Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség
(CFM) alapítója.
Hírlevelünk 2017/06-os számában beszámolunk klubalkalmainkról, Szigetszentmiklósi útunkról,
Gyermekotthonos pályázatunkról, Click4Skill termék bevezetéséről és Blogunk legutóbbi
bejegyzéséből is.

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

A jövőt most írod. Tudd meg hogy neveld sikerre a következő generációt.
Elkészült a Sikerre nevelésről szóló e-könyvünk,
amit a képre kattintva Te is letölthetsz!

CashFlow Mágnes Klubalkalmak
CashFlow Klub, Jánoshalma

Június havi Netbúvár alkalmunkkor:
Klubbunkat meglátogatta egy terápiás kutyus és gazdája. Gyerekek betekintést kaptak, hogy a
kutyához hogyan érdemes közelíteni, mit hogyan értelmeznek – vagyis hogy hogyan kommunikáljunk
a kutyákkal. Az ismertető után külöböző feladatokat oldottak meg a gyerekek a kis kedvenccel.

Jánoshalmán még nyáron is tovább folytatódik két hetes rendszereséggel a program.

A legutóbbi alkalmon díjazásra kerültek a pontgyűjtő fiatalok és értékes ajándékokra válthaták
pontjaikat, mint például: focilabda, pénzgyűjtőmalac, pénztárca, füllhallgató stb.
A klubban most nyáron is nagyon jó hangulat van, mint mindig.

Szigetszentmiklósi élmény
2017. június 6-án Szigetszentmiklóson CashFlow 101 társasjátékkal játszottunk és energiabombát
készítettünk a helyi iskola 8. osztályos tanulóival, 26 fővel.
A program reggel 9-kor kezdődött, pénztudatos előadással, ahol a gyerekek nagyon jó kommentekkel
gazdagították az előadást. Ezután a részvevőket 2 csoportra osztottuk, az egyik csoport
energiabombát készített a délelőtt első részében, míg a többiek megtanulhatták a CashFlow 101
társasjáték segítségével, hogyan döntsenek az általuk összegyűjtött megtakarításaikról. Két asztalnál
játszottak a gyerekek, sajnos időhiány miatt a játékot nem sikerült befejezni, de az ügyesebbek
sikeresen kijutottak a mókuskerékből. A program végén könyv jutalmakat osztottunk ki. Programunk
sikeressen záródott, ugyanis sokan érdeklődtek a társasjáték után.

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: Bálint Lehel, +36 (70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu
Web: http://click4skill.hu?aff=109

II. Életmód tábor szervezése
Hamarosan megkezdődik a várva várt II. Életmód Tábor Dunaszerdahelyen. Nagy erőkkel
szervezzük a 3 napos programot a Vulkán Társulással együtt azért, hogy a résztvevőknek
minél több felejthetetlen élményben legyen részük. A tábor 2017. július. 7-9 között kerül
megrendezésre.

CashFlow Mágnes BLOG

Legutóbbi blogunkban a jánoshalmi Cashflow Klub került bemutatásra, ahol leírjuk hogyan
foglalkozunk a gyermekekkel és milyen módszereket alkalmazunk.
Blogunk itt folytatódik.
Kellemes olvasást kívánunk!
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