MEU MANIFESTO DE IDIOMAS - 2
Charlles Nunes
Eu posso ser fluente em inglês.
Não tem segredo pra aprender um idioma.
Eu só preciso dar os passos básicos.
Eu vou manter a calma e seguir em frente.
Eu
Eu
Eu
Eu

preciso ser inteligente.
preciso ter dedicação.
preciso tentar novas ideias.
não preciso ter medo.

Eu
Eu
Eu
Eu

tenho as ferramentas certas.
tenho o método certo.
tenho tempo e motivação.
só preciso continuar aprendendo.

Eu não preciso esperar.
Eu não preciso ser perfeito.
Eu só preciso ser fluente.
Ser fluente não é ser perfeito.
Eu preciso ouvir as pessoas.
Eu preciso ler algo simples.
Se eu continuar lendo e ouvindo,
Eu vou escrever e falar melhor.
Eu vou aprender um pouco a cada dia.
Eu vou estudar muitas vezes durante o dia.
Eu vou continuar trabalhando nas minhas metas...
E vou alcançar todas elas!
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MY LANGUAGE MANIFESTO - 2
Charlles Nunes
I can be fluent in English.
There is no secret to learn a language.
I just need to take the basic steps.
I will keep calm and go on.
I
I
I
I

need to be smart.
need to have dedication.
need to try new ideas.
don’t need to be afraid.

I
I
I
I

have the right tools.
have the right method.
have time and motivation.
just need to keep learning.

I don’t need to wait.
I don’t need to be perfect.
I just need to be fluent.
Being fluent is not being perfect.
I need to listen to people.
I need to read something simple.
If I keep reading and listening,
I will write and speak better.
I will learn a bit every day.
I will study many times during the day.
I will keep working on my goals...
And I will reach all of them!
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