Prohlédnout ve webovém prohlížeči

Tipy z metalearning.cz
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. Z Madeiry jsem se tento měsíc přesunul zpět do ČR a
v letadle vytvořil tento newsletter.

Metalearning hrnky opět na skladě

Pokud jsi minul první verzi v březnu, je zde další šance. Víš jak má
každý brand svoje tričko, hrnek, klíčenku a kdo ví jakou další tretku z
východu? V metalearning.cz toto nikdy nedopustím. Dotazů na můj
hrnek ze stories a kurzů je ale už tolik, že jsem se rozhodl nechat
ručně vyrobit v ateliéru Mallys porcelánové metalearning hrnky.
Tento hrnek, hraje hlavní roli u mých intermittent fasting "ne-snídaní" &
bulletproof kafí a bylinkových čajů. Je neuvěřitelně lehký a robustní,
navíc je každý lehce zdravě šišatý originál a kámoší se s myčkou. Ano,
toto není hrnek za dvě kilča, ale ruční piplačka, kterou jsme pro vás
realizovali přímo v atelieru.
Aktuálně jich mám na skladě 14 (sklad se mi doplňuje velmi pomalu).
Kdo dřív přijde, ten dřív bere. Výrobu neurychlíme, máme omezený
počet forem a 1 pec :-).
Pokud máš o limitovanou edici zájem, stačí:
1) Koupit neomezené předplatné za plnou cenu a použít u toho
slevový kód: ML101-CHCIHRNEK (pokud nefunguje, jsou fuč)
nebo
2) Napsat mi do pravého spodního rohu na metalearning.cz výdejní
místo Zásilkovny kam chceš hrnek doručit. Zašlu platební instrukce.
Cena hrnku je můj reálný náklad na 1 ks, digitální ruku na to = 550

Kč/ks včetně doručení - moje marže je dobrý pocit z podpory super
produktů.
Napsat si o hrnek

Italki.com kredit s -15 % slevou

Tento odstevec je pro ty, kteří trénují cizí jazyky. Koncem roku nám v
projektu prectime.cz expiruje Italki.com kredit za cca 100 000 CZK v
podobě 10$ a 20$ poukazů. Upřímně, nic moc situace. Více jsem o
tom mluvil v tomto videu. Pokud již používáš Italki nebo chceš teprve
začít mluvit - pilovat cizí jazyk odkudkoliv skrze Skype, tak ti
můžeme kredit dodat s -15% slevou. Pokud si koupíš kredit za 100$,
necháme ti ho za 85. To mi zní fér :-).
Stačí mi napsat do pravého spodního rohu chatu na metalearning.cz
kolik $ chceš. Pošlu obratem instrukce k platbě a následně i samotné
poukazy, které stačí na jeden klik aktivovat v Italki peněžence.
Minimální odběr za 100$, ať neřešíme drobotiny.
Napsat mi

Video lekce zdarma - červen
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.

Stres, neklid, úzkost,
panika - první pomoc
na začátku tvé cesty
Mít jedno video do kterého
mohu poslat odkaz jako odpověď
na desítky zpráv, které mi každý
týden přijdou na téma stres,
panika, panické záchvaty, úzkost,
agorafobie, deprese. Přesně toto
video bude tuto funkci plnit.
Pokud máš 50 minut čas na
jeden hlubší ponor, určitě v
něm najdeš celou řadou
nasměrování & odpovědí ;-)
Spustit

Vybrané články pro tento měsíc
Vyrobit jedno animované video je práce na celý den. A celý červen
jsem dedikoval čas novým lekcím do kurzů. 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 červen jsou pro
Tebe připravené zde.

Setkání s rejnokem o
velikosti postele
180x200. Už je to 3.
měsíc, co pravidelně
chodím za příznivých i
méně příznivých
podmínek do oceánu.
Mnoho nepříjemných
strachů, které ukusují ...
Přečíst

Po 2.5 měsících si z
Madeiry odvážím další
sadu vjemů. Stručně v
pár větách. Střednědobá délka pobytu do 3
měsíců = je co
objevovat. Nad 3 měsíce
by to byl více
dlouhodobý ...
Přečíst

Nemít GoPro ve vodě má
své výhody. Nemyslím na
techniku a můžu si plně
užít pohled stejně jako v
době, kdy jsem 2 roky
brázdil české lesy.
Fotografovat do paměti.
Chodím ...

(Malý tip až pojedeš
letos k moři & detaily)
Lidé se často upínají a
hledají ty "velké věci" a
zapomínají na maličkosti.
Až se příště ponoříš do
vody, třeba šnorchlovat,
nasadíš si ploutve ...
Přečíst

Přečíst

Radikálně upřímné
investiční okénko 062021. Poslední 3 měsíce
jsem investoval jen
jedním směrem. Sám do
sebe. Většinu času jsem
ležel někde na hladině
ve vodě, cestoval, četl,
...

Pátek, otvírám rohlik.cz,
protože zítra jedu do
Prahy. V sekci Zachraň
jídlo & Ryby vidím
makrely, lososy, pražmy,
mořskýho vlka. Klasická
skvadra ryb z farem, to
jsou ony klece které
jsem ...

Přečíst

Přečíst

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

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) ;-)

