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PODCAST – noua metoda de transformare!
S-ar fi gândit un om acum 100 de ani ca azi noi vom învăța datorita unui cablu care
trece pe sub pamant si pe sub apa sau prin conectarea la un satelit care imparte
semnal in casa ta?
Acest SF de care ar fi râs in hohote acei oameni, azi este real. Ne culturalizam de la
distanță si ne apropiem de o cunoastere enorma pe care unii o au, iar alții cred că o
au.
Diferența intre cei care o au si cei care cred că o au stă in verificare. Cei care doar
cred, fără să verifice, nu ajung nicăieri decât la amăgiri si speranțe.
Pentru că vreau sa pun umărul spre verificarea tuturor lucrurilor pe care le spun, iți
dau ceva complet gratis de care te poți folosi.
Am lansat PODCAST-ul, la cererea multora dintre voi, cu emisiunile
#OameniCareNeInspira si o parte din filmele educationale (peste 100 de filme din
Youtube) din canalul meu.
Astfel:
- nu vei mai avea reclame;
- poti învăța fara sa consumi din date mobile. Oriunde in lume te-ai afla;
- intri direct prin Google Podcast, Apple Podcast sau Spotify;
- ai buton de cautare pentru orice subiect cauți;
Daca nu ai aceste aplicatii, poti asculta si direct din site – sau ti le descarci in
telefon.
https://www.alexandruplesea.ro/podcast/
Care e diferenta intre video si audio de la aceste filme:
1. Nu vei vedea reactiile fizice (non verbalul), deci intelegere mai putina;
2. Le vei putea asculta oriunde, chiar si in masina cand conduci sau cand faci
curat in casa;
3. Le vei putea descarca si sa faci ce vrei cu ele;
4. Le poti oferi cadou cui vrei tu (doar cui stii ca va verifica);
5. Poti sugera parții tale auditive sa traga din acestea ce ii este de folos.
Avem treaba! Nu crede, verifică!
Rămâi cu bine!
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