CURSO :

" COMO FALAR BONITO, EM PÚBLICO, SEM
DIZER NADA" : UM GUIA PRÁTICO

COMO USAR ESTE QUADRO: Forme uma frase unindo 4 quadros, quaisquer (de 1 a 13), sendo
apenas um de cada uma das quatro colunas ( A,B,C,D) . Você terá uma linda frase, sem dizer nada.
Ex.: 8 A + 3B + 1C + 10 D = uma frase completa.
( No total poderá formar 28.561 frases = aproximadamente 120 h garantidas de "discurso vazio")
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IMPORTANTE: Em reuniões sérias é absolutamente proibido o uso desta tabela (nem de memória ! ).
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