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Prebrali sme

Techniky efektívneho učenia

Strom predpokladov

Strom prítomnej reality

Riešenie konfliktov a strachov

Strom budúcej reality

Ultra Produktivita

Extrémne efektívne riešenia pre explóziu
tvojej produktivity

Nie tak nadpozemské Nootropiká

Prespi sa k produktivite

Ďalšie nástroje

Bonus

7 pamäťových lievikov pre bleskové
ovládnutie angličtiny

Ako vzniká bohatstvo

Projektový management tvojho úspechu

Potreby

Teplo
3 hodiny

Voda
3 dni

Jedlo
30 dní

Bezpečie
Spoločnosť, v ktorej je stále menšie riziko úmrtia

Toto všetko máme

Prečo je to problém?

Nepotrebujeme viac peňazí

Žijeme v spoločnosti, kde je pohodlné žiť

Nevystupujeme z komfortnej zóny

Prečo sme potom v tomto kurze?

Túžby / chcenie

Tajné túžby

?

Zarobiť viac peňazí

Podnikať

Vyhrať na športovej súťaži

?

Žiť zdravšie

Žiť dlhšie

Mať viac energie

?

Naučiť sa niečo

Stať sa majstrom

Opraviť pokazené

?

Ušetriť pri nakupovaní

Vytvoriť pasívny príjem

Vytvoriť finančnú rezervu

?

Zhodíť váhu

Vyzerať mladšie

Zosilnieť

?

Získať nových priateľov

Íst na rande

Mať lepší sex

?

Stať sa slávnym

Dostať odmeny

Získať chválu

?

Lepšie spávať

Odstrániť bolesť

Odstrániť stres

?
Mať to najlepšie

Užívať si

Tajomstvo tajných túžob

Cítiť sa úspešný

Zarobiť viac peňazí

Podnikať

Vyhrať na športovej súťaži

Cítiť sa menej smrteľný

Žiť zdravšie

Žiť dlhšie

Mať viac energie

Cítiť sa nezávislý

Naučiť sa niečo

Stať sa majstrom

Opraviť pokazené

Cítiť sa bezpečne /
zabezpečený

Ušetriť pri nakupovaní

Vytvoriť pasívny príjem

Vytvoriť finančnú rezervu

Cítiť sa
príťažlivý

Zhodíť váhu

Vyzerať mladšie

Zosilnieť

Cítiť sa žiadaný

Získať nových priateľov

Íst na rande

Mať lepší sex

Cítiť sa
rešpektovaný

Stať sa slávnym

Dostať odmeny

Získať chválu

Cítiť sa
pohodlne

Lepšie spávať

Odstrániť bolesť

Odstrániť stres

Cítiť sa že "za to stojím"
Mať to najlepšie

Užívať si

Čo robiť, aby si to získal

Prečo to ešte nemáme?

Boli sme vychovaní, že to nie je dôležité

Ako konkrétne

Cítiť sa úspešnýPeniaze nie sú dôležité

Cítiť sa menej smrteľný

Cítiť sa nezávislý

Po skončení strednej a vysokej školy
drvivá väčšina ľudí zanevrie na
vzdelávanie

Cítiť sa bezpečne / zabezpečenýPeniaze nie sú dôležité

Cítiť sa príťažlivýBuď dobrý chlapec, spapaj všetko, čo máš nabraté

Cítiť sa žiadaný

Cítiť sa rešpektovanýNevyčnievaj z davu

Cítiť sa pohodlne

Cítiť sa že "za to stojím"Uskromni sa

Máme nesprávne presvedčenia, ktoré
nám bránia realizovať naše túžby

Nie sme zvyknutí na tom pracovať

Zarobiť peniaze si vyžaduje výstup z
komfortnej zóny

Vybudovať atraktívne telo si vyžaduje
výstup z komfortnej zóny

Spoznávať nových ľudí...

Nevieme, ako na to...
Nevieme, aké potrebujeme

Vedomosti

Vlastnosti

Schopnosti

Ako to získať

Prekonať strachy

Ostrániť sebaklamy

Pracovať na tom, až kým to nezískam

Stanovíš cieľ

Čo chceš dosiahnuť

Na čo konk. sa chceš zmeniť

Nájdeš príčinu problémov

Čo zmeniť

Zmeniť presvedčenia a hodnoty

NLP

PowerTraining

Semináre Andyho Winsona

Získať schopnosti, vedomosti, vlastnosti

Sociálna inteligencia

NLP

Psychológia

Reč tela

Michal Kopecký

Robert Greene

Povolanie

Programovanie

4 ročné štúdium na MIT za 1-2 roky
pomocou techník efektívneho učenia

Online podnikanie
čakaj článok "ako začať podnikať"

www.anglictinarychlo.sk/ako-zacat-podnikat

Finančná gramotnosťRobert Kyiosaki

Vzdelávací akčný plán

Ako sa zmeniť

Strategický Vzdelávací Systém 21. Storočia

Kde využiješ tieto znalosti

U seba, pochopiteľne

U druhých ľudí

Všetci máme tieto túžby

Ak vieš dať druhému pocítiť, že je...

Tak si ho získaš

POZOR

Rob to úprimne a čestne

Ak to spravíš pod zámienkou niečoho
iného, tak môžeš seriózne ublížiť

Šťastie

Prečo chcem byť šťastný?

Ach keby som nemal X, tak by som bol šťastný

Ach keby som mal X, tak by som bol šťastný

Mal takú prácu, akú milujem

Pasívny príjem

Večnú lásku

Pretože zažívam pocit nešťastia
Prečo?Pretože mám problémy

Drvivá väčšina ľudí

Život bez problémov

Chce mať v skutočnosti menej problémov

Menej problémov vo vzťahoch

Menej problémov v práci

Menej problémov v živote

Dva druhy problémov

Želané problémy

Výzvy

Milujem svoju prácu, ale skutočne ma se*ie

Za nič na svete by som ju nemenil, ale
drvivú väčšinu času nie som "šťastný"
ani "vďačný"

Neželané problémy

Veci, ktoré skutočne nechcem

Mám málo peňazí

Som tučný

Zle vyzerá moje oblečenie

Mám okolo seba negatívnych ľudí

Neviem ako porozumieť mojej partnerke

Väčšina neželaných a aj želaných
problémov sa dá vyriešiť tým, že
máš peniaze

Cítiť sa úspešný

Zaplatíš si ľudí, ktorí tvoje výzvy vyriešia za teba

Zaplatíš si vzdelanie, ktoré ti pomôže
stať sa úspešným

Cítiť sa menej smrteľnýKúpiš si kvalitnejšie potraviny

Cítiť sa nezávislýZaplatíš si všetko vdzelanie, ktoré ptorebuješ

Cítiť sa bezpečne / zabezpečenýMáš peniaze... no comment

Cítiť sa príťažlivý
Ľahšie si odoprieš sladkosti

Kúpiš si lepšie oblečenie

Cítiť sa žiadaný

Kúpiš si kurzy v oblasti sociálnej
psychológie, aby si porozumel ľuďom

Ľahšie spoznáš nových ľudí

Cítiť sa rešpektovaný

Cítiť sa pohodlne

Cítiť sa že "za to stojím"Dopraješ si oddych

Na zamyslenie na záver
A ľudia sú že

Nechcem peniaze, nie sú pre mňa
dôležité, ja chcem byť radšej šťastný

Hehehe

Odkaz na finančné presvedčenia - 30. lekcia
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