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IMPORTANTE: Independentemente do titulo deste livro, ou seja, Como mudar a si mesmo
parar de fumar, Raiva, comer em excesso, este livro nao e para apenas um comportamento,
mas por qualquer e todas as modificacoes de comportamento cognitivo. Ela vai mostrar como
realizar qualquer mudanca de comportamento que voce deseja em um dia (agora se voce
escolher) e sustentar que a mudanca para uma vida. ..com apenas Owne THOUGHTÂ®.
Todos os livros One-pensamento sao os mesmos, verbatim por isso nao ha necessidade de
comprar cada um adicional. Um tamanho, em alguns casos, serve para todos.
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you must buy the legal copy of a ebook to support the owner.
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