Srpen s metalearning.cz

Ahoj Metalearnere,
je tu další měsíc a s ním i další velká vlna novinek kolem vzdělávacích
aktivit metalearning.cz. Budu se Ti každý měsíc snažit vytvořit zajímavý
email, který se vyplatí přečíst. Jdeme na to.

Co jsem právě dokončil Druhý avizovaný kurz Investice & Finanční gramotnost & Pasivní příjem je
hotov, juch. Tvorba byla luxusní jízda a z reakcí, které mi píšete vidím, že je
to super jízda i pro vás. Opravdu mě to tento měsíc hřálo u srdce, děkuji za
všechny zprávy. Pokud jsi kurz ještě neviděl, mrkni na celou řadu lekcí
zdarma, které jsou přístupné v metalearning.cz.

Co mám na pracovním stole dnes -Začíná předprodej kurzu Produktivita & Rychloučení. Po absolvování
kurzu budeš mít volbu, zda chceš po zbytek života chodit do práce 5 dnů v
týdnu, 9 hodin denně, aby ses třeba jednou stal šéfem a mohl chodit do
práce 6 dnů v týdnu a 12 hodin denně, nebo se naučit pracovat 4 hodiny
týdně s tím, že budeš několikanásobně efektivnější a volný čas využĳeš na
aktivity, které tě v životě opravdu vzrušují. Vzpomeň si na modrou a
červenou pilulku v Matrixu, tohle je onen okamžik pro tebe.
Je jen a pouze na Tobě, zda se rozhodneš přidat ke zbytku světa a budeš dál
přehrabovat vidlemi papíry 9 vymezených hodin od 8 ráno do 5
odpoledne. Za tuto šichtu se necháš odměnit za aktivitu. Nebudeš řešit
produktivitu či efektivitu.
Doporučuji ti druhou pilulku, projít tímto kurzem, otevřít oči a naučit se
techniky a postupy, které nám nikdo neukázal. Vystoupíš mimo svazující

krysí závod, naučíš se hledat činnosti, na které se budeš těšit tak, že tě
nenechají dospat rána. Učení pro tebe nebude noční můra, vzpomínka ze
školní lavice, ale nedílná součást každého dne ve tvém životě. Dokončení
kurzu = max. říjen 2020, uvolňovat budu lekce ale postupně jako tomu bylo
u investic. Pokud máš neomezený přístup, stačí jen čekat :-)

Zjisti, jestli jsi nejšťavnatější broskvička ze všech --Doporučuji přečíst pokud chceš začít podnikat. Příspěvek o strachu, který
limituje mnoho lidí toužících po změně povolání. Nalezneš ho v mém
Instagramovém článku zde.

Co mně nečekaně udělalo lepší den ---Znáš to, den nic moc, ... ale najednou si všimneš doporučovaného videa na
YouTube, které má přes 30 milionů shlédnutí. A je z toho epický zážitek.
Kung Fury, epický a trochu bláznivý zážitek pro tento email. Možná vykouzlí
úsměv na tváři i Tobě ;-). Najdeš ho pod tímto odkazem.

Změna, kterou jsem musel udělat v prectime.cz ----5 let jsem v prectime.cz nabízel předplatné na 3 měsíce za 1960,-. Někteří,
studenti a ZTP žádali i o dodatečnou slevu a měli předplatné za 1400,-.
Poslední týden v červenci jsem předplatné zrušil a ponechal jen roční a
neomezené, které najdeš zde. Důvodem je jednoduchá matematika. 1960 DPH - 50$ cashback na rozhovory - provozní náklady = 0. Vždy jsem chtěl
vyjít studentům maximálně vstříc, neučit lidi jazyk do tzv. šuplíku, opravdu
každému zaplatit vlastního unikátního rodilého mluvčího. Ekonomická stránka
věci je ale důležitá také, takže je na světě prosté řešení výhodné pro obě
strany. Projekty se musí uživit a mít i zdroje pro dostatečnou propagaci.
Navíc se opakoval stejný a stejný vzorec, lidé chtěli stejně doplatit rozdíl do
ročního, protože chtěli mít na kurz více času a více rezervních dnů. Takže je
to win win.
Jak jsem přestal číst 1 knihu za 1 den -----Před 5 lety jsem přečetl 700+ knih za 2 roky. Jo, nedělal jsem skoro nic jiného
:-). Nyní jsem měl rok ve čtení (skoro) pauzu a přicházím s hezkým tipem
na pozitivní nenásilný návyk, který mě chrání před usmrcením z nedbalosti
při čtení. 100 stran za týden. Což je cca 13 knih ročně. Garantuji ti, že když
přečteš 50 top knih z oboru, budeš na tom lépe, než většina lidí s Ph.D. za
jménem :-)

Užívej srpen! Honza
metalearning.cz,
prectime.cz,
bettermind.cz
Více o mne

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) ;-)
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