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Kedves Támogatónk!
Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes
Közösség. (CFM) alapítója. A Hírlevél 2016/7-es számában beszámolunk a megrendezésre
került CFM Klubtalálkozóinkról, lényeglátó napunkról, rendezvényeken való részvételeinkről,
CFM Tábor (Augusztus 1-7.) Nyereményjáték eredményéről és az Energikusan Egészségesen
kurzusunkról.
Figyelmedbe ajánlom az augusztus 01-07 között megrendezésre kerülő CFM Táborunkat!
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

CFM Klubtalálkozó

A szokásos Galamb utcai CFM Klub működött ebbe a hónapba is. A körülbelül 3 órás
klubfoglalkozásainkat heti rendszerességgel, csütörtökönként, délután hat órától tartjuk
budapesti irodánkban. A program egy egyalkalmas, CF101 élmény alapú szimulációs
foglalkozást foglal magába, ahol
•
•
•
•

Azonnal alkalmazható tudást kapsz!
Tudatosan bánsz pénzeddel a jövőben!
Rájössz, a pénzed is dolgozhat Neked!
Felismered, másképp is lehet gondolkodni a pénzről, és ezt alkalmazva gyarapodni fogsz a
jövőben!
• Mindez szakember irányításával (moderátor) történik!
• Alkalmanként maximum 12 fő résztvevővel.
Amennyiben
felkeltettük
az
érdeklődésedet,
jelentkezz
ahol segítünk megérteni az alapokat, a befektetői gondolkodásmódot!

Jelentkezni akarok!
Részletek és regisztráció:
cashflowmagnes.hu
Mobil: +36(70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu

klubtalálkozónkra,

Lényeglátó napon vettünk részt
Lényeglátó nappal kezdtük a júliust. A CashFlow közösség Mastermind-ja egy egész napos
meetinget tartott Jánoshalmán, középpontban a szervezeten belüli célok, fontossági sorrendek
kialakítása az elkövetkező hetekben, hónapokban. Feltettük magunknak a kérdést: Az adott
tevékenységünk tényleg közelebb visz közös céljainkhoz? Nagyszerűen éreztük magunkat, a
napot sikeresnek könyveltük el, minden résztvevőben kialakult egy saját gondolat, ami
kiválasztásra került legfontosabbként, ráleltünk az igazán fontos dolgokra, amik prioritást
élveznek mindenek felett. Így a kevesebbet, de jobban elv érvényesülni tud, és mindenki
elköteleződik a közös csapatcél iránt.

Július 1.-én a Jánoshalmi Napok rendezvényen jártunk. Már-már nem is vendégként, hanem
szinte családtagként fogadtak minket a fiatalok és a Polgármester úr is! Az este folyamán
Jánoshalma színe-java előtt került átadásra az Alapítványunk részéről felajánlott 30 gyermek
részére szóló költségmentes CashFlow Táborozási lehetőséget magába foglaló okirat! Így a
jánoshalmi fiatalok körében is óriási sikert arató tavalyi táborunkat követően, idén újra
lehetősége lesz 30 hátrányos helyzetű fiatalnak egy szebb és jobb élet alapjainak az
elsajátítására!
A nap első felében tehát célkitűző, lényeglátó napot tartott a CashFlow Mágnes csapata, majd
az ünnepélyes átadást követően, egy kiváló hangulatú csapatépítő estével zártuk le a júniusi
sikerekben gazdag hónapot.

Rendezvény
Pongor-Juhász Attila Elit coaching rendezvényére meghívást kaptunk, amit nagy örömmel
fogadtunk.
Nagyszerű napot tudhattunk magunk mögött, közel 30 főt játszattunk, néhány coachingos
sikeresen CashFlow moderátor vizsgát is tett a helyszínen. A késői program ellenére még este
10 után is lendületesen, vidáman, a legnagyobb nyitottsággal, játékosan tanultak
moderátorainktól és persze egymástól is a programon résztvevők.

A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány szervezésében július 17-24 között,
Zamárdiba megrendezésre került táborukba meghívást kapott csapatunk egy előadás és
Cashflow 101 játék erejéig, ahol a 8 és 14 év közötti fiatalok nagy örömére kipróbálhatták a
szimulációs eszköz segítségével 6 asztalnál, milyen is a mindennapi életben történő
pénzkezelés, befektetések működése, üzleti lehetőségek kipróbálása.
Annyira belelendültek a résztvevők a csapatjátékba és az anyagi független életbe, hogy nem
akarták abbahagyni a játékot. Sőt néhányan egyből maguknak is akartak egy ilyen játékot, már
első alkalommal beszerettek.

CashFlow Mágnes Tábor NYEREMÉNYJÁTÉK EREDMÉNYE
CashFlow Tábor nyereményjátékunknak óriási érdeklődése volt, és megszületett a sorsolás
eredménye is:

1. Helyezés: Varga Viktória
2 főre szóló 1 hetes CashFlow Tábor Belépő
+ CasFlow 101 Társasjáték
+ Cashflow Mágnes Könyvcsomag
+ Páros Klubbelépő

2. Helyezés: Székely József
6 főre szóló klub belépő, a Cashflow Mágnes klub találkozóinak egyikére
3. Helyezés: Lőrik Rita
Cashflow Mágnes Könyvcsomag
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki részt vett a nyereményjátékban és gratulálunk a
Nyerteseknek!

Érdemes továbbra is követnetek Facebook oldalunkat, ahol tudomást szerezhettek aktuális
programjainkról és nyereményjátékainkról!

Energikusan Egészségesen kurzus
Ez egy új programunk, melynek célja a tudatos életmód elsajátítása 12-16 éves résztvevőkkel.
Megismertetjük őket mind elméletben, mind pedig gyakorlatban, megtanulnak egyszerű és
gyors egészséges ételeket készíteni, megismerkednek az egészségtudatosság alapjaival,
mindezt interaktív módokkal.
Jelenleg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnél akkreditációs kérelem alatt áll a program,
melyet a jövő évtől kezdve országosan fogunk tudni megvalósítani általános- és
középiskolákban.

A tematikában többek között megtalálható az, hogy mik a helyes táplálkozás előnyei, helytelen
táplálkozás hátrányai, sikeremberek szokásai, sprotolás, mozgás, táplálkozási szokások,
egészségtudatosság és alapanyagismeret, mindezt játékosan alkalmazva. Olyan tudást
bocsátunk a részvevők rendelkezésére, amelyet a jövőben is kamatoztathatnak. A kurzus
elvégzése után a résztvevők azonnal használható módszereket alkalmazhatnak, az egészséges
életmód és étkezés alapjait elsajátítják, ezáltal egy jobb életminőséget teremtenek maguknak.

CashFlow Mágnes Tábor
Az augusztus 1-7 között megrendezésre kerülő CashFlow Táborunk előlészületi munkái
nagyban zajlotak július hónapban is, több alkalommal Skype megbeszélésekre került sor, ahol
átbeszélték a résztvevők az egyes programelemeket, felelősségi köröket. Egy alkalommal
személyes meetingre is sor került Budapesten a központi irodánkban, ahol a személyes
ismerkedésen túl lehetőség adódott pontosítani az egyes kérdéseket, és végigvenni a 7 napos
tábor forgatókönyvét pontról pontra.

Tervezett programok:
· Sportjátékok
· Pénzkezelési ismeretek, csapatjáték
· Strandolás
· CashFlow 101 Társasjáték: kijutás a mókuskerékből
· Kalandpark
· Egészséges életmód vetélkedő
· Meglepetés vendég előadók
· Zenés buli, csapatépítő programok
· Kézműves foglalkozások

Egy kis ízelítő, hogy milyen érzésekkel, új tudással tudnak hazamenni a fiatalok, már 2 napos
tábort követően is:

Tavalyi, 2015-ös táborunkról:

Amennyiben Te is azt szeretnéd elérni gyermekeiddel kapcsolatban,
hogy sikeresek és boldogok legyenek a nagybetűs életben,
ne hagyd ki ezt az alkalmat
és kövesd nyomon weboldalunkon a következő táboraink időpontját!

További információ:
Tel.: +36 70 315 8880
www.cashflowtabor.hu

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
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