Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség
(CFM) alapítója.
Hírlevelünk 2017/02-es számában beszámolunk klubalkalmainkról, Click4Skill termékünkről,
továbbá Mentoring programunkról adunk hírt és blogunk új bejegyzéseit is közétesszük.

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 Klubalkalmak

CashFlow Klub, Jánoshalma
Február hónapban lezárásra került az Energikusan Egészségesen programunk. A fiatalok a 8 alkalom
után már több dologra figyelnek oda tudatosan – vízivás, rendszeres sport, több gyümölcsöt és
zöldséget esznek. A program zárás alkalmából egy- egy akciótervező füzettel ajándékoztuk meg a
résztvevőket, melynek segít abban, hogy új szokásokat vegyenek fel az Energikusan Egészségesen
program során hallottakat alapján. A fiatalok végig követhetik napi fejlődésüket a cél kijelölésétől az
elérésig, valamint leírhatják a megvalósítás során szerzett tapasztalatokat.
Március hónaptól kerül bevezetésre jánoshalmi klubunkban a tagsági rendszer, melynek 21 alapító
tagja lesz..

Click4Skill, a mobil nyelvtanár

Kreatív nyelvtanulás egy úttörő módszerrel!
ANGOL vagy NÉMET nyelvű oktatóprogram!

A nyelvtanulás mostantól annyira rugalmas, amennyire csak Neked kell. Akármennyi időt is töltesz
vele, a Click 4 Skill alkalmazás azonnal visszajelzést ad arról, hol tartasz a tanulásban. Így mérhetővé
válik a tudásod, kézzelfogható a fejlődés nap mint nap. Ez a pozitív megerősítés motivál a
nyelvtanulásban, kudarcélmények helyett azt látod, amit már sikerült elérned. Végre kipróbálhatod,
mennyivel
jobban
teljesítesz,
ha
motivált
vagy.
A Click 4 Skill a fiataloknak és felnőtteknek egyaránt játékos, egyszerű tanulási forma.

Már megvásárolható nálunk is!
Ügyfélszolgálat: Nagy Nikolett, +36 (70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu
Web: http://click4skill.hu

CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring

Szeretnénk megosztani Veled egy mentoring
alkalmunkkor született listát, ami közös gondolatok
útján született meg. A sikeres vállalkozás volt a
témakör, és nagyon sok hasznos beszámoló, vélemény
hangzott el a jelenlévőktől. Megtudtuk ki hogyan
kezdte el vállalkozását, hogyan kezelte az esetleges
kudarcait, és most hogyan tekint vissza.
Íme a lista, amin érdemes elgondolkoznod Neked is:

Hogyan legyél sikeres vállalkozó?
- A pénzügyi eredményed mindig plusszos legyen.
- Sikeres szokásaid legyenek.
- Sikeres emberekkel vedd körbe magad.
- Sikeres jövőképet hozz létre.
- Bőség kép létrehozása, és megtartása.
- Legjobban szolgálja az embereket (a vállalkozásod).
- Alázat.
- Merj hibázni.
- Időnként gondold újra az elképzeléseidet.
- Merj újító lenni.
- Merj a szokásos "munkaidőben" személyes célokat megvalósítani.
- Merj az érzéseid alapján dönteni, beszélni és cselekedni.
- Az egyetlen dolog fókuszálttá tesz. Ott az energia, ahol a figyelem.
- Tudd, hogy képes vagy újból felállni és jobban megvalósítani.
- A csapat és a rendszerek akkor is értéket és pénzt teremtenek, amikor én alszom vagy
nyaralok.
Akkor is egyre jobban szolgálják a vevőket, partnereket valamint a tulajdonosokat, amikor a
vezető távol van.
- A sikeres vállalkozó is fél, de mégis cselekszik.
- Tudja miben jó, miben nem és erre talál erőforrást.
- Önmagadhoz mérd a fejlődést.
- Higgy magadban. Értékeld helyén magad.
- Legyen meg a nagy Miérted.
- Gondolkodj a jövőben, cselekedj a jelenben.
- 100% felelősségvállalás, felelősségteljes döntések, tervek, kommunikáció és tettek.
- A vállalkozó tervez, szervez és végrehajtat.
- Élvezd, amit csinálsz!
- Szeressük vállalkozásunkat és a terméket, amit kínálunk.
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 emailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj

CashFlow Mágnes BLOG

Sikeres és sikertelen gondolkodásmódok

Életünk nélkülözhetetlen velejárói a sikerek és a kudarcok, és ez jól is van így. Ha nem lenne jó, rossz
sem lenne, és ez fordítva is igaz. A nagy kérdés az, hogy hogyan gondolkodsz erről a témáról
mindennapjaidban. Mi jut eszedbe, ha egy sikeres emberre gondolsz? Általában a legelső amire
gondolnak az emberek az az anyagi jóllét, a második pedig az eredményes karrier.

A blog szövege ITT folytatódik!

Szokások, melyek megkülönböztetik az embereket

Ha feltenném e két kérdést Neked: Szeretnél sikeres lenni az életben? Úgy is gondolod, hogy sikeres
leszel az életben? Biztos vagyok benne, hogy mindkét kérdésemre igennel válaszolnál. Igazat adok
annak, aki azt állítja, hogy óriási jelentőséggel bír az egyén életének kimenetelében az, hogy milyen
háttérből érkezik az iskolába, majd a felnőttkori életbe: munkahely, család, barátok. Nagyon fontos
azonban annak tudatában lenni, hogy már fiatalon, iskolás korban korrigálhatók az egyes magunkkal
hozott beidegződések.
A blog szövege ITT folytatódik!
Kellemes olvasást kívánunk!

Segítsd a fiatalok Életben való boldogulását!
Adományodat hálásan köszönjük, utalásodat ide teheted meg:
PÉNZMÁGNES Alapítvány
CIB Bank: 10702332-69447468-51100005

Cash Flow Mágnes Kft.
1052 Budapest, Galamb utca 4.
Adószám: 23898116-2-10
+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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