Prohlédnout ve webovém prohlížeči

Prosinec v metalearning.cz
Ahoj,
čtení na pár minut za minulý měsíc je tu a s ním i novinky z
kruhů metalearning.cz. V prosinci jsem byl na sítích hodně
neaktivní. O to více jsem frčel všechny aktivity, které jsou
důležitější jak pro mě, tak ve výsledku pro všechny v kurzech.
Od nových lekcí po vzdělávání, prográmko, konzultace až po
každoroční prosincovou daňovou optimalizaci. Mnoho
problémů k řešení ... mnoho typových fází problémů kdy
jsem tento měsíc míchal snad všechny z "Modelu šesti
klobouků, Six Thinking Hats Model". Najdeš v kurzu
Produktivita & Rychloučení hned první týden v lednu.
Mám za sebou dalších cca 70 hodin javascript kurzů a
mnoho hodin úvah o další (v3) podobě platformy. Stále není
jasno a v tomto směru vzdělávací cesta dále pokračuje.
Upřímně (lehká tech vsuvka), po Reactu, Angularu, Ionicu a
Vue.js mám v hlavě fajn guláš a pohled do Laravel kódu je
jako balzám na duši. Nejspíš nová podoba uživatelského
rozhraní vznikne v Reactu.
Každý rok v prosinci máme za sebou jeden z nejsilnějších
měsíců v roce co se týče nových studentů v kurzech. Vítám
vás všechny a držím palce. Máte před sebou aktuálně 258
lekcí a 258 videokomentářů. To realisticky vystačí
minimálně na celý rok. Během roku 2022 se toto číslo opět
zvětší (juch!).
Pohled ne-tolik veselý je na velké množství vstupů do kurzu
Úzkost & Panika právě během svátků. Přál bych vám všem,
abyste během této doby řešili příjemnější záležitosti, ale ...
bez řešení přičiny to nepůjde. Udělali jste velice odvážný
a důležitý krok na cestě za spokojenějším životem. I když
signály nejsou vždy příjemné, je fajn je neignorovat a začít
problém řešit.
Níže posílám něco pro inspiraci za poslední měsíc z kruhů
metalearning.cz, držte si klobouky a užívejte leden!
(titulní foto je moje maximální snaha o diverzifikaci příloh/vlákniny) :-)

Máš své novoroční předsevzetí?!
(pokud ano, mrkni na tento odstavec, ať neskončíš jako 95 %
populace)

Jako každý rok. Je 1. ledna, možná čteš tento email o pár dnů
později, nevadí. Začíná nový rok 2022. Začíná nový týden,
první měsíc v roce. A to je přesně doba, kdy mnoho lidí
startuje svůj nový směr v životě. Přestat kouřit,

podporovat Big Food a vyházet z domu junk food, začít se
hýbat, změnit práci ... cokoliv. Proč tyto změny ale lidé
začleňují do života nejvíce zrovna v lednu? Vím to moc
dobře, protože vytvářím maximálně (optimálně) efektivní
kurzy a každý týden se pár hodin hrabu ve fungování mozku
při učení.
Lidé mají v životě mnoho stereotypní návyků v kterých frčí již
dlouhou dobu automaticky. Tyto návyky jsou vykonávané jako
samostatný program o kterém moc nepřemýšlíme. Návyky
jsou spojené s místem nebo s časem a zapojit do svého
programu něco nového je tak velmi náročné. Je zde ale jedno
velké ale ... co když máme k dispozici nový čistý prostor
(třeba jsme na dovolené) nebo v kalendáři spatříme virtuální
startovací čáru, která zanechává minulost minulostí a přináší
výhled do lepších zítřků?
Nové datum, nový první týden, nový první měsíc, šanci
něco změnit a změnu udržet. A to je důvod proč to mnoho
lidí zkusí zrovna dnes. Pokud máš za sebou kurz Produktivita &
Rychloučení tak již moc dobře víš, jak ti to v hlavě funguje.
Jak nebýt jen aktivní, ale i efektivní. V tomto speciálním videu
bych ti rád ukázal jednu hlubší fintu, jak si návyky v novém
ruce udržet.

Spustit video

(Virtuální) Realita

Minulý měsíc jsem zmiňoval pár svých myšlenek točících se
kolem #metaverse. Tento měsíc se ke mně dostal Unreal
Engine 5 teaser. Pokud bych dělal svoji disertaci o 10 let
později, nadšeně bych ho používal. Co tu ale dělá zrovna
UE5? Je neuvěřitelné, kam se posunula grafika od roku 1990
za jednu generaci. Když jsem byl na premiéře Matrixu v 99
coby 12 letý kluk, netušil jsem, že je tato možnost mnohem
blíže. Napadá mě mnoho scénářů, kam se tento vývoj
dostane.

Podcast měsíce, Rich Roll & Tommy Rivs

Poslední asi dva měsíce ulehám kolem 20:30 se svými Sony
WH-1000XM4 a pouštím si nějaký klidnější podcast před
spaním. Není to úplná fikce, rozhodně ani dobré načasování,
ani si z toho neber příklad, ale coby narušení stereotypu mi
to krátkodobě určitě funguje. V prosinci jsem slyšel něco mezi
20-30 podcasty o délce kolem 2-3h. Top 1 byl pro mě určitě
Rich Roll & Tommy Rivs.

Konec výmluv, adaptivní trénink (#BIG5)

Pokud jsi u konce Biohacking kurzu a posloucháš pozorně mé

videokomentáře tak určitě víš, že jeden z mých největších
problémů je sladit tvrdý adaptivní trénink s běžným
pohybem. Hlavně díky tomu, že jsem část roku vždy někde na
cestách. Posledních pár měsíců jsem si ve své hlavě všiml
řady výmluvných myšlenek ... a tento měsíc je vyřešil. Když
"nemůžu" do posilky, může posilka za mnou. Alespoň v ČR.
Koupil jsem si mimo Prahu nový rig, lavici a cca metrák
železa. Bude sloužit jako doplněk ke kruhům pro Big 5/3 a k
Alomoves (Dylan Werner), který mi dělá již mnoho let
společnost hlavně na cestách.

Proběhlo pravidelné roční navýšení cen
dle počtu nových lekcí, ... ale, mám tu
berličky

Cena neomezeného přístupu se 25.12.2021 zvedla o tisícovku
z 8499,- na 9499,- (platná do 25.12.2022). Každý rok ve
stejný termín mrkneme na počet nových lekcí a cenu
upravíme na cca 35 Kč/lekci tak, aby byla v průběhu celého
roku hrubě stejná. Pro všechny, žádné akce, slevové
nesmysly, černý pátky a kyber pondělí. Všechny tyto hry mi
berou energii a raději můj čas investuji do nového
obsahu. Na straně zákazníka sice zaplatíš občas někde o pár
korun víc, někde třeba míň, nebudeš ale řešit tzv. nedůležité
důležitosti (máme na toto téma tuto lekci). Místo šetření na
benzínu, ceně másla na druhé straně města zaměříš svoji
pozornost tam, kde bude mít mnohem větší impakt na tvoji
spokojenost a fungování. Co se třeba místo gůglení slevovýho
poukazu naučit 10 španělských slovíček v prectime.cz nebo
splnit svoji dnešní lekci v metalearning.cz. Dlouhodobě
efektivnější přístup.
Pokud si i tak říkáš, sakra, nestihl jsem koupit přístup o litr
levněji, mám tu dvě berličky. Sice neřeší příčinu, ale určitě
minimálně částečně důsledek :-). Berličky se nedají
kombinovat, vyber jednu nebo druhou a mysli na to, že až
dojdou, přestane fungovat i kód, mám omezené množství.
Důležité pravidlo - berličky nefungují zpětně. Jsou to
speciální nabídky pro trvalé čtenáře newsletteru, kteří ještě
nejsou v kurzech.
1 berlička = pokud použiješ při koupi neomezeného přístupu
kód ML101-MOLESKINE dostaneš navíc ten nejkvalitnější &
největší černý Moleskine zápisník, který využíváme ve všech
praktických technikách kurzů coby luxusní úložiště namísto
svého mozku. Cena v Moleskine shopu u tohoto XXL
A4kového černého čistého Moleskinu je 675,- (na fotce ten
černý velký). Dostaneš ho free s mým jmenováním na první
straně, včetně doručení do Zásilkovny, aby ti to v novém

roce 2022 v kurzech lépe šlapalo. Po uhrazení kurzu mi napiš
do chatu výdejní místo Zásilkovny, jméno a telefon.

NEBO
2 berlička pro zahojení bolestivého nestihnutí ceny z roku
2021 je náš ručně vyráběný porcelánový hrnek z atelieru
Mallys v ofiko hodnotě 580 Kč. V tomto případě použij u
nákupu neomezeného přístupu kód ML101-CHCIHRNEK.
Připomínám, nelze uplatňovat zpětně.
Pokud chceš Moleskine nebo Hrnek mimo tuto akci - jedno či
druhé si prostě koupit zvlášť, tak mi napiš do chatu v
metalearning.cz. Domluvíme platbu/Zásilkovnu. Cena v tomto
případě včetně poštovného a mého času bude za Moleskine
900,- a Hrnek 580,-. Není to pro mě žádný byznys, ale
podpora kvalitních produktů.

4 přečtené knihy v prosinci, 27 knih v
košíku

Zajímavý návyk pro minulý měsíc bylo doporučení číst
10+10 (lehčí varianta) nebo 20+20 (těžší varianta) stran
každý den. Pokud je kniha cizojazyčná tak číst nahlas.
Konkrétně ráno 20 stran a později odpoledne 20 stran. To je
40 stran denně x 7 dnů = 280 stran = 1 průměrná kniha
týdně, 4 knihy za měsíc. Vracel jsem se záměrně k již
přečteným kouskům. Atomic Habits od Jamese Cleara
(lekce v kurzu Produktivita & Rychloučení), Limitless od Jima
Kwika (máme techniky v prectime.cz), Gabor Mate - In the
Realm of Hungry Ghosts (Úzkost & Panika) a James Allen
- As a Men Thinketh (Úzkost & Panika).
Zároveň jsem nakoupil čtivo na dalších 27 týdnů z Amazonu.

Děkuji gigantovi za obvyklé rozdělení zásilky na asi 5 balíků,
je to velmi příjemné :-). Během 3 týdnů jsem dokázal u České
pošty proclít za lidových 700,- knihu od Neila Strausse v
koženné vazbě z USA. Pokud nepočítám ručně podepsanou
knihu od Ryana Holidaye, tak to bude určitě jedna z
hodnotnějších knih v mé knihovně.
Návyk na 40 (nebo 20) stran denně je vcelku nenásilný, určitě
vyzkoušej, začne ti na 100 % měnit život.

Menší dávka #instagramlife
Jsem líný tento měsíc vypisovat nové lekce v kurzech a
vymluvím se na to, že je tento newsletter už tak dost dlouhý
:-). Připojuji pár Instagramových úvah. Lekce vypíšu v dalším
newsletteru.

Jak na Nový rok
...

Silvestrovský
vlog

Minulý
newsletter

Takový ten den, který
není zrovna Instagram
style. Honza z
dumdlouhovekosti.cz
vezou s Niki zásilku
biohacking matrošů na
půl roku, dáváme luxusní
jehněčí grassfed večeři
a pokec. Problém ale je,
že na Silvestra jdu spát
ve 2:00. Tady se fail
kumulí. Tím poruším(e)
vše co porušit jde.

Poslední den v roce.
Procházím zpětně IG
stories, deníky, fotky,
abych udělal určitou
reflexi. Nezapomněl na
to, kudy mě cesta tento
rok vedla. Příspěvek je
komplet #selfish. Je
neuvěřitelný co vše jde
do 365 dnů umístit.
Hlavně, když rok
nezapomeneš a máš v
šuplíku 10 deníků

5 knih pod stromeček.
Můj názor na
#Metaverse /
#Decentraland. Dárkové
vánoční poukazy na
kurzy. Vybrané články
pro tento měsíc. Nové
lekce za listopad 2020.
Moje nejlepší investice v
listopadu a další úvahy
najdeš v pondělí ve
svém emailu. Ostatně
jako každý měsíc.

Číst

Číst

Číst

Pár zajímavých citátů z mé knihovny
"I am not what happened to me, I am what I choose to
become" Carl Jung
"Sometimes people don't want to hear the truth beacuse they
don't want their illusions destroyed" Nietzsche | Plato
"Rather fail with honor than succeed by freud" Sophocles
"The one who plants trees, knowing that he will never sit in
their shade, has at least started to understand the meaning of
life" Rabindranath

"Death is not in the distant future. We are dying every day."
Seneca

Na závěr tohoto newsletteru bych chtěl poděkovat všem,
kteří jste zaplatili v roce 2021 za naše služby / produkty více,
než v ceníku. Slíbil jsem vám, že přebytek poslouží na
správných místech. Děje se to různými způsoby v průběhu
celého roku. Občas vám osobně píšu komu jste tímto krokem
pomohli. Pro tuto chvíli jen obecně a stručně - váš přeplatek
pomáhá lidem, které potkám a podporu potřebují. Tento
měsíc patří velké díky mým "klientům" Anně a Honzovi.
Měj se krásně a nezapomeň. Zeptej se každý den sám
sebe, zda děláš to, co dělají lidé, kteří tě inspirují.
Uslyšíme se, mimo kurzy, za měsíc
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) ;-)

