Prohlédnout ve webovém prohlížeči

Srpen v metalearning.cz
Ahoj,
čtení na pár minut za minulý měsíc je tu a s ním i novinky z
kruhů metalearning.cz.
Srpen přinesl opět celou řadu experimentů viz. kurz
Produktivita & Rychloučení (Koncept hry). Mezi ty 2 hlavní
patří z mé strany dokončení všech lekcí ze série Sociální
dynamiky. Bude to pro Tebe jedna z nejtěžších částí kurzu
Sebevědomí & Cesta muže, ale věřím, že budeš dostatečně
připraven. Druhá část srpna pro mě představovala určitý
experiment - řekněme odpověď na otázku ... "Jaké by to
bylo jet se žlutým AMG Mercedesem Vanlife styl do Dánska
... a vzít vesměs vše nutné včetně neoprenu a harpuny".
Více detailů najdeš ve videoverzi newsletteru nebo v
postech na Instagramu (odkaz níže). Je v tom mnohem
hlubší myšlenka než se zdá ... ne vždy je vyšší komfort a
materiálno cestou ke spokojenosti.
Aktuálně píšu tento newsletter v kavárně v Dánsku, je
to po týdnu první krytý prostor s Wifi. Všech 7 dnů jsem
pracoval venku, vstával v 6, usínal v 22 a ukázkově
kombinoval práci (tvorbu lekcí) s pohybem v přírodě. Takže
za mě naprostá paráda. Doufám, že jsi měl srpen podobně
šťavnatý a připojuji dávku materiálů ;-)
Užívej! Honza

Pokud se ti nechce číst, video-verze je
zde
Videoverze tento měsíc z Dánska.

Spustit video-verzi

Sociální dynamika v metalearning.cz
Minulý měsíc jsem avizoval tvorbu další série v kurzu. Nyní
je již na 90 % hotová - alespoň z mé strany. Zbytek práce je
již na naší animátorce. Během září se tak můžeš postupně
těšit na nové lekce, které najdeš v kurzu Sebevědomí &
Cesta muže. Tato série je velmi drsná, ale věřím, že na ni
budeš v pokročilé fázi kurzu připravený. Přeji hodně zdaru!

Lekce zdarma z YouTube
Abys měl představu, proč je série sociální dynamiky těžká,
je zde jedno ochutnávkové video na YouTube. Tentokrát
jen animovaná část bez videokomentáře. Užívej pár
pojmů ze slovníku, který v prvních lekcích potkáš.

Vanlife nemusí být jen dodávka či bílá
krabice #amg #mercedesbenz
Yes, experiment za mnou. Za ty roky mám plný kecky
hledání Airbnb, Bookingů a různých hotelů = 4 stěn, kde
stejně čas netrávím. Často za nesmyslnou cenu vůči kvalitě
získávám i nepoužitelné vybavení, například to kuchyňské.
Spal jsem již snad ve všech cenových kategoriích a více a
více si všímám reálné hodnoty, kterou získávám. A ta se
nezvyšuje s rostoucí cenou, ale s pečlivým objevováním
různých aktivit na různých místech s různými lidmi. Dá to
více práce než iluze hromadění majetku, ale stojí to za to.
Šel jsem na to tento měsíc trochu jinak ... 9 dnů bydlení v
CLA 250 Coupe AMG 4-Matic (4.7m). Dal bych to déle, ale
mám v ČR nějaké povinnosti začátkem září. Mých 1.9m na
délku na spaní naprosto v pohodě, úhlopříčně s rezervou. K
tomu v autě plná kuchyně, soláry, vybavení na potápění neopren, harpuna a tak :). Pokud tě zajímá více, mrkni na
poslední posty na Instagramu, ať zde neopakuji již napsané
výhody/nevýhody nebo mrkni na videoverzi.
Samozřejmě, dodávka řeší celou řadu problémů ... ale hej,
řeknu ti tajemství. Nikdo nečeká, že budeš ve žlutým
AMGčku spát, takže můžeš parkovat takřka kdekoliv a
ještě při cestách rajcovně šlapat na plyn (a rozbíjet talíře
vzadu v krabicích).

Moje trasa vedla tento měsíc z Krkonoš směrem na sever
přes Polsko postupně do Berlína. Následně do Hamburku,
poté nahoru na Flensburg, Haderslev, Odense a finální
destinací Langeland, který jsem projel komplet. Na všech
místech spaní přímo ve středu zájmu - útesy, pláže, lesy,
louky, majáky - apka Park4night. Náklady úměrné benzínu
a veškerý čas pobyt venku. Velmi příjemná 1/3 měsíce.
Mnoho z vás mi psalo za poslední rok, že plánujete nákup
CLAčka, pokud budete chtít, bude moje hrubě v 08/2023 k
mání (po odpisech).
Přemýšlím, jestli nekoupit L3H3 nebo nějaký Tčko ... je toho
nyní v mé hlavě poněkud více, dům v Portugalsku, papíry na
plachetnici - plachetnici?, L3H3? :-) ... uvidíme kam cesta
povede, hlavně, že jsou možnosti.

Rollo Tomassi | Sam Holmes
V rámci série sociální dynamiky čerpám z určitě dobrých 50
% od Rolla Tomassiho - mám ve své knihovně celkem
1200+ stran jeho knih, které jsem úspěšně už po několikáté
přechroupal. Rollo má ale i svůj podcast - doporučuji ti ho
jen v případě, že jsi v celém rybníčku již "větší rybka".
Většina témat má již určitou hloubku a svoji terminologii.
Druhým človíčkem s kterým jsem trávil více času, hlavně
během prokrastinačních okének, byl Sam Holmes.
Neuvěřitelně pozitivní člověk, který pluje singlehanded na
své malé plachetnici všude po světě. K tomu má navíc velké
zdravotní omezení. Inspirativní je pro mě hlavně kvůli
životním pohledům, entusiasmu a schopnosti skromně
pracovat velmi profesionálně se základním vybavením a
přesto ze všeho vykřesat maximum. Odkazy v obrázku.

Citát, který mi vzal pozornost ...
People keep doorknocking my mind trying to sell me a
better version of myself. What a scam.
--

If most of us remain ignorant of ourselves, it is because selfknowledge is painful and we prefer the pleasures of illusion
(Kurz sebevědomí / Cesta muže)

Dávka #instagramlife
Připojuji pár Instagramových úvah za poslední měsíc. Více
na mém profilu.
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Uslyšíme se, mimo kurzy, za měsíc (nevím odkud :-) )
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) ;-)

