
        Oi, tudo bem?

     Meu nome é Lud! Sou professora de alemão, mestra e doutora em língua alemã, formada por
algumas das melhores universidades do mundo (UFMG, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Università
degli Studi di Palermo, Universität Bremen, Universidade do Porto, Universität Stuttgart e Freie
Universität Berlin). Se você está com esta carta em mãos, é porque alguém que te respeita muito quer
te comunicar algo importante. Entretanto, antes de falarmos sobre isso, vou te contar uma história. 
     Quando eu ainda era pré-adolescente, eu queria muito treinar Muay Thai em uma nova academia
que tinha sido aberta perto da minha escola. Porém, eu estava com receio de meus pais não
aprovarem, pois eles já tinham comentado que achavam o boxe tailandês muito violento. Um dia, uma
amiga que já tinha se matriculado na academia me convidou para fazer um treino experimental. Eu
acabei indo e simplesmente adorei. Mas, a cada golpe que eu dava durante a aula, eu pensava: "será
que meus pais vão aprovar isso?". Ao final da aula, o professor, que chamava Alexandre, me perguntou:
"Lud, você leva jeito e demonstrou muita força de vontade no treino. Você vai querer começar a treinar
conosco?". Eu respondi com sinceridade: "Eu adoraria, mas não sei se meus pais vão me apoiar”. 
     Nesse momento, o professor Alexandre me surpreendeu! Ele pegou papel e caneta e começou a
escrever uma carta... para meus pais! Ele fez uma carta consideravelmente grande. A carta era simples,
em uma folha arrancada de um caderno "Tilibra" comum. O conteúdo, entretanto, era precioso: ele disse
que se comprometia a “me ensinar o melhor Muay Thai disponível no Brasil, da maneira mais
profissional, ética e eficaz possível”. Ele escreveu, ainda, que iria me passar treinos totalmente
progressivos para que eu fosse me sentindo segura, pouco a pouco. No final, ele até convidou meus
pais para conhecerem o trabalho dele, fazendo uma visita à academia.
     O resultado da carta foi simplesmente incrível. Lembro da minha mãe impressionada com a atenção
que esse professor teve conosco. Meu pai me perguntou, logo após ter lido a carta: "Lud, você quer
mesmo treinar Muay Thai?". Após minha resposta positiva, meus pais disseram que eu podia começar
"amanhã mesmo". 
     O professor Alexandre me ensinou uma lição que levo para a vida toda e, por isso, resolvi escrever
esta carta para você. A pessoa que te entregou esta carta quer o seu apoio. Ela quer muito aprender
alemão e, com certeza, tem uma razão incrível: abrir novas portas profissionais, derrubar barreiras
culturais, falar a língua dos avós ou de alguém especial ou, simplesmente, superar mais um desafio...
As razões para se aprender um novo idioma são infinitas, mas são sempre nobres. Disso, eu tenho
certeza. Línguas conectam pessoas. 
     Usando os ensinamentos do meu professor de Muay Thai, eu resolvi te escrever esta carta. Ela
carrega a mesma sinceridade e as mesmas intenções daquela que mudou a minha história ao ser
entregue aos meus pais em minha adolescência. Eu quero te dizer que, desde que me comprometi a
ensinar alemão, eu decidi ser uma profissional extremamente atenta às necessidades dos meus alunos.
De cada um deles. Por isso, criei um curso exatamente como aquele a que eu gostaria de ter tido
acesso há 15 anos, quando iniciei meus estudos. Eu quero realmente pegar na mão dos meus alunos,
um a um, e guiá-los no caminho da fluência. Comprometo-me a disponibilizar o melhor método para o
aprendizado de alemão para falantes do idioma português, da maneira mais profissional, ética e eficaz
possível. 
     Quero também te informar que meu curso conta com exatos 7 dias de garantia incondicional, o que
significa que, neste prazo, caso qualquer aluno não fique satisfeito com qualquer coisa, o dinheiro
investido é devolvido na totalidade. Sem nenhuma burocracia. Convido você a conhecer meu trabalho
também. Basta entrar rapidamente no Instagram ou ver alguns vídeos no Youtube, por exemplo. 
     Muito obrigada por ter lido esta carta, que escrevi com muito carinho, até o final. Espero que ela
ajude mais uma família a ter acesso às transformações que a fluência em alemão proporciona, como
aquelas vividas pela minha família. 
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https://www.youtube.com/alemaofluente
https://instagram.com/aludfonseca

