Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes
Közösség (CFM) alapítója. A Hírlevél 2016/10-es számában a közelgő CashFlow Mágnes
Hétvégénkről tájékoztatunk, beszámolunk klubalkalmainkról és Energikusan Egészségesen
kurzusunkról, továbbá Mentoring programunkról és blogunk legutóbbi bejegyzését is
közzétesszük.
Figyelmedbe ajánlom a november 12-13.-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

Hasznos, azonnal alkalmazható tudást akarsz magadnak?
Elkészült a Pénz 5 szabályáról szóló e-könyvünk,
amit a képre kattintva Te is letölthetsz!

CashFlow Mágnes Hétvége
Hamarosan ismét 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?
Gyere el és megkapod a válaszokat a hétvégén!

CashFlow Mágnes Hétvége időpontjait megtalálod weboldalunkon:

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 Klubalkalmak

Jánoshalma
Casino, „egészséges és finom” kóstoló, CashFlow 101 játék, sok öröm, móka és kacagás jellemezte az
október hónapban megrendezett jánoshalmi klubalkalmakat.

Novembertől szerdai napokon, 15:30-18:00 óra között tartjuk programjainkat új klubhelyiségben, a
Molnár János utca 3. szám alatt. Programjaink többek között „Energikusan Egészségesen” fimon
ételek közös elkészítése, játékprogramok, CashFlow 101, filmvetítés és még sok hasznos és
szórakoztató esemény!

Székesfehérvár

A már évtizedek óta pénzügyi témában dolgozók elcsodálkozva tapasztalták meg az érme másik
oldalát. Ha Te is pénzügyi szakember vagy és úgy gondold, hogy már miden tudsz a pénzről, akkor gyere
el a rendezvényeinkre, és meg fogsz lepődni, hogy mennyi új felismerésed születik a pénzkezeléssel,
befektetési világgal kapcsolatban.

Energikusan Egészségesen kurzus

Nagyszerű híreink vannak e termékünkről! Ebben a hónapban megvalósult az első Energikusan
Egészségesen moderátorrá válás lehetősége, az első ilyen jellegű képzésünk. Ennek eredményeképp a
jövőben ezt a 8 alkalmas kurzusból álló termékünket is országosan tudjuk biztosítani a fiatalok számára,
hogy energikusan és egészségesen tudják megvalósítani kitűzött céljaikat.

CashFlow Mágnes Mentoring

Mentoring programunk Facebook csoportja
életre kelt, a csoporttagok aktívan posztolnak,
kommunikálnak, mely által jobban megismerik
egymás élettörténetét, céljait. A mentoring
résztvevők itt még inkább megismerhetik
egymást, egymástól aktuális témákban
kérdezhetnek, igazi közösségépítő erővel bír az
aktív használat. Szervezés alatt vannak
novemberre az érdeklődési körökre épülő,
mentoringon kívüli beszélgetős, ötletelős
programjaink,
mely
egyre
színesebbé,
hasznosabbá és érdekesebbé teszi az együtt
töltött időt.

CashFlow Mágnes BLOG

Adakozás

Mint azt már sokan tudjátok, a CashFlow Mágnes 6 pontból álló értékrendje közül – amely egyben a
moderátorok hétköznapi motivációs alapja is – a hatodik így szól:
AZ ADAKOZÁS, MINT ÉLETFORMA – Adakozóként a pénzügyi eredményem egy részét folyamatosan a
szívemhez közel álló célokra adakozom. Támogatom a fiatalok pénzügyi tudásbővítésének
megvalósítását.

Ahogy Robert Kiyosaki is kifejtette véleményét a Gazdag Papa Szegény Papa című nagyszerű
könyvében, az adakozás a legtöbb gazdag család sikerének titka. Tanult apja mindig azt mondta: „Ha
lesz megtakarított pénzem, adakozni fogok.” A probléma ezzel az volt, hogy sosem volt megtakarított
pénze. Ezért aztán többet dolgozott, hogy több legyen a bevétele, ahelyett, hogy szem előtt tartotta
volna a pénz alaptörvényét: „Adjatok, és adatik néktek.” Ő inkább így fogalmazta meg a szabályt a
maga számára: „Kapj, és azután adakozz!”
A jólét kulcsa a nagyrabecsülés, mert olyan lelkiállapotot teremt, ami még többet hoz életünkbe, mint
amiért nagyrabecsülésünket adjuk. A jólét lényege a szeretet, a megbecsülés és a hála. Helyénvaló jó
adakozónak lenni, de a jó elfogadása is nagyon fontos, érdemes megtanulnunk. Arra gondolok itt, hogy
az adakozás, ha jó érzéssel tesszük, a legnemesebb gesztus, az adakozással kapcsolatos jó érzés
eléréséhez pedig saját magunkban érdemes kialakítani azt az érzést, amikor már az adakozás
gondolatától is öröm, megkönnyebbülés és lelkesedés érzése fog el. Öröm, hiszen jót teszel másokkal,
boldogok lesznek a kedvezményezettek. Megkönnyebbülsz, mert olyan érzés kerít magába, hogy
megteheted azt, hogy támogass másokat, végül pedig lelkesedés érzése fog el hogy tovább fejlődj,
tovább haladja azon az úton, amit megálmodtál, kitűztél magad elé, mely által újra adhatsz majd a
rászorulóknak. Ez a körforgás ezzel a tudatos teremtéssel állandósul, mindenki megelégedettségére.
A Blog szövege itt folytatódik, kellemes olvasást kívánok:
http://cashflowmagnes.hu

Segítsd a fiatalok Életben való boldogulását!
Adományodat hálásan köszönjük, utalásodat ide teheted meg:
PÉNZMÁGNES Alapítvány
CIB Bank: 10702332-69447468-5110000

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
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