Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség (CFM)
alapítója.
Hírlevelünk 2017/05-es számában beszámolunk: Dunaszerdahelyi táborról, klubalkalmainkról,
Click4Skill termékünkről, továbbá a Mentoring program negyedéves zárásáról illetve Fiatal Mentoring
csoportunk elindulásáról.

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

II.Életmód Tábor
2017. július 7.-9.

Már nincs sok időd hátra hogy jelentkezni tudj idei életmód táborunkba!
Nagy örömmel tudatjuk Veletek, hogy ismét megrendezésre kerül, immáron második alkalommal a
Vulkán Társulás és a Pénzmágnes Alapítvány által megrendezett Életmód Tábor avagy Kitörés a
szürke hétköznapokból. Táborunkban olyan 10 - 18 éves fiatalokat várunk, akiknek szüleik szeretnék,
hogy gyermeik egy biztonságos közegben töltsenek el három napot, ahol felkészülhetnek az előttük
álló felnőtt élet kihívásaira.
Programjaink:
- Álmokból célokat
- Csapatjáték
- Tudatos, egészséges életmód
- Cash Flow játék
- Tábortűz
- Disco
- Ügyességi játékok

Jelentkezés:

(Kattints a képre a jelentkezéshez)

Jánoshalmi klub alkalmainkról

A net-búvár alkalmaink ismét folytatódnak,
melyben Mihálik Árpád vezetésével a
gyerekek a komunikácios nehézségeket már
könnyen kezelik, interaktív foglalkozások
folyamán a csapatmunka, és legfontosabb, a
kifejező képességük is folyamatosan bővül.

E hónapban tanultunk a CashFlow 101 társasjátékkal is,
ahol friss klubtagjaink is kiprobálhatták magukat, illetve
tapasztolatokat szerezhettek a mókuskerékből való
kijutáshoz. Click 4 Skill mobil applikáció bemutatása is
megtörtént. A fiatalok nagy érdeklődést mutattak a
program iránt, ahol könnyen és gyorsan, kötetlenül
tanuhatnak.

CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring
Kezdeményezésre került a Fiatal Mentoring program, melyet két hetes rendszerességgel tartunk,
ahol a személyes komunikáció jobban elősegíti a célok elérését. Illetve személyes közegnek
köszönhetően fiataljaink saját mastermind csoportot alakíthatnak ki.

Az eltelt hónapban igen tartalmasan és jó hangulatban teltek a felnőttek mentoring alkalmai is. Szó
volt különböző befektetési módokról és tapasztalatokról, ahol a résztvevők elmondták, hogy ők
hogyan csinálták, hogyan kezelik a mai napig a különböző befektetéseiket, és milyen célból milyen
konstrukciókat érdemes választani. Volt szó nemesfémekről, MLM rendszer előnyeiről és
hátrányairól, ingatlanokról és értékpapírokról, és még sok egyéb módszerről. Nagyon különbözőek
voltak a tapasztalatok, ettől lett igazán színes a beszélgetés, és sokan kaptunk tőle új ismereteket,
felismeréseket. Egy másik alkalommal szabadon választhattunk olyan témákat, amik érdekelnek
minket, és azokat beszéltük át. Mindenki saját gondolatát adta a témákhoz, amik többek között
coaching témakörben, meditációs technikákban és önképzési technikákban merültek ki. Nagyon
fontos megjegyezni, hogy ezek a mentoring program alkalmak egy jó hangulatú, pozitív társaságban
telnek, ahol egymást segítjük információinkkal, tapasztalatainkkal, és mindenki nagyszerűen érzi
magát a visszajelzések alapján.
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.

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!

Click4Skill mobil nyelvtanár
A mai világban elengethetetlen 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 altt nyelvizsgát szerezhetsz. Részletekért katitnts a képre:

Cash Flow Mágnes Kft.
3300, Eger Széchenyi utca 23
Adószám: 23898116-2-10
+36 (70) 315 8880
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