
Ahoj,

protože	 jsi	 dokončil	 alespoň	1	 lekci	 v	 kurzech	metalearning.cz,	 tak	 ti
jako	 každý	měsíc	 zasílám	 i	 dnes	přehled	 novinek	 &	 tipů	 točící	 se
kolem	projektů.	Již	třetí	měsíc	z	Madeiry.
	
Během	 května	 naše	 animátorka	 doanimovala	 skoro	 všechny	 zbylé
lekce	v	Biohacking	kurzu.	Nyní	jich	zbývá	něco	kolem	10.	Mojí	náplní
bylo	 dotočit	 zbylé	 videokomentáře	 na	 různých	místech	 Madeiry	 a
začít	 tvořit	 další	 lekce	 nad	 rámec	 původní	 struktury	 všech	 kurzů.
Tyto	 lekce	 vychází	 z	 různých	 feedbacků	 za	 poslední	 rok	 ve	 všech	 4
tématických	oblastech.
	
V	kurzech	se	tak	můžeš	nyní	setkat	více	i	s	šedými	kružničkami	u
kterých	 je	 napsáno,	 že	 se	 lekce	 právě	 vyrábí.	 To	 znamená,	 že	 je
zařazena	do	kurzu,	ale	animace	ještě	není	hotová.	Lekce	je	vytvořená
z	mé	strany	včetně	videokomentáře	a	bude	zpřístupněna	ihned	až	na
ni	přijde	kreslící	řada	:-)

Je	vás	víc	a	víc.	Za	květen	vás	přibylo	nejvíce	od	srpna	2020.	A	s
větším	 počtem	 chodí	 i	 větší	množství	 zpráv	 s	 všemožnými	 dojmy	 z
kurzů.	 Tento	 měsíc	 jsem	 tyto	 "ehm,	 graficky	 na	 prasáka"
vyprintscreenované	zprávy	rozšířil	o	praktický	úkol	z	kurzu	Úzkost	&
panika.	Ten	zní:	"Co	bys	vzkázal	sám	sobě	nebo	dalším	lidem	do
dne	 číslo	 1	 v	 kurzu?"	 Vzkazy	 si	můžeš	 přečíst	 v	 sekci	 hodnocení
zde.

Moc	díky	všem.	Ve	světě	1	a	0,	ve	světě	onlajnu	se	nevidíme	osobně.
Každá	zpráva	mi	ale	dává	zpětnou	vazbu	o	tom,	že	vše	na	správných
místech	pomáhá.	Nyní	svoji	zprávou	pomáháš	i	přímo	ty	 těm,	kteří
jsou	na	cestě	ve	svém	počátku.	Děkuji.
	

Prohlédnout	ve	webovém	prohlížeči

Tipy	z	metalearning.cz

Rozšíření	zpětných	vazeb	na	kurzy

Přečist	si	zprávy

Video	lekce	zdarma	-	květen

https://metalearning.cz/uzkost
https://metalearning.cz/hodnoceni
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Jednou	 za	 14	 dnů	 vydáváme	 některou	 z	 lekcí	 kurzů	 zdarma	 na
YouTube.	Pokud	ucítíš,	že	ti	lekce	stojí	za	plný	přístup,	určitě	mrkni	na
celé	komplexní	kurzy,	které	Tě	provedou	v	tématu	od	A	do	Z.

Kdy	přestat	šetřit,
budovat	pasivní
příjem,	začít	žít?
Nejsledovanější	video	za
posledních	6	měsíců,	které
vychází	z	desítek	komentářů	a
soukromých	zpráv	napříč
sociálními	sítěmi.

Spustit	video

Zajímavé	komentáře	|
VLOG	přímo	z	levády
Pokud	máš	60	minut,	můžeš	se
mnou	zajít	na	procházku	levádou.
Probrat	pár	komentářů,	projít
tunelem	skrze	horu	...	prostě
takový	běžný	den	zde	na
ostrově.	

Spustit	video

Vyrobit	 jedno	animované	video	 je	 práce	na	 celý	den.	 Proto	 jednou
za	čas	publikuji	 i	tématické	posty	na	Instagramu.	Život	 je	pestrý	a	za
30	dnů	se	toho	stane	opravdu	hodně	;-).	Ty	poslední	úvahy	za	květen
jsou	pro	Tebe	připravené	zde.	Hlavní	téma	mých	myšlenek	v	květnu
=	 udržitelné	 jídlo,	 uživení	 se	 v	 oceánu,	 spearfishing,	 setkání	 s	 2+
metrovým	rejnokem,	krypto,	život	mimo	ČR.

Přečíst

Chodit	do	práce	na	8
hodin	5	dnů	v	týdnu,
podobně	jako	do	lavice
oněch	13	let	a	místo
známek	inkasovat
ideálně	nadprůměrnou
výplatu	za	řešení
problémů,	které	tě
vlastně	nezajímají	&	sám
je	nemáš	...

Přečíst

Spearnutí	triggerfish.	Tři
dny	zpět	jsem	chytl	4
ryby	za	60	minut.	Dva
dny	zpět	jsem	šel	do
moře	pro	večeři	a	s
tímto	úmyslem	to	nikdy
moc	nefunguje.	Po	90
minutách	jsem	slušně
zmrzlý	v	8	metrech	trefil
fatálně	rybu	pod	...

Přečíst

Poslední	3	měsíce	jsem
prakticky	pochopil	jednu
pro	mě	zajímavou	věc.
Uživit	se,	případně	uživit
rodinu,	je	sakra	těžký.
Nikdy	jsem	to	při
pohledu	na	dokumenty
z	asie,	kde	hlava	rodiny
...

Když	si	koupíš
vakuovaný	kuře	nebo
brokolici	...	jaký	je	příběh
na	pozadí.	Než	surovina

Když	jsme	v	březnu
přijeli	na	Madeiru,	tak
jsem	věděl,	že	zde
vznikne	celý	zbytek

Krypto	&	energie.	Dnes
jsem	se	ráno	vzbudil	a
hlavou	mi	proběhla
úvaha	týkající	se	těžby

Vybrané	články	pro	tento	měsíc

https://youtu.be/xSNKRpSZ-h4
https://youtu.be/KdB4Smj4LLc
https://www.instagram.com/p/COu3Zzsr64Y/
https://www.instagram.com/p/CO1F1KhL0Lf/
https://www.instagram.com/p/CPN-tS_rEwq/


Přečíst

dorazila	k	Tobě	do
košíku?	Co	vše	se	událo,
než	jsi	ho	zaplatil.
Poslední	3	měsíce	si
tuto	otázku	pokládám
ještě	více	často,	než	kdy
dřív	...

Přečíst

biohacking	kurzu.
Nevěděl	jsem	ale,	že
budu	natáčet
videokomentáře	na
různých	místech	po
celém	ostrově.	Každá	1
lekce	na	jiném	místě...

Přečíst

krypta	a	energetické
náročnosti.	Nějak	se	to
ke	mně	dostává	i	když
nečtu	zprávy.	Ve	všech
videích	o	financích	se
snažím	...

Když	 v	 roce	 2014/2015	 vzniklo	 prectime.cz,	 chtěl	 jsem,	 aby	 každý
student	 od	 začátku	 cizí	 jazyk	 používal.	 Neučil	 se	 cizí	 jazyk	 do
šuplíčku.	 S	 tím	 by	 se	mi	 špatně	 usínalo.	 Raději	 jsem	 se	 vzdal	 velké
části	cílovky,	protože	mi	tento	způsob	výuky	už	od	1.	 třídy	nedává
smysl.	Ke	každému	předplatnému	v	prectime.cz	se	všem	studentům
vracelo	50	$	z	 ceny	 zpět	v	podobě	 rozhovorů	s	 rodilými	mluvčími
skrze	 italki.com.	 Každý	 rok	 mě	 nákup	 kreditů	 stojí	 vyšší	 statisíce
korun,	 ale	 také	 velké	 množství	 času	 asistentky.	 Což	 je	 hodně	 fajn,
děláme	 to	 pro	 vás	 rádi.	 Víme,	 že	 jazyk	 používáte	 v	 praxi	 a	 o	 tom
projekt	i	je.	
	
Problém	nastal	minulý	rok,	kdy	Italki	s	kterým	jsem	6	let	bez	problémů
spolupracoval,	 změnilo	 komunikaci.	 Rozhodli	 se	 odstranit	 naši
českou	 lokalizaci,	 kterou	 jsme	 pro	 ně	 vytvářeli	 bez	 nároku	 na
odměnu.	Pokud	jsme	něco	potřebovali,	nic	najednou	nešlo.	Dostávali
jsme	odpovědi	ve	stylu	odkazu	do	obchodních	podmínek.	Minulý	měsíc
jsme	 zjistili,	 že	 ony	 10	 $	 a	 20	 $	 poukazy,	 které	 vám	posíláme,	 Italki
limitovalo	platností	12	měsíců	bez	nároku	na	prodloužení.	Diskutovali
jsme	 s	 nimi	 o	 prodloužení	 bez	 úspěchu	 asi	 3	 týdny.	 Nechali	 jsme	 je
prostě	propadnout	a	zaslali	vám	nové.
	
Nicméně	v	reálu	to	znamená	dost	velký	problém	všechny	nakoupené
poukazy	 udat	 do	 konce	 roku,	 protože	 nakupujeme	 hromadně	 za
opravdu	 velké	 částky.	 Italki	 je	 stále	 skvělá	 služba,	 bohužel	 s
neskutečně	 arogantím	 vedením.	 Dříve	 tomu	 tak	 nebylo.	 Služba
vyrostla	bohužel	moc	rychle.
	
Vymýšlel	 jsem	 různé	 win-win	 možnosti	 a	 zvolil	 tuto.	 Snížit	 cenu
prectime	 o	 cashback	 a	 ponechat	 nákup	 kreditů	 na	 studentech
samotných.	Ať	už	na	Italki	nebo	kdekoliv	jinde.	Toto	platí	jen	pro	nové
účty,	ne	pro	ty	starší,	takže	se	změna	v	tuto	chvíli	netýká	skoro	nikoho
z	 vás.	 Více	 vysvětlení	 a	 můj	 pohled	 najdeš	 ve	 videu	 v	 ceníku
prectime.cz.

Užívej	života.	A	v	této	formě	opět	za	měsíc.	Měj	se!

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

Více	...

Honza,	metalearning.cz

Tipy	za	minulé	měsíce	nalezneš	zde.

Prectime.cz	-	změna	cashbacku

	

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)	;-)
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