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Kedves Támogatónk! 
  
  

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes 
Közösség. (CFM) alapítója. A Hírlevél 2016/8-as számában folytatjuk a “sikersztori” cikkünket, 
CashFlow Mágnes Hétvégénkről tájékoztatunk, beszámolunk a felejthetetlen idei CashFlow 
Mágnes Táborunkról, ahol Energikusan Egészségesen kurzusunk előrehaladásáról is 
olvashattok és blogunk legutóbbi bejegyzését is közzétesszük számotokra. 
Figyelmedbe ajánlom a szeptember 17-18 .-án megrendezésre kerülő CFM Hétvégénket! 
A részleteket szeretettel ajánlom figyelmedbe! 
  
 
 

 

Baráti üdvözlettel: 
  
  

Patvaros István 
          alapító 
 

 

     

  

  

"Tudod, engem nem a pénz, hanem a tudás hajszolása tesz gazdaggá. 

Az a vágy hajt, hogy többet tanuljak, többet tegyek, többet teljesítsek, 

és segítsek azokon, akik tanulni akarnak." 

- Robert Kiyosaki 
 

  

   

   

  
CashFlow Mágnes sikersztori 
  
  
  
 

Sikersztori rovatunkban olyan történeteket osztunk meg Veletek, amiket moderátoraink tudtak 

meg játékvezetés közben-után az eseményen résztvevőktől. 

Egyik moderátorunk sztorija: 

  

„Egyszer voltam csak Cash Flow Mágnes Hétvégén moderátorkodni, viszont nagyon megérte, 

tanulságos volt számomra.  

Az asztalomnál, amit vezettem moderátorként, egytől egyig vállalkozók ültek, DISC besorolás 

alapján minden szín képviselte magát, és a nap vége felé közeledtünk. Olyan szimulációt 

vezettem éppen, ahol az egyes játékosok közösen is belevághattak különféle üzleti 

lehetőségekbe. Azt találták ki a kedves játékosok, hogy a saját "életükben" felmerülő üzleti 

lehetőségeket közösen vásárolják meg, egy közös céget hoztak létre, melyben mindenkinek 

volt érdekeltsége. Az immáron közös cél érdekében - miszerint összegyűjtenek annyi passzív 

jövedelmet a különféle üzletek által, hogy mindenki kijusson a mókuskerékből, és élhesse a 

nyugodt, gondtalan, szabad életét - megtakarításaikat vállalkozásukba fektették, és abból 

vásároltak különböző ingatlanokat, üzleti lehetőségeket, részvényeket, majd pedig 

alkalomadtán közös megegyezéssel adtak túl rajtuk, amikor lehetőség adódott és a 

megtakarítás volt fókuszban. Amikor pedig már elegendő passzív jövedelmet hozó ingatlant 

vagy egyéb üzletet adhattak volna el nagyon sok pénzért, közösen döntöttek úgy, hogy már 

nem a megtakarítás, hanem a passzív jövedelem került fókuszba, ezért nem adták el. 

Ezzel a stratégiával közösen, minden egyes kiadást és eladást megbeszélve és rögzítve külön 

listán szereztek nagyon rövid idő alatt rengeteg olyan jövedelmet, amiért nem nekik kell már 

személyesen megdolgozniuk, hiszen pénzük vagy ingatlanuk, esetleg más emberek pénze 

dolgozik helyettük, ők pedig a szabadság érzését megtapasztalva nyújtózhattak el akár a 

Földközi-tengernél ejtett közös nyaralásukon.” 
 

  

 

  

CashFlow Mágnes Hétvége 
  

  

Szeptemberben megrendezésre kerül a CASHFLOW MÁGNES HÉTVÉGE, ahol fiatalok és náluk 

hajszállal idősebbek élhetik át a Cashflow erejét. 2 nap, egy hétvége, de egy életre szóló 

élmény, és hasznos tudás. A saját életünkre vetítve tudjuk majd alkalmazni a Cashflow-t, 

megtanuljuk mi a különbség a jó és rossz hitel között, elkészítjük a saját Cashflow-nkat, 

mindeközben a hétvége alatt nagyjából 20 ember különböző életfelfogását tapasztalhatjuk 

meg játék közben! 

  

 

Megtanuljuk helyesen használni az eszközöket, elkerülni a forrásokat,  

és passzív bevételeinket növelni.  

Ugye szükséges ez az életedben? 

  

 

 
 



   

  

Ugye szükséges ez az életedben? 

Gyere el és megkapod a válaszokat a hétvégén! 

  

  
CashFlow Mágnes Hétvége programunk időpontja: 

2016.09.17-18. 
  

Regisztrálok! 

  

A CashFlow Mágnes Hétvége programunkon dönthetsz úgy, hogy moderátorként szeretnéd 

erősíteni csapatunkat a jövőben. Ebben az esetben számodra a moderátor elméleti képzés már 

a program második napján, délután megvalósul! 

  

Teremts velünk egy jobb világot! 

Légy moderátor és add át saját CashFlow Mágnes tapasztalataidat! 

Teremtsd meg álmaid pénzügyi hátterét! 

  

A cashflowmagnes.hu 

oldalon leadhatod jelentkezésedet! 

  
 

  

 

  
CashFlow Mágnes Tábor - Balatonszemes 2016.08.01-07. 
  
 

   

  

Véget ért a Cashflow Tábor! A helyszínen biztosan, a Facebook-on pedig egy jó darabig még 

biztosan nemJ, sőt a fiatalokban, akik velünk tartottak, egy életre szóló pozitív változás 

formájában akár generációkon keresztül is élhet! 

  

Célokat, barátokat, tudást, és rengeteg élményt sikerült mindenkinek összegyűjtenie ez alatt 

az egy hét alatt, amit a táborlakók többsége kevesellt! 

  
 

   

  

   

http://cashflowmagnes.hu/#jelentkezes
http://cashflowmagnes.hu/


  

   

  
További fotók ITT! 

 

Mi minden volt a táborban? 

  

• Természetesen rengeteg Cashflow-t játszottunk. Mit játszottunk!!!??? MEGÉLTÜNK!!! 

• Képeztünk új moderátorokat, így az utánpótlás és a folyamatos bővülés is adott. Ráadásul 

újdonsült moderátoraink, egytől egyig olyan ifjak, akik már voltak táborlakók, így mindkét 

oldalra rálátnak és empatikusan képesek kezelni bármilyen apró félreértést már a játék 

közben is, annak érdekében, hogy mindenki a megfelelő tudással térjen haza. 

• Strandoltunk a Balatonban, vagy épp a partján röpiztünk, fociztunk, métáztunk, 

beszélgettünk, futottunk, egyszóval jól éreztük magunkat. 

• Néztük, főztük, ettük! Kocsis Bálintnak köszönhetően az Energikusan Egészségesen 

kurzusunk is bemutatkozott, óriási sikert aratva. Azóta többek otthon készítették el az 

egészséges receptek alapján készülő különféle finomságokat. A látványkonyhát nem lehet 

semmilyen 5D-s mozival pótolni, azt helyben kellett átélni. 

  
 

  

 

• Több sikersztorit is láthattunk a fejlődési versenyben, a tavalyi résztvevő fiatalok közül 

többen már a stáb tagjaként tértek vissza, gyökeresen megváltoztatva addigi szokásaikat. 

A nyertest a táborlakók szavazatai alapján sikerült megválasztanunk, a verseny valóban éles 

volt, mert megannyi sikeres fiatalt sikerült elindítani hosszú útjukon a tavalyi táborban! 

• Volt tábortűz, éjszakai tallérvadászat, DISCO, 5 perces ügyességi bajnokságok, és még 

sorolhatnánk. 

  

  

Néhány visszajelzés a tábor résztvevőitől: 

  

„Először nem akartam jönni, mert útálom a táborokat. Viszont miután beléptem máris 

éreztem, hogy ez a légkör más. Más volt, hogy ugrálni, tornázni, énekelni kellett. Más volt, 

hogy a felnőtt moderátorokkal is ugyan úgy bántak, mint velünk, hogy mindenki közvetlen. És 

ez tetszett. És a változás engem is megváltoztatott egy kicsit.” Varga Napsugár, résztvevő 

  

„CashFlow-zás nagyon tetszett, mert egy kicsit beleélhettük magunkat a felnőttek életébe és 

megtanította hogyan kezeljük a pénzt.” Herczeg Nikolett, résztvevő 

  

„Nekem legjobban a CashFlow-zás tetszett! Azért mert így játékosan tanulok és nem volt 

iskola hatása!” File Réka, résztvevő 

  

  

Mennyire volt jó? Mi nem szeretnénk ezzel kérkedni, legyen annyi elég hogy a Fiatalok kérték 

hogy lehessen a 2017.-es táborra előregisztrálni. Már sokan éltek is a lehetőséggel, hogy senki 

ne maradjon le, lentebb a képre kattintva tudtok ti is jelentkezni, melyet most Augusztus 31.-

ig külön ajándékok kíséretében tudtok megtenni! 

Ha még augusztusban lefoglalod a helyed a jövő évi Táborra, a helyszínen 

AJÁNDÉKCSOMAGGAL várunk majd!  

  

KATTINTS A KÉPRE! 
 

   

http://cashflowtabor.hu/galeriaharom
http://bit.ly/2b8KZJY


  

Balatonszemesi táborunkban készült videónkat itt tudod megnézni: 
  

 

   

  

  

 

  

CashFlow Mágnes BLOG 

  

  

Korábban beszéltünk a bőségről, arról, hogy az élet alapját képezi és ez az élet minden 

területére érvényes. Szóval nincs ez másként a pénzzel kapcsolatban, sem s ha már egy ideje 

gyakoroljuk a bőség érzését, akkor megpróbálhatjuk kiterjeszteni ezt a pénzre is – nem 

kötelező, de ez ugye egy pénzről szóló blog. 

Többé-kevésbé mindenki találkozik a pénzzel élete folyamán, és ha ez így van, akkor érdemes 

lehet meg tanulni bánni vele - mennyivel élvezetesebb egy játék, hogy ismerjük és tudjuk a 

játékszabályokat. Szerintem alapvetően mindenki jól tud(ná)ja, kezelni a pénzt. A megjelenési 

formájától eltekintve nem változott az évszázadok során. Most is ugyan arra használjuk és az 

alapvető szabályok sem változtak. Mindenki megtanulja, hogy mennyi 5+2, és azt is tudjuk, 

hogy ha van két almánk és abból megeszünk kettőt, akkor nem marad egy sem... 

Tehát ismét van egy jó hírem... – mert, hogy egy már volt a bőségszemlélet részben is. A 

„pénzkezelés” mindenkinek a vérében van, és ha valaki tovább szeretné finomítani, akkor a 

technikai fejlődésnek köszönhetően ma már számos szabadon használható egyszerű 

technikával találkozhat az interneten, a jobbnál jobb könyvekben és tréningeken. Viszont ha ez 

így van, akkor jogos a kérdés: „Miért tűnik úgy mintha a valóság az ellenkezőjét mutatná? 

A választ a meggyőződéseink és azokhoz kapcsolódó érzelmeink között találhatjuk. 

  

A Blog szövege ITT folytatódik, kellemes olvasást kívánok! 

 
 

  

 

  

Cash Flow Mágnes Kft. 

1052 Budapest, Galamb utca 4. 

Adószám: 23898116-2-13 

+36 (70) 315 8880 

  

www.cashflowmagnes.hu 

www.cashflowtabor.hu 

info@cashflowmagnes.hu 

www.penzmagnes.hu 

alapitvany@penzmagnes.hu 

  
 

  

 

  

   

Ezt a hírlevelet azért kaptad, mert a weboldalunkon, vagy a rendezvényeinken feliratkoztál rá. 
Ha nem szeretnél több hírlevelet kapni, kérlek kattints [unsubscribe]ide[/unsubscribe] a leiratkozáshoz. 

Ez a levél automatikusan generált üzenet. Kérjük, hogy ne válaszolj rá! 
További tájékoztatást a CashFlow Mágnessel kapcsolatosan 

a weboldalunkon olvashatsz: www.cashflowmagnes.hu 
  
  

Copyright © 2016 Cash Flow Mágnes Kft. 
  

 

  

    

 

http://cashflowmagnes.hu/blog
http://www.cashflowmagnes.hu/
http://www.cashflowtabor.hu/
mailto:info@cashflowmagnes.hu
http://www.penzmagnes.hu/
mailto:alapitvany@penzmagnes.hu
http://www.cashflowmagnes.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=-a0527hZg38

