agora vamos dar a vaga a você, então... Minuto 60 Estou feliz
por ter tido a gentileza de ouvir minha opinião. Minuto 65 Por favor, não precisa estar

bravo. Vou encerrar eu fico feliz. A obra é de bolsonaro, então você sabe que é de
onde. Ela é de um jornalista. Minuto 70 Não, não, não, não. Vamos ser honestos.

Vamos ser simples. A obra em que está escrito o Joesley Batista é de um jornalista.
Agora, se você usa a palavra "chefe" porque ele fala muito bem, isso não é sinal de

intervenção, isso é sinal de divisão e conflito. E não foi a minha intenção pegar
qualquer controle ou me sinalizar, pois o uso do "chefe" foi apenas uma medida, um
sinal de dificuldade que ele tira para afirmar que ouviu que eu estava lá. Minuto 75

Ouviu e lá está. Ele falou muito bem. Ele está falando sobre duas situaç�
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- Reduces stress, anxiety and allows you to deeply relax. You will have more energy and
you will feel a balance between your inner and outer self. 2._ Face and Body. _ "Face
and Body" is a method that allows you to create a connection between your inner
feelings and the outer physical manifestation. Unlike most of us, you already have a
very good connection to your body. But your connection to inner feelings may be weak.
This method allows you to connect your inner feelings with your physical expression
and gives you the opportunity to feel deep feelings through your body. 3._ Cultivate
Confidence ._ This Method fffad4f19a
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