Srpen v metalearning.cz

Ahoj,
je tu další měsíc a další vlna událostí z kterých mi běhal mráz po zádech
během srpna. V mluvě mnoha kurzů, aktivit, které jsem si fakt užíval a možná
budou inspirací i pro Tebe.
Možná si teď říkáš, hej! Co je to za sliz voliz fotku. Vždyť jsi v kurzu Investic &
Finanční gramotnosti říkal, že to je přesně to co nesnášíš. Lákat lidi na
materiální věci a slibovat jim lepší život. A hned první bod je cílený na ty, kteří
na to stále slyší. Mám pro ně rychlý lék, který jem si vyzkoušel při cestě na
jednu svatbu.

Jak si užít jakékoliv auto a nic přitom nevlastnit Poslední dva roky jsem občas řešil, co koupím, až mi klekne 16 let starý
Focus. Uvažoval jsem prakticky, potom méně prakticky, až mi nakonec došlo,
že bude nejlepší nic extra opět nevlastnit a vyléčit občasné touhy, které chlap
má, spolehlivou metodou, půjčit si na pár dnů cokoliv & kdykoliv. Tímto ti
doporučuji to samé. 90 % chlapů co jsem potkal různě po konzultacích toužili
po nějakém čtyřgumovém příteli. Vydělávali na něj, toužili po něm mnoho let.
Mysleli si, že jim naplní život. Pokud jsi jedním z nich, ušetřím ti čas a ukážu
ti praxi z kurzu Investice & Pasivní příjem.

Hrubá matematika. Must za 1,3 mega může fungovat jako aktivum (Hoppy
Go) nebo jako těžký pasivum (spotřeba). V mém cashflow portfoliu si nejsem
stále jistý, zda něco takového mít jako aktivum (likvidita) a nosit v hlavě vše
spojené s vlastnictvím (statistika, že to někdo <>). 1,3 mega x 10 %
pasivního příjmu z investic nehledě na 15 % daň = 130K ročně do peněženky
i když spím. Pronájem fungl novýho 2020 450 bhp Musta na 3 dny = 9 500 s
DPH včetně pojistky. Zbývá 122k na další různorodé zážitky.
Pár krátkých postřehů. Pokud ti chybí pozornost, potřebuješ externě dodat
hodnotu, máš malýho pindíka, tohle auto ti to dá všude kudy pojedeš.
Sousedi Tě přestanou mít rádi. Bezinky Tě začnou mít rádi. První den,
250km za mnou a moje touha auto na firmu koupit klesla na 30 % i když je to
určitě zážitek. Úžasný produkt Fordu, který vlastním v akciích už hodně let.
Druhý den myšlenky, tohle fakt není <>, není to hračka. S počtem koňů
vzrůstá zodpovědnost. Sešlápnou plyn klukům po ulicích vyvolává skvělé
reakce. Uvidíš hodně palců nahoru jen tak. Každý den potkáš debila, který
jede v 15 let starým vraku, bude se ti lepit na <> a až pojedeš 130 po
přehledném úseku, slavnostně Tě předjede, aby měl zářez (určitě občas i do
stromu). S ostatními 300+ bhp v provozu se začnete bubláním zdravit. Tak a
život jde dál, dopamin naplněn, teď zpátky ke kořenům.

Co pro Tebe vzniká od rána do večera -Celý srpen od rána do večera vzniká třetí kurz v pořadí. Kurz Produktivita &
Rychloučení. Jeho strukturu a první lekce můžeš spatřit zde. Lekce postupně
uvolňujeme ven ihned, když je grafička dokreslí. Techniky krásně doplňují
předchozí dva kurzy Úzkost & Panika a Investice & Pasivní příjem. Ukazují
krok za krokem jakým způsobem hledat ono klišé, práci která mě naplňuje.
Kterou bych dělal i kdyby mi nikdo nezaplatil ani korunu. Jak efektivně
(ne)pracovat a jak se efektivně a zábavně učit. Utvářel jsem strukturu kurzu
snad posledních 5 let ve své hlavě a je úžasné být ve fázi, kdy vše pod
rukama roste v přístupné podobě pro Tebe.

Kniha, kterou čtu každých pár let znovu a znovu --Před 6 lety jsem přečetl během 2 let 700 knih. Každou jsem zkoušel
implementovat do svého života a abych je udržel prakticky v paměti, vedl
jsem si o každé knížce zápis na jeden řádek v mém deníku s 5 nosnými
myšlenkami. Následně jsem vydal YouTube video s názvem 10 knih na které
nestačil 1 řádek. Jedna z nich ke které se pravidelně vracím je Tuesdays with
Morrie od Mitche Alboma. Příběh o studentovi a jeho bývalém profesorovi
sociologie, který umírá na ALS. Jejich poslední společnou tezí & projektem
jsou poslední společně strávené měsíce obsažené v této krátké mini
knížce. Doporučuji (i v rámci praxe a čtení nahlas v prectime.cz).

Častá otázka kupící se v srpnu ---Nabízíte affiliate program? Tedy v češtině provizní program za doporučení
kurzů metalearning.cz? Tyto dotazy mě vždy potěší a mám radost, že ti to co
zde v ČR vytváříme dává smysl. Chceš projekty šířit dál do světa.
Stačí se přihlásit ke svému účtu kde v profilu najdeš svůj odkaz, který stačí
sdílet. Pokud přes něho někdo kurz do 30 dnů zakoupí, podepíšeme si mezi

sebou pro pořádek affiliate smlouvu a začneme ti vyplácet provize dle kurzů
10 - 20 %. Je pro nás smysluplnější platit těm, kteří věří našim produktům,
než částky hrnout do placené reklamy. Upřímně, placenou reklamu za
posledních 5 let více a více opouštím, protože vidím, jakou sílu má tzv. "Word
of mouth". Reference vás všech (cca 100 000 studentů) v kurzech mezi
sebou. Děkuji za to, jak šíříte povědomí o kurzech mezi sebou. Jde mi z toho
hlava kolem. Snad všude kudy projdu kurzy lidé znají. Příjemný pocit z
pohledu tvůrce :-)

Benefity od zaměstnavatelů v září ----Září je často měsíc, kdy můžeš naposledy využít body skrze různé benefiční
portály. Dobrá zpráva je, že všechny naše projekty lze uhradit skrze Benefitplus, Benefity.cz, Gallery Beta, Edenred či Sodexo. Nenech je propadnout a
raději si kup nějaký zajímavý kurz z naší nabídky. Instrukce najdeš vždy v
košíku při platbě za kurz či předplatné. Ať už v metalearning.cz či v
prectime.cz.

Kdy bude další živý vstup na Youtube? (Otázky & Odpovědi) ----Máš otázky k tématům kurzů metalearning.cz? Jsou pro Tebe nedostupné mé
konzultace? V tom případě si nalaď další živý přenos na Youtube a hoď
otázky přímo do komentářů před vysíláním nebo během něho přímo do
živého chatu. Budu se na Tebe těšit 6.9.2020 v 18:00 na tomto odkaze přímo
na YouTube.

Tip na nevšední návyk pro tento měsíc ------Tip na návyk za srpen spočíval ve čtení 100 stran za týden. Tento měsíc pro
Tebe mám něco více šíleného. Neznámého. Na první pohled divného. Znáš
ten pocit, když se podíváš na krátký okamžik do ostrého světla? Třeba do
svítící žárovky a potom zavřeš oči a žárovku stále vidíš? Až se zítra vzbudíš,
sedni si, mrkni na pár sekund do žárovky, zavři oči a pozoruj měnící se
obrazec do té doby než zmizí. Všímej si každého byť sebemenšího detailu.
Až zmizí, otevři oči a jdi si po svém :-). Gratuluji, máš za sebou jednu z
nejrychlejších a nejkratších meditací. Pokud v tom ucítíš benefit, mrkni do
kurzu Panika & Úzkost.

Jak zmnohonásobit (nejen) svoji výplatu za 7 minut -------Toto video jsem udělal hodně kontroverzně, dotkne se citlivých míst mnoha
lidí. Video na téma Jak zmnohonásobit (nejen) svoji výplatu, které pojednává
o vnímání 4 důležitých faktorů, které mnoho lidí ignoruje. Během 7 minut se
dozvíš, jaké faktory násobí nebo dělí (nejenom) Tvoji výplatu. Výplata je zde
jen jako snadný objekt zájmu mnoha lidí. Téma videa sahá mnohem
dál. Odkaz je ZDE.
Příště se doufám uvidíme z Řecka kam odjíždím na jeden z mnoha minidůchodů na cca měsíc ;-)

Sebevzdělávání zdar, 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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