Kedves Moderátor Társam!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség
(CFM) alapítója.
Hírlevelünk 2017/08-as számában beszámolunk: A pénzügyi
intelligencia hiányáról, Jánoshalmi klubunkról, Click4Skill
termékünkről, blogunk friss bejegyzéséről, illetve önkénteseinkről.

Barátsággal: 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

Országos probléma a pénzügyi intelligencia hiánya
Hazánkban egyre több hangot kap a pénzügyi intelligencia hiánya. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az alábbi cikkben felsorolt eredmények. Mi itt, a CashFlow Mágnesnél már évek óta
igyekszünk lépéseket tenni ennek megoldása érdekében. Túl vagyunk már jónéhány sikeres nyári
táboron, CashFlow Klubon illetve iskolákban tartott programon, viszont ezeket az eredményeket
látva ráébredtünk, hogy munkásságunkra a vártnál nagyobb szükség van. Szerencsére
szervezetünk készen áll, és amint teheti, újabb lépéseket tesz a probléma orvoslására. Bővebb
információ a lenti cikkben található.

A cikk megnyitásához kattints a képre

Jánoshalmi klub alkalmainkról:

A szünet miatt a klubalkalmaink kicsit pihenősebbek és ritkábbak voltak. Viszont ez nem jelenti, hogy
megfeledkeztünk volna róla. Hónap elején klubalkalmunk Kunfehértón, a Jánoshalmi Nagycsaládosok
Egyesületének táborában került megtartásra. Egy fergeteges CashFlow 101-et játszottunk, ahol a
gyerekek nagyon nagy összhangban voltak velünk, és ha segítség kellett, már fél szóból is megértettük
egymást. Kezdő moderátorainkat is megilleti a dicséret, ugyanis ez alkalommal szinte teljesen egyedül
vezették a klubalkalmat.

Önkéntesekkel bővülünk:
A hónap elején végre eljutott alapítványunk egy újabb mérföldkőhöz, amely alapján megkötöttük a
hónap folyamán önkénteseinkkel a keretmegállapodásokat. Ehhez hozzájárult, hogy bejegyezték az
önkéntes nyilvántartási jegyzékbe alapítványunkat az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Így már a
dunaszerdahelyi táborban és más nyári táborokban is önkénteseinkkel veszünk részt, amire büszkék
vagyunk. Amennyiben szeretnél az önkéntes programban részt venni Te is, kérünk jelentkezz
ügyfélszolgálatunknál.

Ha szeretnél önkéntesünk lenni kattints a képre

CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring:

A mentoring nagyszerű lehetőség, hogy megismerjük önmagunkat. Megtanuljuk kifejezni,
felvállalni érzéseinket és gondolatainkat, miközben képessé válunk arra, hogy elfogadjuk
egymás egyedi nézőpontját és felismerjük a mögöttük lévő közös emberi értékeket.
Megtanulunk nyitottá válni egymásra, megtanuljuk felismerni a különbözőségeinkben rejlő
lehetőséget, ami által mi magunk is teljesebben, színesebben élhetjük az életünket.
Idézetek utolsó mentoring alkalmunkról:
,, Én kezdtem a "helyzetjelentést", már ami az énképpel kapcsolatos, majd Sanyi folytatta a
szempontjait, végül Norbi fergeteges monológjára csak bólogatni tudtunk Sanyival.
Norbi nagyon hozta formáját! Nem tudom, hogy rákészült-e, de nagyon magvas "teljes kiőrlésű" szavait
én csak úgy faltam, mint kacsa a nokedlit.
Ne kérdezd, hogy mit mondott, mert nem tudnám visszamondani. Aki nem hallotta, csak bánhatja...”
//Császár Zsolt
A gondolat, ami számomra ütős volt, az pedig az, hogy minden ember készen van. A jelleme, ahogy
éppen van. Mindenki tökéletes, ugyanis a tökéletességnek szintjei vannak. Mindenki más szinten áll,
de ettől még tökéletes. Legfeljebb más szinten áll, de a saját tudásával a saját szintjén úgyis a
maximumot hozza ki magából.
// Gerhat Sándor

Ha szeretnél Te is egy olyan csapat tagja lenni, ahol ilyen, és még sok más hasonló témakörű
eredmény születik,

jelentkezz CashFlow Mágnes Moderátornak,
majd jelezd mentoring program részvételi szándékodat az ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy
e-mailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj!

Click4Skill mobil nyelvtanár:
A mai világban elengedhetetlen a nyelvtudás. Mi sem támasztja ezt jobban alá, mint a frissen született
kormány rendelet, miszerint nyelvvizsga nélkül nem lehet egyetemre jelentkezni. Sajnos a drága
magántanárokat nem mindenki engedheti meg magának. Viszont ha van egy okostelefonod és
akaraterőd, akár 7 hónap alatt nyelvvizsgát szerezhetsz. Részletekért kattitnts a képre:

CashFlow Mágnes BLOG:

Legutóbbi blogunkban a Mobil nyelvtanárról írtunk további érdekes információkat, aminek
segítségével játszva, mobiloddal tanulhatsz meg gyorsan angolul vagy németül, közép foknak megfelelő
nyelvtudásra tehetsz szert.
Blogunk itt folytatódik.
Kellemes olvasást kívánunk!
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