EXERCÍCIO: CARTA TURBO EGO
Esse exercício consiste em você enviar o modelo de carta abaixo para o
máximo de pessoas do SEU CÍRCULO de RELACIONAMENTOS. Servem
parentes, amigos, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, mãe, pai,
esposa, filhos...
Mas prepare-se, emoções fortes podem aflorar!!! Além de é claro, algumas
potenciais conversas onde você poderá ajudar de verdade alguém que você
gosta.
O objetivo principal é coletar o Feedback para você. Geralmente, acontecem
dois grandes efeitos colaterais positivos:
1. Uma injeção turbo, nitro, poderosa na sua autoestima;
2. Essas pessoas te procurarem a título de curiosidade e você poder ter a
chance de torná-las seus clientes...

Segue um modelo que eu gosto, fique livre para fazer alterações e corrigir
meus erros!!! :)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título: Uma força rápida de alguém em quem confio
Olá <nome>,
Eu estou trabalhando na construção do meu currículo como
<coach/consultor/etc.> e como temos uma relação de confiança, eu gostaria de
contar com algumas respostas com o máximo de sinceridade que você pode
me dar. Basta me responder essas 4 perguntas nesse mesmo [e-mail,
Facebook, LinkedIn, etc], leva-se de 3 a 5 minutos para se fazer isso:
1 – Quais você acredita que são as minhas principais qualidades?
2 – De que forma eu agreguei alguma coisa na sua vida?
3 – Qual você acredita ser o meu talento ou dom único, que eu deveria ser
mais ousado(a) em revelar para o mundo?
4 – Você apoia que eu desenvolva uma prática de [coaching, terapia X, etc.]
como [atividade principal ou atividade de trabalho secundária].
Essas respostas são muito importantes para mim, e tenho certeza que você vai
me responder da forma mais sincera possível.
Como retribuição, se você quiser, nós podemos conversar por 30 minutos onde
utilizarei minhas novas habilidades para te ajudar com um <desafio> que você
possa estar passando.
[Uma saudação de despedida sua]...
[Seu Nome]
P.S.: Agradeço de verdade os 3 a 5 minutos que você vai estar me doando ao
responder esse e-mail. E de coração vou torcer para que continuemos
agregando valor um para o outro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Após enviar essa carta, aguarde algumas respostas e seja grato a quem
respondeu!!
Se você for uma pessoa emotiva, meu conselho é que evite ler seu e-mail no
celular em locais públicos!!!
Muito sucesso para você!
Um forte abraço,
Bruno Juliani.
P.S.: Se quiser e puder, divide sua experiência comigo e/ou com a comunidade
maravilhosa que se formou em torno desses vídeos!!!
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