Prohlédnout ve webovém prohlížeči

Duben v metalearning.cz
Ahoj,
čtení na pár minut za minulý měsíc je tu a s ním i novinky z
kruhů metalearning.cz. Doufám, že byl tvůj duben
minimálně stejně zajímavý, jako ten můj :-)
Duben byla slušná, až příliš rychlá jízda. Trávil jsem v
kódu více času než je zdrávo a to hlavně poslední týden
před přepnutím webu. Ukočírovat si tempo u posledních
úkolů v seznamu je pro mě vždy problém. A tak často
zasáhne vyšší moc. Doslova hodinu před přepnutím webu
dorazil po 2 letech Covid a vše šlo na nějakou dobu
stranou. Tak či tak, hlavní novinkou tohoto měsíce je fakt, že
máme již třetí verzi metalearning.cz. První verze byla
online již od roku 2015, druhá verze s kurzy od roku 2020 a
nyní je zde třetí verze, připravená na další rozšiřování
obsahu. Příští měsíc se uslyšíme a uvidíme z Neapole, kde
budu vyrábět další lekce do nového kurzu v květnu.
Užívej den! Honza

Pokud se ti nechce číst, video verze je
zde
Tento měsíc prostě a jednoduše z lesa, kde se snažím
rozchodit post-covidovou luxusní únavu a kašel ...

Spustit video verzi

Metalearning.cz verze 3.0 online

Hrubě 10 dnů je online nová verze metalearning.cz.
Investoval jsem do platformy celý březen a duben. Práce
bylo více než jsem původně očekával a poslední týden v
kódu byl doslova vražedný. Mám vcelku propracovanou
disciplínu na tvorbu větších projektů v rámci Hluboké práce,
ale ukočírovat poslední dny před zveřejněním a nepracovat
přes limit je pro mě stále často problém.
Web je ale online a život jde dál. Na co se můžeš těšit v
dalších týdnech? Abych celou jízdu přežil a z
programovacího maratonu nepřešel zrovna do analytického
maratonu, naplánoval jsem postupné otevírání dalších lekcí
hrubě od června 2022. Do té doby vyjde určitě první video
kurzu na kterém aktuálně pracuji a to jak v kurzu tak na
YouTube. To vše jako obvykle v rámci předprodeje.

Otevřít web

Předprodej kurzu Sebevědomí & Cesta
muže spuštěn
Spouštíme předprodej kurzu Sebevědomí & Cesta muže.
Cena se zvedne postupně v čase s tím, jak budeme
zveřejňovat další lekce. Vše tedy funguje dle stejných
pravidel jako u předchozích kurzů. Pokud nemáš neomezený
přístup tak máš cca 14 dnů možnost získat dílčí kurz za
jeho nejnižší předprodejní cenu. Pokud neomezený přístup
máš, tak se jen pohodlně usaď a chvilku počkej.

Prozkoumat

Moleskiny a hrnky přímo v E-shopu
V ceníku nyní nalezneš i možnost nákupu produktů, které
používáme v kurzech. Díky tomu se z prodejní sekce na
webu stává vesměs malý e-shop. Lze kombinovat nákup
kurzů s konzultacemi či produkty. Začínáme s klasickými A4
Moleskiny s mým věnováním a ručně vyráběnými
Metalearning hrnky z porcelánu. Vše včetně kurzů i
konzultací lze zakoupit buď pro sebe nebo i jako dárkový
poukaz.

Ručně vyráběné
porcelánové hrnky

Moleskine A4 s
věnováním

Pokud jsi někdy viděl
nějakou fotku mých
Bulletproof kafí, bylo určitě v
porcelánovém ručně
vymazleném hrnku z atelieru
Mallys. Toto není Ikea, ale
ruční práce, každý je
originál. Oproti keramice je
porcelán neuvěřitelně lehký
a pevný. Na fotce hrnky před
glazurou :-)

Procházet kurzem bez
deníku je doslova nemožné.
Tvůj postup, myšlenky,
techniky a celou integraci je
potřeba někde ukládat a
postupně se k úložišti vracet.
Je potřeba, aby deník vydržel
ideálně 1-3 roky - proto na
něm nešetři a kup si nějaký
kvalitní z kterého se nestane
trhací kalendář :-)

Prohlédnout

Prohlédnout

Covid v metalearning.cz

Obrázek jsem vyfotil pár dnů před tím, než jsem mohl fotit
stejné selfie i u sebe. Tolik dotazů za poslední dva roky ... a
žádná praktická zkušenost. Nyní již praktickou zkušenost
mám, myslím, že bych se bez ní i obešel. Covid je "za
mnou". Dost mi narušil opět všechny optimistické plány.

Tento měsíc jsme měli být na Krétě, kde jsem plánoval
vytvářet třetí sérii do nového kurzu a následně jsem měl
spearovat na Madeiře. Místo toho jsem měl časový skluz v
programování a zjišťoval, že věcí na přeprogramování je fakt
hodně.
Týden před koncem koudění dorazila Zuzka z workshopu na
Šumavě se slovy "Je mi nějaká zima". Na teploměru 39.6
a bylo jasno. Sváděl jsem určitou interní bitvu s tím, zda
stihnu svoji 2 měsíční práci zveřejnit nebo padnu do postele
a předem mi bylo jasné jak to dopadne (intuice &
sebenaplňující se proroctví).
(Ne)vědomá preventivní příprava ale byla ... měl jsem za
sebou několik měsíců přerušovaného půstu (16/8),
dlouhodobou mega dávku Omega 3, D, C, Selen, Zinek,
připravené ručně sbírané čaje ... snad jen sauna a ledová
vana poslední dobou chyběla :-)
Týden jsem bydlel v druhé části bytu a po 7 dnech, doslova
hodinu před přepnutím webu, dorazil nezván Covid i ke
mně. 2 dny 39+ + vesměs jen spánek a pak horší fáze, 14
dnů kašel a 14 dnů luxusní únava. Asi bych to nemusel
chytat úplně každý rok ... S únavou i absolutní nechuť
cokoliv kreativně tvořit, takže jsem poslední týden v dubnu
trávil prostě jen tak ... chozením po lese. A k tomu
zaměstnal alespoň pár lidí na nějaké drobnosti, které
plánujeme bokem. Třeba titulky.

Titulky Úzkost & Panika

Z kraje měsíce psala Markéta zprávu, že plánuje nákup
kurzu Úzkost & Panika, ale neporozumí všemu přes
sluchovou vadu. Myslím, že taková zpráva dorazila už
kdysi v minulosti, ale přes nízkou četnost jsme usoudili, že
takových lidí v kurzech bude málo.
Jenže, pokud 2 lidé psali, bude jich mnohem více. A tak jsme
tento měsíc investovali do otitulkování celého kurzu Úzkost
& Panika a to včetně videokomentářů. Uvidíme jaké budou
odezvy a případně postupem času vybereme další kurz.
Aktuálně jsme někde v druhé půlce kurzu a titulky
nahráváme postupně tak jak nám je naši "titulkovači"
dodávají.

Pár drobností

Pár drobností. Potkal jsem hodně epický obchod s
praženou kávou - pan Lamka v Hradci Králové, kousek od
náměstí. Místo nevypadá jak hipster ctrl+c ctrl+v kavárna,
ale kvalita na místě praženého kafe je ... dokonalá (silně
optimální).
Máslo které často fotím do stories je z dumdlouhovekosti.cz
(chodí hodně dotazů). Doporučuji Honzovi Štíbalovi přímo
zavolat a domluvit se na případném odběru. V e-shopu asi
vždy není. Tento měsíc jsem udělal opět pravidelný odběr
suplementů a másel.
Při chřipkách a růzých covidech mám asi jedinou tendenci
prokrastinovat a tak ti tento měsíc určitě doporučuji
shlédnout první díl Kung Furyho, který nikdy nezklame ...
protože brzy vyjde druhý tak ať jsi dějově ready. Jedná se o
silně intelektuální podívanou :-).
Od dětství trávím velkou část dne s hudbou všeho druhu na
uších. Deezer mi ukazuje v průměru 9000 minut měsíčně.
Tento měsíc mě potěšil hodně retro rave dvojice
Brutalism3000 z BoilerRoom v Londýně. Vypadá to asi jako
kdyby Tvůj učitel matematiky Drago vzal v noci vedlejšák v
devadesátkovým klubu. Potěšilo.
Na firmě jsme tento měsíc testovali 3 automatické
robotické vysavače a užili si kupu srandy. Hlavně z
programátorského pohledu. Po boku všech možných
automatizovaných skriptů, myčky, pračky, jezdí po zemi i
nový Roborock. Hezká ukázka automatizace, kterou
probíráme v kurzu Produktivita & Rychloučení :-)
Ukončili jsme spolupráci s Alzou (omg) - prosím,
nekupujte si u nich naše dárkové poukazy pokud je někde
uvidíte (nemělo by to ani jít). Zkušenost otřesná. Několik
měsíců trvalo získat peníze (zabrala až urgence ČOI),
následně nám i dále prodávali poukazy za ceny z roku 2021
bez možnosti je smazat/editovat. Takže šmitec, písemné
ukončení smlouvy/účtu.
V dubnu jsme uzavřeli prozatím největší skupinový
prodej neomezených přístupů jak do metalearning.cz tak
do prectime.cz. Díky Lukáši. V ceníku máme skupinové ceny
a slevy na základě počtu vašich zaměstnanců. Pokud ale
počty převyšují citelně naše rozsahy (obvykle 2 - 20), určitě
nám napište, máme ještě o chlup lepší nabídky i pro
opravdu velké skupiny jako nyní 50+.
Konzultace jsou plně automatizované. Již není možné
nahlížet do mého Reservia (kalendáře) "jen tak". Když si
vybereš poukaz ke konzultaci, dorazí ti do emailu po jeho
uhrazení i instrukce k rezervaci.
Lekce v metalearning.cz nyní můžeš i odsplnit (v
každé lekci) případně resetovat celý postup skrze zvolený
kurz (v profilu). Byla to velmi poptávaná funkce pro
opětovný průchod kurzem nebo dílčími lekcemi.

Menší dávka #instagramlife
Připojuji pár Instagramových úvah za poslední měsíc. Více
na mém profilu.

Přečíst

Užívej nástup tepla, já si budu užívat namísto kódu
nyní tvorbu dalších lekcí v Neapoli.
Uslyšíme se, mimo kurzy, za měsíc
Honza

Honza, metalearning.cz
Metalearner, Essentialist, Investor, Biohacker,
Stoic,
Minimalist, Creator, Tech guy, Spearfisher &
Astronomer
metalearning.cz | prectime.cz
Více ...

NÁZORY NA KURZY

Tipy za minulé měsíce nalezneš zde.
V metalearning.cz jsi vedený pod adresou: {{ contact.EMAIL }}
Email jsem ti poslal, protože jsi splnil alespoň 1 lekci v projektech vytvořených
metalearning.cz.
Odhlásit se můžeš zde (nebudu si to brát osobně) ;-)

