
Ahoj,

je tu další měsíc a další vlna novinek ze vzdělávacích projektů pod
metalearning.cz. První věta má největší šanci, takže ... chtěl bych prioritně
poděkovat všem, kteří v červnu vstoupili do jakéhokoliv kurzu. Mám
opravdu neuvěřitelnou rodost z toho, že nám dáváte důvěru. Děkuji.

Červen byl nejvíce "pracovním" měsícem v mém životě.

Online kurz Panika & úzkost nabral přes 500 studentů během prvních pár
týdnů a ihned po jeho zvěřejnění šel ven i druhý velmi očekávaný kurz
nesoucí název Finanční gramotnost & Investice & Pasivní příjem. Celou
strukturu můžete vidět na titulní straně kurzu včetně 4 lekcí zdarma. Aktuálně
přes 50 animovaných lekcí, přes 50 video komentářů, které jsem uvolnil o
měsíc dříve v rámci předprodeje za sníženou cenu pro všechny věrné
fandy z komunity do doby, než dokončím zbývající lekce. Všem velké díky -
takový nápor a tolik zpětných reakcí jsem opravdu nečekal. Díky za
skvělou motivaci dekomponovat i takto složité odvětví do, pro vás, co
nejsnadněji prakticky uchopitelné formy.

Aktuálně je venku cca 25/50 lekcí a každý den nahrávám další a další.
Plánované dokončení je polovina července 2020, nicméně do hotových
lekcí máte přístup již nyní.

Tento email jde mezi více než 100 000 studentů v našich projektech (ufff) a
chtěl bych vám všem říct, že máte tento týden poslední možnost, jak získat
přístup do dílčího kurzu či neomezený přístup do všech dalších
vytvářených kurzů (biohacking & zdraví, rychlo-učení & produktivita, panika &
úzkost, finanční gramotnost & investice) za předprodejní a v celkovém obřím
měřítku všech kurzů na metalearning.cz hodně lidovou cenu.

Tento měsíc v kostce přinesl:

1) Spuštění kurzu Finanční gramotnost & investice

2) Lekce zdarma: Výkaz zisku a ztrát na Youtube, ODKAZ ZDE

3) Živé vysílání na téma Finance, ODKAZ ZDE

4) V prectime.cz trochu bojujeme s podmínkami Applu v jejich Apple Storu.
Uvidíme kam nás boj o naší apku dovede :/

5) Vyhrál jsem 1 ze 100 podepsaných knížek Timothy Ferrissem. Šance byla
asi 1 : 3 000 000. Bohužel k tomu i šance 1 : 100 000 000, že ji Česká pošta
doručí, takže asi smůla :-)

Online kurz Investice & finanční gramotnost
je venku a s ním i poslední 2 týdny předprodejní ceny



Více info

Panika & úzkost
První online kurz, který Tě od A do Z provede
na cestě skrze úzkosti, obavy, paniku či
panické záchvaty. Anonymně a z pohodlí
domova.

Více info

Finanční gramotnost &
investice & pasivní příjem
Jak morálně a hodnotově podnikat, tedy
pomáhat lidem řešit jejich problémy a jak
nechat podnikat i přebytečnou finanční
energii, kterou k životu nepotřebujeme? Od
akcií, etf, účetnictví, nemovitostí, půjček,
dluhopisů až po p2p, svět kryptoměn a
komodit.

metalearning.cz,
prectime.cz,
bettermind.cz

Více o mě

Užívejte léto!
Honza

V metalearning.cz jsi vedený pod adresou: {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) ;-)

Sent by


