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Máš peniaze za to, čo reálne
vyprodukuješ
Nie za hodiny, ktoré sedíš za počítačom
Nie pracovať viac, ale premýšľať lepšie

Za 4 hodiny som vytvoril 5 lekcií

Dnes

Akých je tvojich 25 druhov zábavy a
relaxu, ktoré si môžeš dopriať?

Pre lepšie premýšľanie je
nevyhnutné zabávať sa

Ideálne pracovať mimo svojho domu
Je dôležité zmeniť fyzický priestor

Pre zábavu ísť niekam inam

Masáž
Wellness sauna
Zaplávať si

Dôležitosť zábavy a oddychu od práce

Zabehať si

www.porazskolu.sk/28-zdroje

Tu si stiahni veci

Začíname o 19:00

Začinkovať si
Ísť do mesta na kávu

Techniky efektívneho učenia

Dať si návykové látky (jedlo, alkohol)

Strom predpokladov

Ísť do iného mesta na kávu

Každý deň rôzne

Strom prítomnej reality

Ísť na seminár osobného rozvoja
spoznať nových ľudí

Vyparovací oblak
Riešenie konfliktov a strachov

Sex

Injekcie
Víťazstvo nad strachmi - emocionálna sloboda

Počítačové hry
Prebrali sme

Skvelé knihy
Bowling

Strom budúcej reality

Ponáhľaj sa dokončiť prácu

Alkohol
Ultra Produktivita
Marihuanu

Problémy so spánkom môžu trvať týždeň
po konzumácii marihuany

Naplánuj si ďalší deň nerušený od spánku

Modafinil

Nie tak nadpozemské Nootropiká

Prespi sa k produktivite

Piatok

Marihuana špeciálne znižuje kvalitu REM spánku

Nespíš pokojne celú noc a pracuješ ako divý

Extrémne efektívne riešenia pre explóziu
tvojej produktivity

Ultra Produktivita

Alkohol ti umožní skôr zaspať, ale
rapídne znižuje tvoju kvalitu spánku
https://adcaps.wsu.edu/campaigns/sleep-mj/

SBR 2

Strom budúcej reality

Postup v kurze

Billiard

SBR 1

Ultra produktivita

Chceš brať

Ďalšie nástroje

Pondelok

Nootropiká

Mám príliš veľký stres, stále v hlave niečo riešim?
Neviem zaspať?
Kruhy pod očami

Čo ak

Začnú sa okolo teba kopiť neporiadky
Necítiš sa sám sebou
máš pocit autopilota
Režim - dospávam spánkový dlh

Ako zistiť, kedy mám vypnúť?

Čo vtedy?

Nemusí byť problém spánku
Môže byť problém psychický - depresia
Ďalšia sekcia - podnikateľská mánio depresia

Niekoľko dní / týždňov po sebe
sa budím bez energie

Ja chcem spraviť party cez deň nechcem byť v noci hore

Pyramída produktivity

Si divný
Prekonaj svoje strachy

Aj minimum svetla má vplyv na
vylučovanie melatonínu

Sa bojím tmy - mám spánkovú
paralýzu - mám paranoiu v noci

Pointa

Vypni všetky spotrebiče predtým, než ideš spať
Zatiahni žalúzie a roletu

Spávať v absolútnej tme

Zatiahni žalúzie a roletu aj inde v byte / dome

Úlohy

Prekry si okno dekou / plachtou - toto
mi spraví obrovský rozdiel
Kúp si spánkovú masku
Aj minimálne zvuky majú vplyv na tvoj spánok

Pointa

Ak máš spolubývajúcich, čo najrýchlejšie
začni bývať sám/a

Investuj peniaze
Oplatí sa ti to aj z iných dôvodov

Spávať v absolútnom tichu

Vychovaj partnera/ku aby nechrápal/a

http://tech.sme.sk/c/7157834/nedostatok-spanku-poskodzuje-mozog.html

Úlohy
Nedostatok spánku ťa zabíja

Kúp si štuple do uší
Na bruchu

Stresuješ bočné svaly krku

Veľa stresov

Na boku

Aj tak sa pretočíš

Stále vyčerpaný

Celý život som tomu spánku veľa nedával

Na chrbte

Riskuješ spánkovú paralýzu
Stresuješ šiju a medzilopatkové svaly

http://www.jneurosci.org/content/34/12/4418.short
Najradšej som spával od 04:00-11:00

Stresuješ krk a šiju

Posledné obdobie

úroveň stresu maximálna
imunita totálne oslabená
Brutálne stresy

Na bruchu s vankúšom pod ramenom

Vstával o 8:00

Nájdi si to, čo ti najviac vyhovuje momentálne testujem spánok na chrbte

Tréma - povedal som si, že budem hore
a nejako to prežijem

Deň predtým

Zjedz 150-250kcal jedla, ktoré má nízky
glykemický index (pomaly stráviteľné
sacharidy) tesne predtým, než ideš spať

Zaspal o 4:00

Nízky krvný cukor po večernom
prežieraní sa ti k tomu prispeje

Cestovanie

Tipy

Cestou domov rozprávanie sa s kočkou

Prednáška

Doma moji chceli vedieť, že ako bolo
Celkovo asi 10 hodín, čo som rozprával

8 mandlí + 2 lyžičky sezamového oleja

Môj mix

Už okolo 15:00 som cítil, že som neni v
poriadku psychicky

Tvoje telo produkuje hormón hladu ghrelín - predtým, než je navyknuté
jedávať

nulové vedomé kontrolovanie seba samého

Zobudil si sa niekedy na to, že si bol hladný?

nebol som sám sebou
nevedel som sa koncentrovať
Autopilot

Pre skoré zobúdzanie sa - začni
raňajkovať jedlá, ktoré obsahujú
bielkoviny a tuky

Ak si dáš ráno sacharidy, kvôli rannej
vysokej inzulínovej citlivosti všetky
sacharidy priberieš do tukov
Ak si dáš bielkovinovo tučné, tvoje telo
bude ráno pokračovať v spaľovaní tukov
"Carb-backloading" - Kiefer

Prvých 10 dní

úzkosť
zúfalstvo

Vyradený na celý mesiac

nevedel som, ako dlho to bude trvať, ani
čo mám spraviť, aby to prešlo

Prečo bielkovinovo-tučné?

nedokázal som pracovať

Môj príbeh

prvých 10 dní som často spával aj 12 hodín denne
Hemendex

polomimo

ďalších 20 dní

Praženica

Príklady

Mandle+maslo+kokosový olej

Uvedomil som si niektoré súvisosti

Steak so zeleninou

Začal sa zdravšie stravovať

Odstránil som stres
Kvalita tvojho života nezávisí od toho,
koľko hodín si hore

Začal chodiť do wellness

Maximalizovať kvalitu tvojho spánku

nepomohlo

Spánok od 22:00 do 6:00

Prechádzky
Vnímaná kvalita dňa (pocit šťastia) je
vyššia, keď vstaneš skôr a ideš spať skôr

psychická pohoda

Vylepšil som imunitu

Prečo

Nedostatok slnečného svetla spôsobuje
náchylnosť na depresiu a úzkosti - keď si
na svetle, si šťastnejší

doplnky výživy

nevedel som, čo je koreň problému

nepomohlo
Bolesti hlavy a hrdla, chrapľavé dýchanie

Mindset - Uvedom si, že je v poriadku,
keď spíš dlhšie, ak ideš spať skôr

Tvoja produktivita závisí od toho, ako
kvalitne dokážeš premýšľať

Antibiotiká

Zdravie?

nepomohlo

http://www.huffingtonpost.com/2014/03/29/brilliant-people-schedules_n_5055953.html
Thomas Edison, despite his vocal disdain
for sleep and claim to sleep only four
hours per night, is reported to have
taken two three-hour naps daily.
http://wiki.answers.com/Q/Was_Albert_Einstein_ever_addicted_to_drugs#slide=1

Nekontroloval som to

neschopný premýšľania

Ak si dáš raňajky a tvoje telo si navykne
na ranný prísun stravy, začne vylučovať
ghrelín a budeš sa budiť skôr

Pri práci z domu máš o 11:30 všetko
hotové a celý deň pred sebou

Veci sa diali akoby na autopilota

Zaspal o 24:00

Ultra produktivita prespi sa k produktivite

Životospráva

Ak si dávaš ráno kávu a prvé jedlo je
obed, nikdy sa na hlad nezobudíš

Každý sa chcel rozprávať - 6 hodín rozprávania

Celý deň na nohách

2 lyžičky sezamového oleja

Sezamový olej podporuje bunkovú regeneráciu

Prednáška pred 50 ľuďmi

Prednáška Inner Winner

Ranná únava a bolesti hlavy nemusia
byť spôsobené nedostatkom spánku

10 mandlí

Mandle mi chutia

Mal som sa prinútiť ľahnúť o 22:00 - o
01:00 by som už určite spal

07:00 budíček

Vyber si jedno jedlo a zostaň pri ňom

Mandľové maslo s celerom

Spánok tak 6 kvalitných hodín denne

Nájsť svoju spánkovú polohu

Nedokrvená hlava?

Einstein a ďalší spávali 4 hodiny denne

Mýty

Masáže krku a šije
nepomohlo

totálne zúfalstvo

Viacerí brali drogy

šlisme na návštevu

Ako
Ranné vtáča

Gén

Nočná sova

Spal som 6 hodín, zobudil som sa
nevyspatý no čerstvý

Problém - chronotyp

V jeden deň, cca mesiac po incidente
Zobudil som sa o 9:30

Prechádzka
Množstvo času, ktoré stráviš na nohách
vs. množstvo času, ktoré stráviš
sedením

Hýb sa cez deň

Tak som šiel spať 0:30, vstal som 7:30
A znovu som bol mimo

Hack - sauna
Nie každý je na tom tak, ako ja

Hack - plávanie
Začať chodiť skôr spávať

No je absolútne nevyhnutné spávať
vedel som robiť myšlienkové mapy a
chrliť zo seba nápady

Daj si bielkovinovo-tučné jedlo do 3
hodín pred spaním

vedel som byť kreatívny
čo som vedel robiť

(S plným bruchom sa ide spať lepšie)
(ak je ti zima, daj si ponožky a umývaj si nohy)
vyvetraj si

Vyvetraj si

bez problémov som ovládal všetky
základné životné funkcie
ak by som bol zdravý, vedel by som cvičiť

Teplota 19,5-21 stupňov

Vyššia úroveň premýšľania
žiadne kritické premýšľanie

Maj v izbe teplomer
Vynes si spotené paplóny a vankúše na slnko

žiadne riešenie problémov

Postup - úlohy

Dostatok kyslíka a príjemné prostredie

čo som nevedel robiť

Odíď od počítača min. 2 hodiny
predtým, než pôjdeš spať

nevedel som nahrať do operačnej
pamäte mozgu veci, na ktorých bolo
treba pracovať
Nevyhnutná podmienka

Stlm svetlo 2 hodiny predtým, než pôjdeš spať

Základ pre produktivitu
Spánok je tvoja základňa, na
ktorej buduješ zvyšok
produktivity

Všetko plánovanie na ďalší deň si urob ešte poobede
Používaj TOC techniky na istotu v živote

Základ pre zdravie

Kde konkurenčná výhoda je potom
uplatnenie ostatných techník
Zdravie je základ pre produktivitu

Mantra hovorená pomalým hlasom:
Vyššia vôľa pracovať

Moja myseľ je uvoľnená - (Moja časť tela je uvoľnená)
Prsty na nohách, chodidlá, členky, lýtka,
kolená, stehná... smerom hore

superunavený som zaspal o 20:30

Ten deň som prvýkrát po 30 dňoch bol
schopný vyššieho premýšľania

myslel som si, že je to samozrejmosť

(steak/bravčový rezeň/syry)
Môj tip - na donášku si beriem 3
bravčové rezne v cestíčku so slaninkou a
syrom - 1 si nechávam pred spaním

potom som šiel ku kamošovi do Piešťan

v noci som sa budil

Tréning

Ako vypnúť myseľ

Cvičenie na uvoľnenie mysle

Vyššia vnútorná motivácia
Problémy, nad ktorými si lámeš hlavu
odrazu riešiš ľavou zadnou

Funguje asi v 60% prípadov nedostanem sa ani po zadok a spím
Naopak, čo sa deje, ak si vyspatý?
Orgazmus uvoľní oxytocín a ďalšie
hormóny, ktoré ti pomôžu uvoľniť sa
Uvoľníš svoju myseľ

Hack - sex

Keď som bol v poriadku, tak som napísal
70 stranovú knihu (140 A5) za čistých 5
dni práce

Denník
Koľko hodín si spal ktorý deň
Koľko spánkových cyklov si mal

Aplikácia Sleep cycle

Dáta - ako to merať

Spávať v absolútnej tme
Spávať v absolútnom tichu

Veľmi inteligentný budík
2 stretnutia - ok
3 stretnutia - nie ok

Nájsť svoju spánkovú polohu
Cesta do BA

Maximalizovať kvalitu tvojho spánku

Cestovanie
Ja

Jedine, ak je všetko podľa mojich podmienok
Že ja sám si vyberiem, že budem prednášať

Začať chodiť skôr spávať

V priebehu vyčerpávajúceho dňa si
dopraj zdriemnutie

Keď môžeš, seď, nestoj

Zisti, ktoré veci ťa najviac
vyčerpávajú a nauč sa s nimi
pracovať
Zisti, ktoré veci ťa najviac
vyčerpávajú a nauč sa s nimi
pracovať

Keď môžeš, lež, neseď
Keď môžeš, maj zavreté oči

V priebehu vyčerpávajúceho dňa si
dopraj čo najviac relaxu

Nepracuj len preto, lebo môžeš pracovať
Nechudni

Daj si viac jedla
Po vyčerpávajúcej veci si dopraj
superkvalitný spánok

Žil som na dlh, teraz ho musím splatiť
Preto je OK, ak teraz budem niekoľko
dní spať viac ako je bežné

Mindset

Nič nie je v mojom živote tak dôležité
ako to, že sa vyspím
Potrebuješ kvantum spánku

Zaspávam vtedy, keď zapadá slnko,
alebo chvíľu potom
Doprajem si 12+ hodín spánku v noci
Budím sa bez budíka vtedy, keď mi stačí

Dáta - ako to merať

Čo

Prednášanie naživo

Aj 15 minút je lepšie ako nič

Nájsť si svoj optimálny spánkový režim

Zistíš to pomocou denníka

Pred vyčerpávajúcou vecou si naplánuj extra spánok
AKA vojaci

Ak si predtým pracoval 6 hodín denne,
rovnakú prácu vieš spraviť pokojne za 5,
alebo za 4 hodiny denne

Ako dospať spánkový dlh
Úlohy

Vynechávam všetky drogy
Nemám viac kruhy pod očami
Budím sa plný energie s východom slnka

Ako viem, že mi stačilo?
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Dospať spánkový dlh
Dnes si nevieš predstaviť, aké
veci dokážeš, keď si oddýchneš a
vyspíš sa

Denník
Aplikácia Sleep cycle

Robil som Vyparovanie mrakov

